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Forord 
 
 
Cykling er en sund og miljøvenlig transportform, som vælges af mange 
danskere på deres daglige ture. Cyklen bruges især mellem hjem og 
arbejde/uddannelse, hvor hver 4. fjerde dansker benytter cyklen. Cyk-
len bruges også i stort omfang til f.eks. fritidsture i lokalområdet.  
 
Cyklen bruges af danskere i alle aldersgruppen, men det er især blandt 
børn og unge, at cykeltrafikken er størst.  
 
Esbjerg Kommune vil gerne fremme cykeltrafikken, men det kræver en 
aktiv indsats for sikre gode fysiske forhold, således at borgerne vælger 
cyklen som et alternativ til bilen, og at de også kan komme sikkert 
frem. 
 
Som følge af kommunesammenlægningen i 2007 har det derfor været 

nødvendigt at koordinere de eksisterende stier i de tidligere kommuner 
samt de fremtidige stier for at opnå et sammenhængende stinet.  
 
Kommunen har derfor udarbejdet denne stiplan, som skal være med til 
at sikre et sammenhængende og sikkert stinet – både til de længere 
ture mellem de større byer i kommunen, men også til de kortere ture 
f.eks. mellem hjem og skole.  
 
Det sammenhængende stinet vil også give bedre forhold for fodgænge-
re og knallertkørere – specielt udenfor byerne.  
 
Planen er en langsigtet og ambitiøs plan, som vil blive implementeret i 
den takt, som økonomien tillader. Planen vil desuden løbende blive re-
videret særligt i forbindelse med udbygninger i kommunen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stikrydsning ved Bryndum Skole i Tarp 
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Indledning 
 
 
Denne rapport med tilhørende kort indeholder et samlet forslag til 
en stiplan for Esbjerg Kommune. 
 
Stiplanen er en langsigtet plan, hvor realiseringen vil strække sig ud 
over de 12 år, som eksempelvis er kommuneplanens planlægnings-
horisont. Planen skal sikre et sammenhængende og sikkert stinet 
dækkende bysamfund og trafikale mål så som skoler, idrætsanlæg 
og kulturelle attraktioner.  
 
Stiplanen er et dynamisk værktøj, som løbende skal udvides/sup-
pleres i takt med, at kommunen udvikles fysisk. 
 
Stiplanen omfatter også stier langs statens veje, da de er med til at 

binde nettet sammen. 
 
Stiplanen omfatter ikke rekreative stier, da disse vil blive indarbej-
det i den grønne sektorplan.  
 
Stiplanen er ikke udarbejdet så detaljeret, at den omfatter alle loka-
le stiforbindelser i boligområder eller de mindre byer. Ønsker om 
stier af denne type vil blive behandlet løbende bl.a. sammen med 
ønsker om byggemodninger samt ønsker fra møder afholdt i lokal-
rådene. 
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Målsætninger og indsatser 

Nationale målsætninger og indsatser 

 
Der er på nationalt plan stor fokus på cykeltrafikken. Transport- og 
Energiministeriet offentliggjorde i maj 2007 en cykelstrategi ”Flere 
cykler på sikker vej i staten”. I strategien er visionen: 
 
Transport- og Energiministeriet vil arbejde for, at cykeltrafikken i 
Danmark forøges, og at cykelinfrastrukturen medvirker til en frem-
kommelighed og trafiksikkerhed for cyklister, som er blandt de bed-
ste i verden. 
 
I strategien er der udpeget 6 hovedinitiativer til at forbedre den 

statslige cykelinfrastruktur og 6 hovedindsatser for at bl.a. kommu-
nerne sikres den nødvendige viden og inspiration for deres indsats 
omkring cyklister. 
 

 
 
Cykelstrategiens ”forhjul” og ”baghjul” med hver 6 indsatsområder 
– Kilde: ”Flere cykler på sikker vej i staten”, Transport- og Energi-
ministeriet, maj 2007 
 

Kommunens målsætninger og indsatser 

 
Esbjerg Kommunes overordnede mål med stiplanen er: 
 
Der skal etableres et sikkert og trygt sammenhængende stinet i 
kommunen, som skal: 
 
 forbinde Ribe, Bramming og Esbjerg  
 forbinde større kulturelle mål til Ribe, Bramming eller Esbjerg 

by 
 forbinde de mindre bysamfund til Ribe, Bramming eller Esbjerg 

by 
 skabe sikre skoleveje  
 

Statslige hovedinitiativer 
 
Forbedring af den statslige cykelin-
frastruktur: 
1. Etablering af ny trafiksikker 

cykelinfrastruktur 
2. Målrettet vedligeholdelsesind-

sats 
3. Forbedret planlægningsindsats 
4. Særlig inddragelse af hensyn 

til cykeltrafik i VVM-undersø-
gelser 

5. Initiativer for øget cyklistsik-
kerhed 

6. Øget fokus på cyklismen i den 
kollektive trafik 

 
Sikring af viden/inspiration til brug 
for den lokale indsats: 
1. Regional forankring af trafik-

sikkerhedskampagneindsats 
2. Nye initiativer vedr. cykelrute-

faciliteter og cykelturisme 
3. Etablering og udvikling af in-

ternetbaserede ”vidensporta-
ler” 

4. Udbredelse af kendskabet til 
virksomhedsordninger 

5. Årlig konference om udvikling 
af cykeltrafikken 

6. Udvikling af ny viden om cy-
keltrafik 

 

Hidtidige mål for stiplanlæg-
ningen i Ribe Amt 
 
I Ribe Amts stiplan fra 1995 er føl-
gende målsætninger opstillet: 
 
 At øge trafiksikkerheden og 

trygheden for de svage trafi-
kanter. 

 At tilgodese cyklisternes be-
hov for såvel helårsstier som 
sommerstier. 

 At der inden for en overskue-
lig årrække etableres et fær-
digt regionalt cykelrutenet 
mellem regionens byer, større 
naturområder og seværdighe-
der. 

 At det regionale cykelrutenet 
skal fremstå i en standard, 
som tilgodeser cyklisternes 
behov for fremkommelighed, 
sikkerhed mv. 

 At skabe sammenhæng mel-
lem det kommunale og det 
regionale stinet. 

 At der lokalt skal anlægges 
cykelstier langs hoved- og 
landeveje, hvor der er et trafi-
kalt og sikkerhedsmæssigt 
behov herfor.  

 At koordinere Amtets investe-
ringer til stianlæg med Vejdi-
rektoratets investeringer til 
stier langs hovedlandeveje. 
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Derudover er Esbjerg Kommunes mål, at: 

 
reducere antallet af politiregistrerede dræbte, alvorligt tilskadekom-
ne og lettere tilskadekomne med 40% frem til år 2012 i forhold til 
et gennemsnit for år 2004-2006 – herunder også cyklister. 
 
I kommunens trafiksikkerhedsplan 2007-2012 er et af fokusområ-
derne at forbedre trafiksikkerheden for cyklister med fokus på by-
områderne. I planen er der bl.a. fokus på at forbedre sikkerheden i 
kryds, at fartdæmpe strækninger og forbedre trafikanternes adfærd 
gennem kampagner. Begge planer har således fokus på at skabe 
sikre forhold for kommunens cyklister, og planerne koordineres. 
 
Uheld med knallerter involveret er også et fokusområde i kommu-
nes trafiksikkerhedsplan. I denne stiplan er det valgt ikke at sætte 
specielt fokus på knallertkørerne, men gennemførelsen af stiplanen 
vil også være medvirkende til at forbedre forholdene for knallertkø-
rerne.  

  
Kommunen har desuden som mål, at: 
 
Øge antallet af cyklister i kommunen inden år 2012 med specielt fo-
kus på at øge antallet af børn, som cykler til skole. 
 
Det er vigtigt, at de gode transportvaner allerede grundlægges i 
barndommen. Etablering af sikre stiforhold til skolerne er et af de 
midler, der kan være medvirkende til at få forældre til at lære bør-
nene gode transportvaner tidligt.  
 
Kommunen vil løbende foretage tællinger af cykeltrafikken i udvalg-
te snit for at følge udviklingen.  
 
Desuden vil kommunen løbende registrere antallet af elever, der går 
og cykler til skole f.eks. ved at bede skolerne spørge eleverne. 

 
For at nå disse mål vil kommunen især koncentrere indsatsen om-
kring følgende områder: 
 
 Etablere manglende stiforbindelser 
 Sikre krydsningerne mellem stinettet og trafikvejnettet  
 Sikre en god vedligeholdelse af stinettet  
 
 

Målsætning i 2012 
 
Politiet må højst registrere 19 
dræbte og alvorligt tilskadekomne 
cyklister i år 2012 
 
 

Hidtidige mål for stiplanlæg-
ningen i kommunerne 
 
Den tidligere Esbjerg Kommune 
har angivet følgende målsætning i 
kommuneplanen: 
 
At sikkerheden på hovedstiforbin-
delserne øges ved udbygning med 
cykelstier langs trafikveje og ved 
fredeliggørelse af de sekundære 
veje, der indgår i hovedstinettet. 
 
Ribe Kommune har i deres trafik-
sikkerhedsplan følgende strategi: 
 
Systematisk forbedring af forhol-
dene for cyklister på kommuneve-
jene bl.a. ved på sigt at udbygge 
det sammenhængende cykelstinet 
samt at vurdere forholdene i kryds 
ved eksisterende og fremtidige cy-
kelstier og –baner. 
 
I Bramming Kommunes stiplan fra 
2002 er målet, at:  
 
Trafiksikkerheden og trygheden for 
cyklisterne skal forbedres. 
 
Et af initiativerne er, at der udbyg-
ges et sammenhængende hoved-
stinet, og kommunen har 6 priori-
terede anlæg, som skaber sam-
menhæng mellem de større byer i 
kommunen og bygger videre på 
eksisterende stiforbindelser.  
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Baggrund for planen 

 
Som baggrund for udarbejdelsen af stiplanen er følgende anvendt: 
 
 Stiplaner/andre relevante planer fra det tidligere Ribe Amt samt 

for de 3 tidligere kommuner 
 Trafikmængder, hastigheder og klassificering af vejnettet 
 Uheld på vej- og stinettet 
 Optegning af de korteste ruter fra bopæl til skole 
 Det nationale og regionale stinet 
 Ønsker til stinettet fra kommunens 17 lokalråd 
 

De hidtidige stiplaner  

 
Som baggrund for udarbejdelse af stiplanen for Esbjerg Kommune 
er de hidtidige stiplaner blevet gennemgået med henblik på blandt 
andet at afdække planlagte projekter, som skal indgå i den nye 
stiplan. 
 
Det tidligere Ribe Amt havde en plan fra 1999 ”Vej- og stianlæg – 
Handlingsplan 1999-2002”. Her havde amtet en liste over 19 stipro-
jekter, som de ville etablere. I Esbjerg Kommune har amtet i 2006 
etableret stier langs Tarp Hovedvej.  
 
Den tidligere Bramming Kommune udarbejdede en stiplan i oktober 
2002 ”Stiplan 2002 for Bramming Kommune”. Stiplanen blev bl.a. 
udarbejdet på baggrund af en skolevejsanalyse fra 2001 samt en 
analyse af cyklistuheldene i kommunen. Planen indeholder et forslag 
til et sammenhængende stinet samt en liste med 14 forslag til nye 
stianlæg. 6 prioriterede forbindelser er medtaget i ”Trafikplan for 

Bramming” fra 2002. Kommunen har i de seneste år etableret føl-
gende projekter: 
 
 Dobbeltrettet cykelsti på Gabelsvej fra Solgårdsvej til Kirkebro-

vej  
 Dobbeltrettet cykelsti på Størsbølvej fra Mølholmvej til kort før 

Esbjergmotorvejen + enkeltrettet cykelsti frem til 30 m efter 
rundkørslen 

 Dobbeltrettet cykelsti på Brammingeborgvej fra Kirkebrovej til 
Åbrinken  

 Dobbelrettet cykelsti på Videkærvej fra Spejderhytten i Store 
Darum frem til Sønderbyvej via Gl. Darumvej 

 Enkeltrettet cykelsti på Kirkevej i Gørding fra Engvej til Mølle-
skovvej 

 Sikring af de bløde trafikanter under jernbaneviadukten i 
Bramming bymidte 

 
Derudover er der etableret en række mindre lokale stianlæg. 
 
Den tidligere Esbjerg Kommune havde i ”Trafiksikkerhedsplan 2000” 
udpeget cyklister som et fokusområde, og der var udpeget en ræk-
ke projekter, som skulle gennemføres for at forbedre trafiksikker-
heden eller trygheden. Her indgik foranstaltninger i en række kryds 
bl.a. til forbedring af forholdene for cyklister samt forslag til cykelsti 
langs 4 vejstrækninger. Kommunen udarbejdede desuden i 2001 en 
trafiksaneringsplan for det centrale byområde i Esbjerg Kommune. I 
denne plan blev der også udpeget en række forslag til stiforbindel-
ser både i form af separate stier, cykelstier og stiruter ad lokalveje 
eller fartdæmpede trafikveje. Følgende projekter er blevet gennem-
ført siden 2002: 
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 Ombygning af Kirkegade til en cyklistvenlig gade 

 Cykelsti på Frodesgade mellem Jernbanegade og Strandby Plads 
 Cykelsti på Gl. Vardevej mellem Strandby Plads og Rolfsgade 
 Cykelsti på Strandby Kirkevej mellem Storegade og Jagtvej 
 Cykelsti på Parkvej mellem Sdr. Fovrfeldvej og Guldbergs Allé 
 Cykelsti på Spangsbjerg Møllevej mellem Hospitalsvej og Gl. 

Vardevej 
 Cykelsti på Guldager Byvej mellem Nørlundvej og Tarphagevej 
 
I ”Trafiksikkerhedsplan for Ribe Kommune” fra 2000 havde den tid-
ligere Ribe Kommune udpeget forbedring af sikkerheden for cykli-
ster som et indsatsområde og havde udpeget et stiprojekt i hand-
lingsplanen. Kommunen har desuden indenfor de sidste 5 år etable-
ret følgende stier: 
 
 Cykelsti langs Kurveholmen 
 Cykelsti langs Brorsonsvej 
 Cykelsti på nordsiden af Obbekærvej til Vasevej 

 Cykelsti langs Farupvej fra Nørrelundparken til Plantagevej 
 Cykelsti langs Haulundvej ved Vittenbergskolen 
 Sti fra gågaden til detailhandelscenter (den røde tråd) 
 
Projekter fra de tidligere planer, som ikke er blevet gennemført, er 
alle blevet vurderet i forbindelse med udarbejdelse af denne stiplan. 
 

De korteste ruter fra bopæl til skole 

 
Sikring af skolevejene er et af målene med stiplanen. For at give en 
indikation af hvilke veje og stier, som benyttes som skoleveje, er 
der ved hjælp af et GIS-system optegnet den korteste rute mellem 
skole og bopæl for alle kommunens folkeskoleelever.  
 

Disse ruter angiver alene potentialet for antallet af lette trafikanter 
på de enkelte strækninger, og ikke hvor mange der i dag rent fak-
tisk benytter strækningerne.  
 
Potentialet er dog med til at give en fornemmelse af, hvor mange 
der kan have glæde af en eventuel fremtidig sti. Potentialet skal na-
turligvis sammenholdes med afstanden mellem hjem og skole, da 
potentialet er størst på de korte ture. 
 
Den anvendte metode tager ikke hensyn til, om skolevejen opleves 
som utryg og derfor fravælges, mens en anden lidt længere, men 
tryggere rute benyttes.  
 

 
Eksempel på optegning af korteste ruter til skole 
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Det nationale og regionale stinet 

 
En række regionale og nationale cykelruter løber i Esbjerg Kommu-
ne. Disse ruter er oftest ikke den korteste/hurtigste rute mellem 
byerne men derimod rekreative ruter, som ikke altid forløber ad as-
faltbelagte stier/veje. Ruterne anvendes oftest især af cykelturister 
frem for f.eks. daglige pendlere. 
 
 

 
 
Nationale og regionale cykelruter  
Kilde: ”Cykelguide 2006” udgivet af Vejdirektoratet og amterne – 

røde tavler angiver nationale ruter og blå tavler regionale ruter 
 
 
Disse ruter er derfor primært rekreative ruter og indgår ikke umid-
delbart som en del af denne stiplan, men vil indgå i den grønne sek-
torplan.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af stiplanen er det dog overvejet 
om de nationale og regionale ruter kan indgå som del af kommu-
nens interne stinet. I forbindelse med udarbejdelse af den grønne 
sektorplan vil det blive overvejet, om der skal ske ændringer af for-
løbene af de nationale og regionale ruter som følge af implemente-
ringen af stiplanen.  
 

Lokalrådenes ønsker  

 
I Esbjerg Kommune er der 17 lokalråd, og kommunen har i løbet af 
foråret haft møder med alle disse lokalråd. Ønsker til det fremtidige 
stinet har været et af punkterne på alle møderne. Ønskerne om 
stianlæg af betydning for en større del af lokalområdet indgår i for-
bindelse med vurderingerne ved udarbejdelse af denne plan. Mindre 
anlæg af helt lokal betydning behandles i forbindelse med Teknik og 
Forsyningsudvalgets årlige prioritering af midler til trafiksikkerhed. 
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Uheld med cyklister 
 
 
Cyklister er involveret i mange af de politiregistrerede uheld i Es-
bjerg Kommune. I perioden fra 1. oktober 2001 til 30. september 
2006 har politiet registreret 238 uheld med cyklister på kommunens 
vejnet, hvor 149 af disse uheld medførte personskade.  
 
Cyklister er således involveret i 17% af alle uheld og i 25% af alle 
personskadeuheld på kommunens vejnet. Disse uheld medførte, at 
3 blev dræbt, 89 kom alvorligt til skade og 62 lettere til skade.  
 

Fald i uheldstallet 

 

Indenfor de seneste 11 år har der sammenlagt været en nedadgå-
ende tendens i antallet af personskader med cyklister involveret på 
kommunens vejnet, hvilket ses af nedenstående figur.  
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Antal personskader med cyklister involveret på Esbjerg Kommunes 
vejnet for en 11 årig periode fra 1996-2006 

 
Samlet set er der i den 11 årige periode sket en reduktion i antallet 
af personskader med cyklister på 23% i forhold til 1996. Ses der på 
gennemsnittet fra den første treårige periode og den sidste 3 årige 
periode er der samlet set over perioden sket et fald i antallet af per-
sonskader med cyklister på 11%. Reduktionen på gennemsnittet er 
belyst for at tage hensyn til uheldenes tilfældige variation.  
 

Motorkøretøjer er modpart 

 
Det er især motorkøretøjer, som er modparten i uheldene. I 84% af 
personskadeuheldene er modparten et motorkøretøj, mens kun 4% 
af uheldene er registreret som eneuheld og 12% uheld med andre 
lette trafikanter. 
 
I 82% af personskadeuheldene mellem cyklister og motorkøretøjer 
er modparten en personbil, og i 6% af personskadeuheldene mel-
lem cyklister og motorkøretøjer er modparten en lastbil eller en 
bus.  
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Mange uheld registreres kun på skadestuen 

 
Politiet registrerer dog langt fra alle uheldene på vejnettet. Landets 
skadestuer har kendskab til en langt større andel af disse uheld, 
men disse uheld indgår endnu ikke systematisk i trafiksikkerhedsar-
bejdet.  
 
Analyser viser, at politiet får kendskab til omkring 15% af de uheld, 
som skadestuerne registrerer. Registreringsgraden afhænger af al-
vorlighedsgraden. Politiet har kendskab til alle trafikdrabene og om-
kring 40-50% af alle de alvorlige tilskadekomne. 
 
Ribe Amt har i samarbejdet med Sydvestjysk Sygehus gennemført 
et pilotprojekt om skadestueregistrerede trafikuheld i perioden 
2000 til 2006 for den tidligere Esbjerg Kommune.  
 
Skadestuen har i perioden fra 1.10.2001 til 31.9.2006 registeret 

4.568 personskadeuheld, mens politiet kun har registeret 519 
uheld.  
 
En meget stor andel af de uheld, som skadestuen registrerer, har 
lette trafikanter involveret. 
 
Over halvdelen af de uheld, som bliver registreret på skadestuen er 
cyklistuheld, og 63% af disse uheld er eneuheld. I alt er 35% af de 
uheld, som skadestuen registrerer eneuheld med cyklister og kun 
en meget lille andel af disse kommer til politiets kendskab. 
 
Selvom disse analyser er baseret på data fra den tidligere Esbjerg 
Kommune vurderes det, at de samme tendenser vil gøre sig gæl-
dende for de tidligere Bramming og Ribe kommuner.  
 
Disse data underbygger nødvendigheden af, at Esbjerg Kommune i 

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 har udpeget cyklister og knallert-
kørere som særlige fokusområder. 
 

Mange uheld i byerne 

 
95% af personskaderne med cyklister sker i byområder. 
 

Mange uheld i kryds 

 
Politiets registreringer viser, at det især er i 3- og 4-benede kryds, 
at cyklister kommer til skade og dernæst på lige vej, hvilket ses på 
figuren. 
 

Fodgængere

4%

Cyklister

54%Knallertkørere

19%

Andre

23%

Antal personskadeuheld registreret 
på Sydvestjysk Sygehus for den tid-
ligere Esbjerg Kommune i perioden 
1.10.2001 til 31.9.2006 

 

Der arbejdes på at få opbyg-
get et landsdækkende system 
til anvendelse af skadestueda-
ta i trafiksikkerhedsarbejdet. 
Færdselssikkerhedskommissi-
onen har et mål om, at dette 
system skal være etableret 
med udgangen af 2008 
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26%
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26%
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selvstændig sti

1%

Ud-/indkørsel

6%

Kurve

0%

Jernbaneoverskæring
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Politiregistrerede personskadeuheld på kommunens vejnet fra 
1.10.2001-31.9.2006 med cyklister involveret opdelt på vejudform-
ning  
 
63% af alle personskadeuheld med cyklister involveret sker i kryds 
eller rundkørsler. Dette bør derfor være et fokusområde ved etable-
ring af nye stier, og det bør sikres, at der etableres sikre 
stikrydsninger på de lokaliteter, hvor stierne krydser større veje.  
 

Mange uheld uden hjelm og med spiritus 

 
Politiets registreringer viser, at 75% af de dræbte knallertkørere og 
cyklister samt 34% af de tilskadekomne ikke brugte hjelm. Derud-
over foreligger der ikke oplysninger om brugen af sikkerhedsudstyr 
ved 36% af personskaderne. Hvis det antages, at disse ikke brugte 
hjelm betyder det, at 70% af de tilskadekomne knallertkørere og 
cyklister ikke bruger sikkerhedsudstyr. Den manglende anvendelse 
af hjelm er et problem set i forhold til trafiksikkerheden.  
 
I 19% af personskaderne har cyklisten været spirituspåvirket. 
  

Få koncentrationer af uheld med cyklister 

 
På baggrund af de uheld, som politiet har registreret i perioden fra 
1.10.2001 til 31.9.2006 er der kun få steder på vejnettet, som har 
en koncentration af uheld med cyklister, og disse lokaliteter ligger 
primært i Esbjerg by. Forbedring af forholdene på disse lokaliteter 
indgår i stiplanen.  
 
Forbedring af trafiksikkerheden på de ulykkesbelastede lokaliteter 
indgår også som en væsentlig del af trafiksikkerhedsplanen for 
2007-2012. Her er der udpeget 33 kryds og 14 strækninger, som 
har uheldskoncentrationer. Disse er udpeget både på baggrund af 
politiets registreringer af uheld samt skadestuens registreringer.  
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Uheld med knallertkørere  

 
Uheld med knallertkørere er også et fokusområde i Trafiksikker-
hedsplan 2007-2012. Der sker stort set lige så mange uheld med 
knallertkørere som med cyklister involveret. 
 
Der er i alt registeret 254 uheld med knallertkørere involveret, og 
134 af disse er personskadeuheld, hvor 1 blev dræbt, 86 kom alvor-
ligt til skade og 66 lettere til skade.  
 
Disse uheld er primært sket i byområderne, og mange af dem i 
kryds.  
 
Der foreligger meget lidt viden om samspillet mellem vej-/stiud-
formning og antallet af knallertuheld. 
 
Det vurderes dog, at knallertkørere vil have fordel af etablering af 

cykelstier i det åbne land. Stierne vil modvirke uheld, der indtræf-
fer, når knallerter overhales af personbiler, varebiler og lastbiler, 
hvor de snittes under selve overhalingen, eller hvor den overhalen-
de bil trækker for tidligt ind.  
 
Det vurderes ligeledes, at fartdæmpninger af veje vil have positiv 
effekt på knallertuheld.  
 
Mange af uheldene med knallertkørere sker i kryds, og her skal der 
måske anvendes andre løsninger end de løsninger, som umiddelbart 
er bedst for cyklisterne. Esbjerg Kommune vil vurdere dette i for-
bindelse med krydsforbedringer og følge med i ny forskning og ud-
vikling på området.  
 
Det vurderes, at en stor del af uheldene med knallertkørere skyldes 
ulovlige knallerters høje hastighed. Esbjerg Kommune vil derfor via 

kampagner og politikontrol øge indsatsen på dette område.  
 
Alt i alt vurderes det, at gennemførelse af stiplanen samt trafiksik-
kerhedsplanen vil være medvirkende til at forbedre trafiksikkerhe-
den for knallertkørere. 
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Udformning af stinettet 
 
 
For at få et stinet, som er attraktivt for de lette trafikanter at benyt-
te, er det vigtigt, at stinettet er sammenhængende, og at de enkel-
te delstrækninger er placeret, så de giver en direkte forbindelse 
mellem målene. Cyklister er nemlig meget følsomme overfor om-
vejskørsel.  
 
Samtidigt skal stinettet være trygt at færdes på, således at trafi-
kanterne vil benytte de pågældende strækninger.  
 
Det sammenhængende stinet kan bestå af følgende typer af stier: 
 
 Separate stier 
 Cykelstier langs veje 

 Cykelbaner/brede kantbaner 
 Stiruter ad lokalveje  
 Stiruter ad fartdæmpede trafikveje  
 
Hvilke stityper, der vælges for en given strækning, afhænger især 
af trafikmængden på vejen samt bilernes hastighed, således at der 
tages hensyn til cyklisternes sikkerhed og tryghed. 
 
I ”Idekatalog for cykeltrafik” findes en vejledning i, hvornår hvilke 
typer af stier kan anvendes.  
 

 
Eksempel på principper for separation. Kilde: ”Idékatalog for cykel-
trafik” Vejdirektoratet 2000 
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Stinettet i byområderne 

 
Det sammenhængende stinet i byområderne skal primært betjene 
trafik til skoler, uddannelsesinstitutioner, fritidsfaciliteter, arbejds-
pladskoncentrationer, offentlige funktioner, indkøbsmuligheder og 
kollektive trafikterminaler.  
 
Samtidigt skal det sikres, at disse stier er forbundet hensigtsmæs-
sigt med oplandet omkring byerne. 
 
I forbindelse med byudviklingsprojekter skal der etableres nye stier, 
der forbinder de nye områder med det eksisterende stinet. Udgiften 
til dette afholdes som hovedregel som en del af byggemodningen.  
 
I byområderne vil stinettet bestå af: 
 
 Separate stier, som oftest er dobbeltrettede og kan benyttes af 

både cyklister/knallerter og fodgængere. Disse stier anlægges 
især som stisystemer i boligområder, gennem rekreative områ-
der eller langs trafikveje med meget få krydsninger.  

 
 Cykelstier langs trafikveje, som anlægges som enkeltrettede 

stier i begge vejsider.  
 
 Cykelbaner langs trafikveje, hvor hastigheden er 50 km/t eller 

mindre og hvor trafikmængden normalt er under 6-10.000 bi-
ler/døgn afhængig af hastigheden.  

 
 Stiruter ad fartdæmpede trafikveje, hvor hastighederne er 30-

40 km/t og trafikmængden som udgangspunkt er omkring 
5.000 biler/døgn eller derunder.  

 
 Stiruter ad lokalveje, hvor hastigheden er 50 km/t eller derun-

der og trafikmængden er under 2-4.000 biler/døgn afhængig af 
hastigheden. 

 
I de centrale dele af Esbjerg, Bramming og Ribe udpeges ikke 
egentlige stiruter. I disse områder neddrosles hastigheden, således 
at de lette trafikanter – herunder både cyklister og fodgængere kan 
færdes sikkert på alle vejene. På hovedstrøgene gennem Tjæreborg 
og Gørding etableres heller ikke egentlige stier, men vejene fart-
dæmpes i stedet.  
 
Krydsninger mellem vej- og stinettet giver ofte anledning til uheld 
og utryghed. Det er derfor vigtigt at etablere sikre krydsninger mel-
lem disse – især hvor stinettet krydser trafikvejnettet. Stikrydsnin-
ger kan etableres som: 
 
 niveaufri krydsninger 
 rundkørsler  

 signalreguleringer med særlige anlæg for cyklister herunder til-
bagetrukket stopstreg, ét blåt cykelfelt og før-grønt 

 vigepligtsregulerede kryds med overkørsler 
 fartdæmper på trafikvejen i form af helleanlæg, hævet fla-

de/bump o.a. 
 
For at sikre en neutral sikkerhedsmæssig effekt i forbindelse med 
anlæg af nye cykelstier eller cykelbaner langs vejene er det meget 
vigtigt at indtænke parkeringsforhold samt krydsudformninger i pro-
jekterne. Ellers vil der være en ikke ubetydelig risiko for, at trafik-
sikkerheden forringes. En ny evaluering af cykelanlæg i København 
har vist, at cykeltrafikken er steget og cyklisternes tryghed er for-
øget, men at trafiksikkerheden er lidt forværret. I analysen vurde-
res dog, at grundigere overvejelser om parkeringsforhold samt 
krydsudformning kunne have modvirket denne forværring.  Stikrydsning i form af hævet flade i 

Skolegade i Esbjerg 
 

Cykelsti langs Dagmarsgade i Ribe 
 

Cykelsti gennem viadukten i Bram-
ming 
 

Cykelsti langs Ribe Landevej i Gred-
stedbro 
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Stinettet i landområderne 

 
Det sammenhængende stinet i landområderne skal primært give 
forbindelse mellem kommunens bysamfund samt andre større tra-
fikmål i det åbne land. 
 
I landområderne består stinettet af: 
 
 Separate dobbeltrettede stier, som kan benyttes af både cykli-

ster/knallerter og fodgængere. Disse anlægges oftest som gen-
veje mellem bysamfund eller gennem rekreative områder. 

 
 Cykelstier langs trafikveje (enkeltrettede og evt. dobbeltrette-

de, hvis der er få krydsninger). 
 
 Brede kantbaner langs trafikveje. Kantbanen bør min. være 90 

cm bred. 

 
 Stiruter ad veje (lokalveje og mindre trafikveje), hvor trafik-

mængden er beskeden (omkring 1.000 biler/døgn og med få 
tunge køretøjer). 

 
Stiruter langs lokalveje eller mindre trafikveje, hvor trafikmængden 
er lav, men hvor hastigheden er 80 km/t, er ikke umiddelbart ideelt 
i forhold til cyklisternes sikkerhed og tryghed. De indgår dog i sti-
nettet på strækninger, hvor det vurderes, at det ikke er til gene for 
cyklisterne at køre. Det er ikke økonomisk muligt at etablere egent-
lige stier langs alle veje, og vejene vil oftest være så smalle, at det 
ikke er muligt at etablere kantbaner langs dem. Hvis der registreres 
uheldsproblemer langs disse veje, vil kommunen overveje f.eks. at 
reducere hastigheden på vejene. 
 
Kommunen vil ligeledes overveje at skilte disse ruter som cykelruter 

og dermed gøre bilisterne opmærksomme på, at de skal være sær-
ligt opmærksomme på cyklister langs disse veje. Der findes dog ik-
ke i dag godkendte skilte til dette formål. 
 
Som i byområderne er det vigtigt at etablere sikre krydsninger mel-
lem trafikvejene og stinettet. Disse kan udformes som: 
 
 niveaufri krydsninger 
 rundkørsler 
 signalreguleringer – bruges kun sjældent i åbent land 
 Helleanlæg, som gør det muligt for de lette trafikanter at krydse 

vejen i 2 tempi 
 
 

Cykelsti langs Farupvej udenfor 
Kærbøl 
 

Sti ved Krogsgårdsvej udenfor Tjæ-
reborg 
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Stiplanen 
 
 
Stiplanen for Esbjerg Kommune ses på kortene i bilag. Der findes et 
kort med det sammenhængende stinet for kommunen som helhed 
samt mere detaljerede kort for Esbjerg, Bramming, Ribe, Tjære-
borg, Gredstedbro og Gørding. 
 
På kortene ses eksisterende og planlagte stiforbindelser opdelt på 
separate stier/cykelstier langs veje samt stiruter ad lokalve-
je/mindre trafikveje.  
 
Det sammenhængende stinet tilgodeser følgende mål: 
 
1.  at skabe sammenhængende stiforbindelser mellem 
  

 Esbjerg  
 Bramming 
 Ribe 
 

2.  at skabe sammenhæng til de omkringliggende mindre by-
samfund 

 
 Fra Esbjerg til  Skads 
    Vester Nebel 
    Kokspang 
    Tjæreborg 
    Andrup 
    Grimstrup 
    Vejrup 
    Endrup 
 

 Fra Bramming til  Gørding 
    Hunderup/Sejstrup 
    Jernvedlund 
    Store Darum  
    Grimstrup 
    Vejrup 
    Endrup 
    Tjæreborg 
    Ålbæk 
 
 Fra Ribe til  Gredstedbro 
    Kirkeby/Kærbøl/Farup 
    Vilslev 
    Øster Vedsted 
    Vester Vedsted 
    Egebæk/Hviding 

    Obbekær 
    Roager 
    Hillerup 
    Spandet 
    
 
Da de 3 største byer også er forbundet af stiruter betyder det reelt, 
at de mindre bysamfund er forbundet til alle de 3 største byer.  
 
3. at etablere sikre stiforbindelser internt i lokalområderne 

til skolerne og andre lokale funktioner  
 
4. at etablere sikre krydsninger mellem stinettet og trafik-

vejnettet 
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Det er målet, at krydsningerne mellem trafikvejnettet og stinettet 

skal udformes, så de er sikre og føles trygge for de lette trafikanter.  
 
I forbindelse med etablering af nye stianlæg skal alle krydsninger 
sikres. 
 
Det er ikke alle eksisterende stikrydsninger, der er udformet sikkert 
og trygt. Det er derfor målet, at eksisterende stikrydsninger, som i 
dag giver anledning til trafikuheld, skal ombygges.  
 
Kommunen vil i det videre arbejde med stiplanen udpege et hoved-
stinet og et sekundært stinet og opstille mål for disse net i forhold 
til udformning og vedligeholdelse af stierne. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sikring af kryds 
 
I Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 
er et af fokusområderne at sikre 
kryds i byområder med det formål 
at forbedre trafiksikkerheden for 
cyklister 
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Handlingsplan 
 
 
Stikortene viser, at der er planlagt en række nye stiforbindelser 
som dele af det sammenhængende stinet og etablering af sikre sko-
leveje. Disse stiforbindelser etableres i den takt, som kommunens 
økonomi muliggør dette. 
 

Hvordan prioriteres stiprojekterne 

 
Prioriteringen af de manglende stiforbindelser vil ske én gang årligt 
og vil afhænge af 4 parametre: 
 
1. Sammenhæng i nettet 

2. Antallet af uheld 
3. Koordinering med andre planlagte projekter 
4. Anlægsøkonomi 
 
Målet med stinettet er at skabe sammenhæng mellem: 
 
 de 3 største byer 
 de 3 største byer og de mindre bysamfund 
 skole eller andre lokale mål 
 
Stiforbindelser, som skaber sammenhæng mellem de 3 største by-
er, vil blive prioriteret højt.  
 
Stiforbindelser langs strækninger, som er uheldsbelastede, får lige-
ledes høj prioritet.  
 

For at få mest ud af de ressourcer, som kommunen har tilrådighed, 
vil der ske en høj grad af koordinering med andre planlagte projek-
ter (samgravning). Det betyder, at manglende stiforbindelser kan 
rykke op på prioriteringslisten, hvis kommunen i anden sammen-
hæng f.eks. skal grave op på strækningen. 

 

Handlingsplan for 2007 

 
I 2007 er det besluttet at gennemføre følgende stiprojekter: 
 
 Etablering af cykelsti langs Ribevej fra Kirkevej til den gamle 

kommunegrænse mod Ribe 
 Etablering af cykelsti langs Frodesgade mellem Stormgade og 

Strandby Plads 
 

Handlingsplan for 2008-2012 

 
Vedlagt denne rapport findes en oversigt over alle de manglende 
stiforbindelser med en vurdering af prioriteringsparametrene. Den-
ne oversigt skal anvendes som udgangspunkt for de kommende års 
investeringer på området.  


