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Cykelsti til Ajstrup Strand 

 

Af budgetforlig 2022 fremgår det, at ”Forligspartierne ønsker en beskrivelse 

af mulighederne for at anlægge en sikker forbindelse til Ajstrup Strand i form 

af eksempelvis en 2 minus 1 vej”. Steen Bording Andersen (S) har spurgt til 

processen og hvornår en beskrivelse forventes at foreligge. Nedenfor be-

skrives den forventede proces frem mod, at en beskrivelse foreligger. 

 

Teknik og Miljø vil over de kommende måneder foretage en undersøgelse af 

forskellige mulige løsninger, der kan imødekomme bedre forhold for bløde 

trafikanter og samtidigt være en effektiv investering for strækningen. Neden-

for er beskrevet, hvilke løsninger, der undersøges, samt hvilke parametre, 

løsningerne vil blive vurderet ud fra.  

 

Mulige løsninger 

- 2 minus 1 vej – vejen indsnævres til ét spor ved hjælp af afstribning, 

så der bliver plads til cyklister i begge vejsider. 

- Cykel-/kantbaner – asfalten udvides og der afmærkes baner til cykli-

ster. 

- Enkeltrettede cykelstier langs vejen – etablering af separate enkelt-

rettede cykelstier i hver vejside.  

- Dobbeltrettet cykelsti langs vejen – etablering af dobbeltrettet cykel-

sti på én side af vejen, der vil blive set på løsninger både nord og 

syd for vejen. 

- Fællessti i eget tracé – en fælles asfalteret sti mellem Ajstrup rund-

kørslen og stranden, placeret væk fra vejen.  

 

For løsningerne vil følgende effekter bliver vurderet 

- Trafiksikkerhed, effekt på den generelle trafiksikkerhed. 

- Tryghed, effekt på oplevet tryghed. 

- Hastighed, forventet ændring i hastigheden på strækningen 

- Krydsning, forbedrer krydsning af vejen for bløde trafikanter 

- Fremkommelighed, forbedres fremkommeligheden for både cyklister 

og bilister 

- Økonomi, effekten i forhold til kr. investeret.  

 

Effekterne kategoriseres i forhold til en vurdering af positiv effekt, neu-

tral/ingen effekt og negativ effekt og mærkes med farvede smileys (😊😐☹) 

 

Teknik og Miljø vil i processen inddrage input fra Beder-Malling-Ajstrup Fæl-

lesråd og Krydsfelt Norsminde, der har et stort ønske om en løsning for 

strækningen.  

 

Undersøgelsen med beskrivelse af mulighederne for at anlægge en sikker 

forbindelse til Ajstrup Strand forventes færdig ved årsskiftet 2021/2022, 

hvorefter forligspartierne vil blive orienteret. 
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