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Forord 
Teknik og Miljøudvalget i Tønder Kommune har besluttet at screene tre projekter til forbedring af 
forholdene for cyklister. Screeningen skal indgå i beslutningsgrundlaget for, hvilke projekter Tønder 
Kommune ønsker at søge om tilskud til via den nationale cykelpulje 2023. 

Derudover har forvaltning foreslået yderligere 1 projekt til screeningen. 

De fire projekter fremgår af nedenstående oversigtskort, og i det følgende er de fire projekter 
behandlet samlet.  

Projekterne ved Visby og Tønder vurderes at have potentiale til at kunne opnå tilskud fra den nationale 
cykelpulje. 

Projekterne ved Ballum og Løgumkloster - Draved vurderes ikke at have potentiale til at opnå tilskud 
fra den nationale cykelpulje. Det skyldes, at strækningerne kun i begrænset omfang vurderes at opfylde 
kriterierne, som fokuserer på strækninger, der kan forventes anvendt af mange lette trafikanter til 
skole eller som pendlere til arbejde og uddannelse. 

 

Figur 1 Oversigt over de projekter, som er udvalgt. Grønne strækninger vurderes egnede, og røde strækninger 
vurderes ikke egnede til Cykelpuljen. 

Dette notat giver en kort sammenfatning af, hvilke tiltag der anbefales på de enkelte strækninger, og 
hvorvidt projekterne vurderes egnede til cykelpujlen.  

Dette notat er udarbejdet af trafiksikkerhedsrevisor Erik Gersdorff Stilling, TRAFIKSTIL i samarbejde 
med Sonja Svendsen, Tønder Kommune.  

Strækningerne er besigtiget i dagslys og tørt vejr den 19/9 2022 i fællesskab med Sonja Svendsen og 
Thomas Hingebjerg Møller, Tønder Kommune. 
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Forudsætninger for ansøgning til den nationale cykelpulje 
Bekendtgørelsesteksten for puljen er i skrivende stund endnu ikke offentliggjort.  

Som en del af Infrastrukturplanen 2035 er der i alt afsat en pulje på 3 mia. kr. til at fremme cyklisme i 
perioden 2022-2035. Det forventes, at der årligt vil være en cykelpulje til kommunale projekter, men 
kriterierne og økonomi vil variere over årene. 

Af Transportministeriets notat 5/5 2022 ”Udmøntnings- og administrationsgrundlag for cykelpuljen i 
2023, 2024 og 2025” fremgår det: 

 At der er afsat 97,5 mio. kr. i 2023, hvoraf 2/3 skal gå til medfinansiering af kommunale 
cykelprojekter 

 At der er afsat 162,5 mio. kr. i 2024, hvoraf 2/3 skal gå til medfinansiering af kommunale 
cykelprojekter  

 At der er afsat 270 mio. kr. i 2025, hvoraf 2/3 skal gå til medfinansiering af kommunale 
cykelprojekter  

 At der forudsættes en kommunal medfinansiering på 60% af udgifterne. Dog kan der opnås 
50% tilskud til projekter, som forbedrer trafiksikkerheden for cyklister på skoleveje, samt til 
tværkommunale projekter, som involverer mindst 2 kommuner 

 At puljen i 2023-2025 udmøntes til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier: 
 Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser 
 Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier, der styrker pendling i såvel større 

som mindre kommuner 
 Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet 
 Forbedring af trafiksikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet 

 Der vil desuden være en Viden- og innovationsprojekter, som f.eks. mindre forsknings-og 
analyseprojekter. Viden- og innovationsprojekter kan modtage op til 100% i tilskud  

Forventet tidsplan for puljeansøgninger 2023: 

 Senest medio oktober 2022: Vejdirektoratet udsteder bekendtgørelse om ansøgning efter at 
den har været i høring 

 Primo januar 2023: Ansøgningsrunde åbner 
 31/3 2023: Ansøgningsfrist for cykelpulje 
 Maj 2023: Vejdirektoratet indstiller kommunale projekter 
 Juni 2023: Politisk udmøntning af cykelpulje 
 August/september 2023: Tilsagn formidles til kommunerne 

Tønder Kommune og den nationale cykelpulje 
Tønder Kommune har opnået tilskud fra Cykelpuljen til følgende projekter: 

 2022: Åbenråvej mellem St. Emmerske og Solvig 
 2021: ABC-cykelstien mellem Agerskov og Branderup 
 2019:  Rangstrupvej mellem Rangstrup og Agerskov. Tilskuddet blev overflyttet fra et 

cykelstiprojekt langs Højervej 
 2014: Møgeltønder Omfartsvej – dobbeltrettet cykelsti mellem Tønder og Højer 
 2013: Gesingvej - sammenhængende cykelsti syd for Skærbæk 
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Det bør bemærkes, at der er hård konkurrence om at opnå tilskud fra puljen:  

 I 2021 blev der giver tilskud til 27 cykelstiprojekter og til 12 videns- og innovationsprojekter 
ud af i alt 232 ansøgninger 

 I 2022 blev der giver tilskud til 30 cykelstiprojekter og til 9 videns- og innovationsprojekter 

Screeningernes omfang 
Det bør bemærkes, at screeningerne er gennemført på et indledende planlægningsniveau, hvor 
formålet har været at fastlægge, hvordan en evt. sti bedst placeres, samt at vurdere, om projektet er 
egnet til den nationale cykelpulje. 

Screeningerne omfatter ikke detaljerede undersøgelser af jordbundsforhold, ledninger, terrænforhold 
mv.  

Screening af udvalgte oplysninger på Miljøstyrelsens hjemmeside www.arealinfo.dk har vist, at flere 
projekter vil komme i berøring med §3-områder og fredskov. Fagpersoner internt i Tønder Kommune 
og hos Miljøstyrelsen oplyser, at der generelt gives dispensation til etablering af cykelstier langs veje. 
Der skal søges dispensation til de konkrete projekter. 

Anlægsoverslag 
Tønder Kommune laver anlægsoverslag for de projekter, som udvælges til Cykelpuljen.  

Som tommelfingerregel koster etablering af cykelsti 2,5 mio. kr. per km. Lokale behov for 
krydsombygninger, etablering af broer mv. kan dog medføre, at prisen bliver betydeligt højere.  
 
Den samlede sum for anlæg af en cykelsti med tilskud fra den nationale cykelpulje er højere end et 
anlæg i kommunal regi, idet der skal indregnes ressourcer til statusredegørelser, regnskaber og 
evaluering. 

Overslagsprisen for et projekt fra Tønder Kommunes prioriteringsliste kan derfor ikke anvendes 1:1 i 
en ansøgning til den nationale cykelpulje. 

  

http://www.arealinfo.dk/
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1 Ballum: Stiadgang til campingpladsen 
Tønder Kommune har modtaget et ønske om etablering af ca. 170 m stiforbindelse mellem Ballums 
sydlige bygrænsehelle og T-krydset Kystvejen-Bunti. Bunti er en blind vej, som giver adgang til Ballum 
Camping samt 2 boliger (inkl. en bolig tilknyttet campingpladsen). Campingpladsen består af 164 
campingpladser og 16 separate autocamperpladser. Bunti giver desuden adgang til et lokalt stisystem. 

Projektønsket har stået i stikataloget, men er ikke tidligere blevet besigtiget. 

 

Figur 2 Oversigt over lokalitet. Ønsket sti er illustreret med gul. Eksisterende sti er illustreret med rød. 

Syd for T-krydset er der spredt bebyggelse. Mod syd er der ca. 15 km til de nærmeste byer: Højer og 
Visby. 

I Ballum ligger de fleste ”mål” for turister (fodboldgolf, indkøb mv.) i den østlige del af byen, og ikke 
langs Kystvejen. 

 

  

Ulykker: Der er ikke registreret relevante ulykker i perioden 2017-2022

Trafik: Der kører ca. 1.000 køretøjer/døgn på Kystvejen
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Tiltag 
Hvis der skal etableres sti mellem bygrænsehellen og Bunti, anbefales en dobbeltrettet sti øst for 
Kystvejen. Dette skyldes, at den ca. 2,5 m brede eksisterende bygrænsehelle vil kunne ombygges til en 
krydsningshelle, hvorved lette trafikanter vil kunne krydse fra den vestlige sti gennem Ballum til en 
dobbeltrettet sti. Krydsningen vil dermed sket i byzone, hvor hastighedsniveauet er nedsat.  

Enkeltrettede stier eller en dobbeltrettet sti vest for Kystvejen vil medføre behov for krydsning i åbent 
land, og anbefales derfor ikke i dette projekt, hvor en evt. sti ikke føres videre mod syd. 

Det bør bemærkes, at en dobbeltrettet sti ikke vil være egnet til evt. stibrugere, som skal fortsætte mod 
syd, da de vil skulle krydse Kystvejen to gangen inden for kort tid.  

Det bør også bemærkes, at dobbeltrettede stier generelt er forbundet med en trafiksikkerhedsrisiko, 
når cyklister og knallerter krydser sideveje og udkørsler, da der er øget risiko for, at lette trafikanter 
”mod færdselsretningen” bliver overset. 

Anlægsteknisk bør det bemærkes, at der ligger en dyb grøft i rabatten øst for Kystvejen, som vil skulle 
flyttes, hvis der etableres en dobbeltrettet sti. 

Vurdering af potentiale til national cykelpulje 
Vurderingen af projektets potentialer er opdelt i følgende emner: 

 Generelt potentiale: Syd for Ballum er der meget spredt bebyggelse, hvilket medfører, at 
der kun er et meget begrænset potentiale for lokale cyklister på strækningen syd for Ballum. 
Derfor vurderes det heller ikke, at en evt. yderligere forlængelse af stiprojektet, vil forbedre 
potentialet for at opnå tilskud fra den nationale cykelpulje 

 Potentiale som skolevej: Stien vurderes kun at have yderst begrænset betydning for evt. 
skoleelever med bopæl på Bunti. (Området hører under Bredebro Filialskoles distrikt) 

 Potentiale som pendlervej: Potentialet vurderes at være yderst begrænset pga. meget få 
med fast bopæl langs stien 

 Potentiale på tværs af kommunegrænse: Ikke relevant 
 Potentiale som turister mv: Stien vil lokalt kunne benyttes af turister mellem 

campingpladsen og Ballum, men det samlede potentiale vurderes begrænset pga. 
campingpladsens forholdsvis begrænsede størrelse og kun få ”mål” langs Kystvejen. Desuden 
findes der allerede en sti i området, som giver adgang til Ballum (se illustration). Yderligere 
bør det bemærkes, at den østlige rabat langs Kystvejen ved besigtigelsen fremstod jævn og 
med tydelige spor af, at den jævnligt benyttes af lette trafikanter 

Samlet vurdering: Stien vurderes ikke egnet til Cykelpuljen pga. manglende opfyldelse af 
kriterierne samt dens begrænsede længde, men eksisterende lokal sti kan evt. opgraderes. 

Øvrige bemærkninger 
Det bør bemærkes, at en sti på strækningen kan have karakter af erhvervsstøtte, da den i udpræget 
grad er henvendt til campingpladsens brugere. Lokale kan dog også anvende stien, som en 
variation/supplement til stisystemet syd for Ballum. 

Det kan med fordel overvejes at opgradere dele af den ”røde rute” (Spor i landskabet) mellem Bunti og 
Gaden, så den bliver mere egnet cykling, og så der er plads til at flere kan gå ved siden af hinanden. 
Stien mellem asfaltvej og grusvej er ca. 500 m lang. Den forløber naturskønt langs marker og natur og 
passerer et udsigtstårn samt bord/bænkesæt. Stiunderlaget og bredden varierer fra smal trampesti i 
græs til bredere jord/grussti.  
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Figur 3 Udvalgte fotos samt illustration af sti (røde) mellem campingplads og Ballum 

 

Figur 4 Oversigt over attraktioner mv. i Ballum, samt kort over stier (Kilde: Spor Ballum, Miljøministeriet) 
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2 Høybergvej øst for Visby 
Tønder Kommune søgte puljemidler i den nationale cykelpulje til et stiprojekt på denne strækning i 
2021 og 2022, men modtog begge år støtte til andre projekter. Projektet vurderes fortsat meget oplagt 
til Cykelpuljen, og opfylder i høj grad flere af kriterierne. 

Visby Station ligger ca. 1 km øst for Visby bygrænse. Der er 60 km/t på Høybergvej mellem station og 
Visby, men der køres markant hurtigere. Desuden er der en del tung trafik. Der er ingen alternative 
ruter til stationen. 

Lokalrådet i Visby har et stort ønske om en stiforbindelse på strækningen, da de oplever strækningen 
som meget utryg. 

 

 

Figur 5 Grov skitsering af tiltag. Projekttiltag er vist med hhv. gul og rød signatur, samt i gule tekstbokse. 

Tiltag 
Projektforslaget omfatter: 

 0,8 km cykelstrimmel gennem Visby 
 0,1 km enkeltrettet sti ved bygrænsehellen (kantstensafgrænset) 
 0,8 km dobbeltrettet sti mellem by og station 
 Forlængelse af 60 km/t forbi station og baneoverskæring 
 Ændring og tydeliggørelse af stationsområdet inkl. krydsningspunkt, belysning og tilpasning 

af parkeringsforhold for biler og cyklister, herunder overdækket cykelparkering og 
cykelservicestander (pumpe mv.) (Dette punkt uddybes og detaljeres i forhold til tidligere 
ansøgninger) 

Som noget nyt i forhold til tidligere ansøgning tilføjes det, at der etableres bump og hævede flader på 
strækningen for at holde hastigheden nede, da det vil gavne sikkerheden og trygheden for krydsende 
lette trafikanter – både på strækningen og omkring den dobbeltrettede stis afslutninger. Pt. findes der 
ingen typegodkendte bump til 60 km/t i Danmark, men Vejdirektoratet/Vejregelrådet er i proces med 

Ulykker: Der er ikke registreret relevante ulykker med lette trafikanter i perioden 2017-2022

Trafik: Der kører ca. 1.200 køretøjer/døgn på Høybergvej
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at undersøge mulighederne for bump til 60 km/t. For at forbedre ansøgningens potentiale, tilbydes 
Vejdirektoratet at indgå i et evalueringsstudie af bump til 60 km/t, som en del af projektet. Tanken er, 
at Vejdirektoratet kan have medbestemmelse til design og placering af 3-4 bump og hævede flader på 
strækningen mellem byport og station, samt indgå i evalueringen af bumpenes betydning for 
hastighed. 

Vurdering af potentiale til national cykelpulje 
Vurderingen af projektets potentialer er opdelt i følgende emner: 

 Generelt potentiale: Projektet vurderes overordnet at passe godt ind i puljens kriterier i 
forhold til pendling, nedlagt skole og sikker skolevej 

 Potentiale som skolevej: Visby Skole blev nedlagt for nogle år siden, hvilket medfører, at 
børn og unge til folkeskole og ungdomsuddannelser primært skal til Bredebro (0.-6. klasse), 
Løgumkloster eller Tønder. (De fleste tager til skole i Tønder.) Yngre elever afhentes af 
skolebus, men hvis der kommer en sikker sti til stationen, ville toget være en oplagt 
transportform, og skolebus i Visby kan evt. undlades. Miljømæssigt vil det desuden være en 
fordel, da toget kører på el, mens skolebussen kører på diesel. Endelig er der en opdragende 
effekt i, at børn og unge lærer at tage toget i en ung alder, og dermed også kan have større 
potentiale til at forblive brugere af kollektiv trafik, når de bliver voksne 

 Potentiale som pendlervej: Cykel-tog-pendling gør projektet oplagt i forhold til dette 
kriterium, da en mere sikker og tryg cykelvej til stationen, samt muligheden for at efterlade 
cyklen i en overdækket p-plads vil gøre det mere attraktivt 

 Potentiale på tværs af kommunegrænse: Det er ikke et direkte tværkommunalt projekt, 
men projektet understøtter pendling på tværs af kommunegrænser. Desuden vil Arriva blive 
inddraget i projektet 

 Potentiale som turister mv: Stien vil være oplagt for lejrskoleelever, da der ligger en stor 
lejrskole lige ved siden af stationen. Desuden vil stien være relevant for cykelturister, skoler 
m.fl. som evt. ønsker at benytte toget som en del af turen, så de ikke behøves at cykel tilbage til 
startpunktet, men kan lade toget indgå i ruten 

Samlet vurdering: Projektet vurderes meget egnet som cykelpuljeprojekt. Faktisk er det vores 
vurdering, at potentialet i Visby-projektet er markant højere end Åbenråvej-projektet, som fik tilskud i 
2022. 

Øvrige bemærkninger 
I cykelpuljeansøgningerne 2021 og 2022 fik projektet karakteren 2, hvilket gives til projekter, som er 
blevet vurderet ”i nogen grad at have positive effekter for cykeltrafikken”. I 2021 fik projektet Missing 
link på Åbenråvej også karakteren 2. I 2022 kom Missing link på Åbenråvej igennem nåleøjet og 
opnåede tilskud fra puljen. Det er muligt, at Visby-projektet ikke er blevet vægtet højere som følge af 
projektet begrænsede størrelse og omfang. 

Projektet kan med fordel ses i sammenhæng med cykelknudeprojektet, som Tønder Kommune er en 
del af. 

Et alternativt stiforløb, hvor stien forløber nord for ejendommene langs Høybergvej, er blevet 
vurderet. Stiforløbet anbefales ikke, da en sti langs marker bag husene vil fremstå mørk og utryg, 
hvilket kan afholde særligt børn fra at benytte den. Desuden er der stor risiko for, at beboere i husene 
langs Høybergvej ikke vil benytte stien, hvis de skal gennem baghaven for at komme ud til stien. 
Endelig vil der være udfordringer med forløbet af en dobbeltrettet sti forbi lejrskolen, som er placeret 
tæt på kørebanen, og hvor busser til lejrskolen vil være i konflikt med den dobbeltrettede sti. 
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3 Løgumkloster – Draved Skov 
Det er et stort lokalt ønske, at der etableres en stiforbindelse langs Dravedvej syd for Løgumkloster. 
Dravedvej er den direkte adgang til Draved Skov og Kongens Mose, som er på vej til at blive 
nationalpark.  

Dravedvej kan desuden indgå i forskellige ruter for cyklister til fx Tønder (ca. 15 km). Jf. nedenstående 
kort er der f.eks. adgang til Tønder fra Dravedvej via Teltkrovej til cykelrute 9 (Kongsbjergvej – 
Høgslundvej – Tyvsevej), som dog dels er via grusvej og dels via mindre trafikerede veje uden egentlige 
stifaciliteter. 

Den endelige projektbeskrivelse af nationalparken er endnu ikke fastlagt. Det er f.eks. uklart, om 
Dravedvej, som opdeler nationalparken i to dele, bliver afskærmet med hegn, eller om den kommer til 
at indgå uafskærmet og med færiste i nord og syd, så krondyr mv kan færdes frit på tværs af vejen.  

 

Figur 6 Oversigt over afmærkede cykelruter i området syd for Løgumkloster. Projektstrækningen er markeret 
med gul 
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Mulighederne for at etablere ca. 3,6 km stiforbindelse mellem rundkørslen ved Løgumkloster og 
Teltkrovej i Draved Skov er blevet vurderet i denne screening. Muligheden for evt. at videreføre 
cyklistfaciliteter videre langs Dravedvej mod syd berøres også i screeningen. 

 

Tiltag 
Hvis der skal etableres cykelsti langs Dravedvej, anbefales det, at den etableres dobbeltrettet på 
vestsiden af vejen, da krydsning af sideveje derved begrænses, samtidig med at stien vil have direkte 
kobling til Teltkrovej, som giver adgang til en afmærket cykelrute.  

Et projekt med dobbeltrettet sti langs Dravedvej er dog udfordret af forskellige forhold: 

 Det er uafklaret, hvordan vejforholdene gennem nationalparken bliver 
 Den krydser 3 beskyttede vandløb, hvilket medfører behov for broudvidelse eller separate 

broer. Dette vil blive en stor post i anlægsøkonomien 
 Den krydser indkørsel til større virksomhed (Hydro). Dobbeltrettede stier er generelt 

forbundet med en trafiksikkerhedsrisiko, når cyklister og knallerter krydser sideveje og 
udkørsler, da der er øget risiko for, at lette trafikanter ”mod færdselsretningen” bliver overset 

 Projektet vil berøre en række beskyttede arealer, herunder beskyttede vandløb, beskyttede 
enge og moser, å- og skovbeskyttelseslinjer, fredskov samt kulturarvsareal og Natura 2000 
områder 

 Etablering af hensigtsmæssigt krydsningspunkt i syd 
 Afslutning af dobbeltrettet sti ved rundkørslen i nord. Trafiksikkerhedsmæssigt anbefales 

etablering af tilbagetrukket cykelsti i hele rundkørslen  

Enkeltrettede stier på strækningen vil blive markant dyrere end en dobbeltrettet sti, og den vil komme 
til at krydse to sideveje. Til gengæld vil der ikke være et krydsningsbehov ved Teltkrovej for evt. 
cyklister, som kommer via Dravedvej fra syd. 

  

Ulykker: Der er ikke registreret relevante ulykker i perioden 2017-2022

Trafik: Der kører ca. 1.100 køretøjer/døgn på Dravedvej. 15% af trafikanterne på Dravedvej 
kørte mindst 90,8 km/t gennem Draved Skov

Cyklister: Der er ingen tællinger af cyklister på strækningen (men tællinger er bestilt). Ved 
besigtigelsen midt på dagen blev der i alt observeret en ældre cyklist, som fortsatte mod syd ad 
Dravedvej syd for Teltkrovej
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Et projekt med dobbeltrettet sti kunne omfatte: 

 3,6 km dobbeltrettet sti vest for Dravedvej 
 Stien placeres primært bag læhegn, men nær kørebanen forbi 3 ejendomme (heraf en 

maskinstation), så læhegn bibeholdes langs strækningen. NB. Placering af sti bag læhegn kan 
medføre utryghed, men alternativt skal læhegn fjernes 

 Stien skal føres bag om en transformerstation 
 Sti afsluttes med vigepligt til Teltkrovej og let tilbagetrukket fra Dravedvej 
 Etablering af vejafvanding på dele af strækningen. I dag er der kun et mindre trug i rabatten 
 Rundkørsel ved Løgumkloster forsynes med tilbagetrukket stikrydsning på alle ben, så den 

dobbeltrettede sti får en sikker tilslutning ved rundkørslen 
 Etablering af ca. 50 m fortov nord for rundkørslen, så der skabes forbindelse til eksisterende 

fortov i vestlige side af Dravedvej. Alternativt evt. blot ca. 10 m fortov og forbindelse til 
”privat” fortov langs rækkehuse  

 Adgang fra sti til sideveje og ejendomme med tilslutning på Dravedvejs østlige side 

 

Figur 7 Grov skitsering af tiltag og udfordringer ved etablering af dobbeltrettet sti langs Dravedvej mellem 
rundkørslen og Teltkrovej 
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Vurdering af potentiale til national cykelpulje 
Vurderingen af projektets potentialer er opdelt i følgende emner: 

 Generelt potentiale: Stien vurderes kun at have et begrænset potentiale for pendlere og 
som skolevej. Det vurderes ikke, at en evt. yderligere forlængelse af stiprojektet mod syd vil 
forbedre potentialet for at opnå tilskud fra den nationale cykelpulje 

 Potentiale som skolevej: Der er spredt bebyggelse syd for Løgumkloster, hvilket medfører, 
at der kun er forholdsvis få beboere i området, som potentielt vil kunne benytte stien som en 
del af skolevejen. (Der bor i alt 17 børn unge under 19 år og 39 voksne nær Dravedvej på hele 
strækningen mellem Løgumkloster i nord og Åbenråvej i syd).  
Til gengæld vil en stiforbindelse langs Dravedvej kunne benyttes af skoler, højskole mv. i 
Løgumkloster, som kan tage til nationalparken som en del af undervisningen. Stien vil også 
kunne benyttes at børnehaven Villa Villakulla, som ligger på strækningen. Disse forhold 
forventes dog ikke at give ”point”, når cykelpuljeansøgninger skal vurderes, da ”skolevej” 
normalt anvendes som betegnelse for vejen mellem hjem og skole  

 Potentiale som pendlervej: Syd for Løgumkloster er der spredt bebyggelse, hvilket 
medfører, at der kun er et meget begrænset potentiale for pendlere til Løgumkloster. 
Afstanden på 15 km mellem Løgumkloster og Tønder medfører, at der kun forventes være 
forholdsvis få fra Løgumkloster og omegn, som vil benytte strækningen som cykelpendlere til 
skole eller arbejde i Tønder. Selv hvis det etableres cykelsti hele vejen til Tønder (fx via 
Dravedvej eller via cykelrute 9), forventes der kun et begrænset antal ny pendler-cyklister. Det 
bør bemærkes, at en del af cykelrute 9 er grusvej 

 Potentiale på tværs af kommunegrænse: Ikke relevant 
 Potentiale som turister mv: En stiforbindelse langs Dravedvej vil give gående og cyklende 

turister adgang til nationalparken fra Løgumkloster. Den vil desuden skabe en asfalteret 
stiforbindelse frem til den eksisterende afmærkede cykelrute mod Tønder. Galgebakkevej, som 
i dag indgår i den afmærkede cykelrute 9, er en alternativ rute mellem Løgumkloster og 
Draved Skov/Kongens Mose. Galgebakkevej fremstår mere rekreativ end en sti langs 
Dravedvej, da en stor del af grusvej går gennem skov- og naturområder, mens en dobbeltrettet 
sti langs Dravedvej vil fremstå mindre rekreativ, men til gengæld vil være mere komfortabel 
for cyklister 

Samlet vurdering: Stien vurderes ikke egnet til den nationale cykelpulje pga. begrænset opfyldelse 
af kriterierne, samt usikkerheden omkring de fremtidige forhold i nationalparken. 

Øvrige bemærkninger 
Som alternativ til en cykelsti på strækningen anbefales det at overveje 2-1 afmærkning, hvor lette 
trafikanter færdes i kanten af vejen. Bilister skal køre ind i midterarealet, når det passerer lette 
trafikanter, og holde sig bag lette trafikanter ved modkørende. 

 

Figur 8 Eksempel på 2-1 vej. Kilde: ”Hastighedsdæmpning på 2 minus 1 veje i åbent land med 60 km/h” 
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Oversigtsforholdene på strækningen vurderes at kunne overholde kravene til 2-1 afmærkning, hvis 
træer i kurvers inderside beskæres. Det bør bemærkes, at den tilladte hastighed på 2-1 veje højst må 
være 60 km/t. 

Dravedvej er 7,2 m bred mellem rundkørslen og umiddelbart syd for indkørslen til Hydro. Herfra er 
den ca. 5,2 m bred. 

På den brede del af Dravedvej er det ikke muligt at etablere 2-1 vej, da tiltaget mister sin effekt, hvis 
kantbaner eller midterareal bliver for bredt. Derfor anbefales i stedet en mindre sideudvidelse på de 
nordligste 450 m, så der kan etableres brede kantbaner bag 30 cm brede kantlinjer med rumleriller. 

På den smalle del af Dravedvej er vejens bredde egnet til 2-1 afmærkning. 

2-1 afmærkningen kan med fordel føres frem til kurven i den sydlige ende af Draved Skov. Hvis 
nationalparken etableres uden hegn langs Dravedvej, anbefales umiddelbart 40 km/t gennem skoven, 
hvilket også passer godt sammen med 2-1 afmærkningen. 

Det bør bemærkes, at 2-1 afmærkning ikke kan sidestilles med cykelstier. 

Det bør også bemærkes, at 2-1 afmærkningen i princippet kan være en midlertidig foranstaltning på 
strækningen, da den primært kræver demarkering af eksisterende afstribning, ny afstribning, skiltning 
og beskæring.  

NB. Politiet skal godkende 2-1 afmærkning. 

 

Figur 9 Grov illustration af muligt projekt med 2-1 afmærkning og brede kantbaner 
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4 Hydrovej/Håndværkervej i Tønder 
Tønder Kommune søgte puljemidler i den nationale cykelpulje til et stiprojekt på denne strækning i 
2021, men undlod at søge i 2022. Begge år modtog Tønder Kommune støtte til andre projekter. 
Projektet vurderes fortsat oplagt til cykelpujlen, og opfylder flere af kriterierne, selv om projektet også 
er lidt ”skævt” idet det går gennem et industriområde. 

Hydrovej/Håndværkervej ligger i Tønders nordlige industriområde. Her ligger bl.a. Hydro, Ecco og 
genbrugsplads, ligesom der er lastbilparkering og en del mindre og mellemstore virksomheder. Der er 
fortove langs dele af vejene i området. 

Virksomheder i området har et stort ønske om bedre forhold for deres medarbejdere, som kommer på 
cykel og knallert. 

Projektet rummer et paradoks, idet det som udgangspunkt ikke bør understøttes, at cyklister kører 
gennem et industriområde med tung trafik. Samtidig er der allerede i dag cyklister i området, hvoraf 
en del har arbejdsplads i området. Projektet bør derfor understøtte cyklister med mål i området, så 
flere vil pendle på cykel til arbejde, men det bør samtidig ikke understøtte gennemkørende cyklister. 

 

 

Figur 10 Grov skitsering af tiltag. Projekttiltag er vist med hhv. gul og rød signatur 

Ulykker: Der er i perioden 2017-2022registreret 2 dødsulykker, hvor ældre cyklister omkom i 
ulykker med lastbiler på Hydrovej. Desuden er der registreret 3 materielskadeulykker i krydset 
Ndr. Landevej-Håndværkervej, hvor gennemkørende cyklister blev påkørt af biler fra 
Håndværkervej (ulykker med påkørsel af cyklister kunne let have medført personskade) 

Trafik: Der kørte 2.300 køretøjer/døgn på den sydlige del af strækningen og 1.000 
køretøjer/døgn på den nordlige del af strækningen i 2021 (heraf hhv. 13% og 16% lastbiler)

Cykel/knallerter: 94 cykel/knallert/døgn på den sydlige del af strækningen og 52 
cykel/knallert/døgn på den nordlige del af strækningen i 2021
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Tiltag 
Projektforslaget omfatter: 

 0,8 km enkeltrettet fællessti mellem Ndr. Landevej og cykelparkering ved Hydro 
 0,5 km dobbeltrettet sti mellem eksisterende sti (fra Tved, under bane og til Skovænget) og 

Hydrovej. Stien forløber langs nedlagt banespor (Indgik ikke i 2021-ansøgningen) 
 Tiltag til forebyggelse af ulykker i krydset Ndr. Landevej-Håndværkervej (Indgik ikke i 2021-

ansøgningen) 
 Informationstavler ved indgange fra Ndr. Landevej og Ribe Landevej med advarsel om store 

køretøjer til cyklister, som kører ind i industriområdet (Indgik ikke i 2021-ansøgningen) 

Vurdering af potentiale til national cykelpulje 
Vurderingen af projektets potentialer er opdelt i følgende emner: 

 Generelt potentiale: Projektet vurderes at passe godt ind i puljens kriterier i forhold til 
pendling 

 Potentiale som skolevej: Strækningen bør ikke benyttes som skolevej – og vurderes heller 
ikke oplagt som adgangsvej/genvej til skoler 

 Potentiale som pendlervej: Hydro oplyste i 2021, at ca. 50 af deres medarbejdere cykler 
eller kører på knallert til virksomheden. Der vurderes at være yderligere potentiale for at 
medarbejdere til virksomheder i området kan cykle til arbejde, hvis forholdene i området 
forbedres 

 Potentiale på tværs af kommunegrænse: Ikke relevant for dette projekt 
 Potentiale som turister mv: Ikke relevant for dette projekt 

Samlet vurdering: Projektet vurderes egnet som cykelpuljeprojekt 

Øvrige bemærkninger 
Projektet slutter ved Hydrovej 6, hvor Hydro har et stort cykelparkeringsskur. Det har været overvejet 
at lade stien forløb videre mod nord eller ud til Ribe Landevej. Dette er dog undladt, da det kan 
understøtte/øge antallet af gennemkørende cyklister uden mål i området. 

Det vurderes, at en evt. ansøgning bør fokusere på, at der skal gøres særlige indsats for at 
advare/forhindre gennemkørende cyklister i industriområdet, da et stiprojekt i et industriområde er 
utraditionelt. På den anden side er industriområder måske netop et af de steder, hvor mange 
kommuner bør gøre en indsats, hvis de vil have pendler-cyklister til områder med mange 
arbejdspladser. Derfor vil andre kommuner også kunne blive inspireret at projektet. 
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