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Introduktion

Dette forslag til Helhedsplan for trafikken
i Padborg-/Frøslev-/Kruså-området er
udarbejdet som led i projekt Padborg
Skolecykelby, som gennemføres af
Aabenraa Kommune med støtte fra Vejdirektoratet.
Helhedsplanen er resultatet af et
indgående og særdeles positivt
samarbejde mellem Aabenraa Kommune,
repræsentanter og forældre fra
Lyreskovskolen og fra lokalområdet i
øvrigt, herunder nærpolitiet og lokalrådet.
Helhedsplanen omfatter et samlet forslag
til forbedring af trafikforholdene i området,
med særlig henblik på at fremme cyklisme
og sikre forholdene for de bløde trafikanter.
Intentionen er bl.a. markant at øge andelen
af skolebørn, som cykler til og fra skole.
Prioritering

Ud fra helhedsplanens mange forslag til
forbedringer og økonomiske kalkulationer
herpå, prioriterer arbejdsgruppen en
række konkrete indsatser, som anbefales
gennemført i forbindelse med projekt
Padborg Skolecykelby. Disse anbefalede
indsatser fremgår af de enkelte sider i
hæftet.

Udarbejdet for Aabenraa Kommune,
Trafik & Anlæg af Rambøll Danmark A/S,
januar 2016. Kontaktperson hos Aabenraa
Kommune Naja Barlach Hansen (nlh@
aabenraa.dk) og hos Rambøll Torben Gade
(tog@ramboll.dk).
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Illustrationen viser konklusionerne fra den gennemførte
skolevejsanalyse, dvs. hvilke ruter det er naturligt
for eleverne at cykle til og fra skole. Endvidere giver
illustrationen en oversigt over de foreslåede indsatser, som
fremgår af planens følgende sider.
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A - TØNDERVEJ-SØNDERBORGVEJ
På denne strækning foreslås etableret gennemgående dobbeltrettet cykelsti langs vejens
sydside, på hele strækningen fra Solbakken i vest.
På hele strækningen er der allerede i dag etableret cykelsti, men kun delvist som
dobbeltrettet cykelsti. Udbygningen vil herfor omfatte følgende delopgaver.
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Fra punkt A til B etableres
dobbeltrettet cykelsti. Eksisterende
cykelsti rykkes lidt mod syd i 2,0 m
bredde (begrænset trafikmængde).
Græsrabatten mellem kørebane
og cykelsti udvides fra 0,5
m til 1,0 m, og forsynes med
fodhegn. Opstribning med stiplet
midterstribe. Her er kun en enkelt
overkørsel til en parcel, hvor man
skal være opmærksom på oversigtsforholdene. - Pladsforholdene
til denne løsning er trange p.gr. af
en større skråning samt autoværn
på en del af strækningen.

NORD
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Fra punkt B til C anvendes eksisterende fortov og cykelsti, som
ændres til dobbeltrettet cykelsti i 2,5 m bredde. Mellem kørebane og
cykelsti en 0,7 m græsrabat, forsynet med fodhegn. Opstribning med
stiplet midterstribe. Her er en række små overkørsler til parceller,
hvor man skal være opmærksom på oversigtsforholdene. - Det
vurderes at fortovet kan undværes på denne strækning, idet behovet
forekommer begrænset, og der findes fortov langs Tøndervejs
nordside. Fortovsfliserne skal fjernes og erstattes af asfalt.
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Situationen i dag

Fra punkt D til E (krydsningen af
Flensborgvej) er der principielt to
muligheder:

Fra punkt C til D anlægges ny 2,5
m bred dobbeltrettet cykelsti, som
trækkes lidt mod syd, ind over de
eksisterende græsflader, for at
opnå en smukkere helhedsløsning
og for at trække stiens krydsning
med Skovglimt nogle meter tilbage
fra Tøndervej, så trafiksikkerheden forøges. Stien markeres
på belægningen ved Skovglimt.
Cyklisterne på cykelstien får
vigepligten for trafikken på
Skovglimt, hvilket trafiksikkerhedsmæssigt er den mest sikre
løsning.

Den bedste og mest trafiksikre
for cyklisterne, mest vidtgående
og dyreste er at føre den
dobbeltrettede sti igennem krydset,
tydeligt markeret på belægningen.
Denne løsning forudsætter
ændring af signalanlægget,
således at man som cyklist skal
trykke på en knap eller blive
automatisk detekteret ved hjælp
af spoler i belægningen, for at få
grønt lys. Når der så bliver grønt
lys for cyklisterne, vil der være rødt
lys for alle biler. En sådan løsning
vil reducere krydsets kapacitet i et
eller andet omfang.

Fra punkt F til G (hvor der i dag er
fortov samt cykelsti) nedlægges
fortovet, og her etableres 3,0
m bred dobbeltrettet fællessti,
adskilt fra kørebanen vha. en 1,0
m græsrabat og fodhegn. Her
er flere overkørsler fra erhvervsparceller, hvor oversigtsforholdene skal forbedres. Ikke mindst
i forhold de to pylonskilte ved
tankstationen. – Det vurderes at et
selvstændigt fortov kan undværes
på denne strækning, idet behovet
forekommer begrænset, og der
findes fortov langs Sønderborgvejs
nordside. Fortovsfliserne skal
fjernes og erstattes af asfalt.

Fra punkt E til F anvendes
eksisterende dobbeltrettede
cykelsti. Men i punkt F
ændres Åbjerg’s udmunding
i Sønderborgvej. Cykelbanen
markeres med et cykelfelt hen over
sidevejen.

Den anden og langt mere enkle
løsning er, at man som i dag
skal stå af cyklen og trække
over krydset. Her anvendes de
trykknapper, som allerede er
etableret for fodgængere.
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Krydset ved Flensborgvej-Tøndervej
beskrives som utrygt for cyklister og
lette trafikanter generelt. Krydset er
et af de mest trafikerede i kommunen
og bærer en stor del tung transport.
Krydset er signalreguleret. Fra øst på
den sydlige side af vejen er der indtil
krydset en dobbeltrettet cykelsti, som
på modsatte side af vejen fortsætter
som forbindelse til Skovglimt - således
skal cyklister der krydser trække over
fodgængerovergangen. Fra de andre
retninger på Tøndervej/Harkærvej er
der enkeltrettet cykelsti.
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På Tøndervej-Sønderborgvej er der
cykelsti på begge sider af vejen. På
den sydlige side er der dobbeltrettet
cykelsti på en del af strækningen. Der er
etableret krydsningshelle ved Harkærvej
og ved Solbakken. Imidlertid beretter
brugerne, at cyklisterne foretrækker at
blive på sydsiden af Tøndervej-Sønderborgvej og kører derfor i den
forkerte side af vejen. Der efterspørges
dobbeltrettet cykelsti på strækningerne
mellem Harkærvej og Åbjergvej,
samt Forbindelsesvejen-stien (evt. til
Solbakken). Oversigtsforholdene ved
Shell beskrives også som problematiske.
2 ”2÷1
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Midterhelle
Midterhelle
Underføring
/ tunnelføring
Underføring
/ tunnelføring
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Signalregulering
Signalregulering

F

Dobbeltrettet
fællessti
Dobbelrettet
fællessti

Fra punkt G til H anvendes
eksisterende dobbeltrettet cykelsti.

1:1500

Dobbeltrettet
cykelsti
Dobbelrettet
cykelsti
Hævet
flade
Hævet
flade
Cykelfelt
Cykelfelt
Stiforbindelse
eksisterende
Stiforbindelse,
eksisterende
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B - PADBORGVEJ & ØSTRE VIADUKTVEJ

I punkt C udvider vejen sig i dag
med to store vigepladser, så den
samlede bredde fra kantsten til
kantsten når helt op på 13 meter.
Samme sted findes en grøn fælled
på vejens vestside, og en rigtig flot
udsigt over landskabet mod øst.

VÆLIEKIL

Ved punkt A, som er skolens
indkørsel fra Padborgvej, etableres
hævet flade og bedre belysning.
Evt. også rydning af noget
beplantning.

DEFORTE

Padborgvej fredeliggøres på strækningen fra Kirkevej til Østre Viaduktvej, så hastighed
og trafikmængde reduceres, og vejen bliver mere egnet for cykeltrafik. Dette sker ved at
ændre vejstrækningen til en ”2÷1 vej”. Herved etableres brede cykelbaner langs begge
vejsider, og fortovene opretholdes af hensyn til bl.a. plejecentret.

A

I punkt B fjernes eksisterende
fodgængerfelt. Der etableres hævet
flade i krydset.

UDSIGT

B

C

PADBORGVEJ

NORD
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LYRESKOVSKOLEN

KIRKEVE

2÷1 vejen starter i punkt B, og
slutter i punkt D. Hastigheden
ændres fra nuværende 50 til
40 km/t anbefalet. Med jævne
mellemrum etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på
strækningen med indsnævringer
og belægningsskift, tilpasset de
aktuelle steder. Der er normalt ca.
100 meter, og maks. 150 meter
mellem disse hastighedsdæmpende foranstaltninger.
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Situationen i dag

I punkt D, hvor ”2÷1 vej”en slutter,
og dobbeltrette cykelsti ophører,
etableres en ny overgang med
midterhelle.

I punkt E (Østre Viaduktvej)
etableres en ny overgang med
midterhelle.

Fra punkt D til E ændres og
udvides cykelstien langs
vejenes østside fra enkeltrettet
til dobbeltrettet cykelsti i 2,5 m
bredde.

Padborgvej er den direkte rute til
skolen fra Padborg og anvendes
derfor af mange elever som
skolerute. Der er fortov langs vejen,
som af mange cyklister anvendes
som cykelsti. Strækningen bruges
som gennemfartsvej og der er fra
arbejdsgruppen og forældre et ønske
om at fredeliggøre strækningen. Hastighedsbegrænsningen på strækningen er
50 km/t.
Østre Viaduktvej har enkeltrettet
cykelsti i begge sider af vejen fra
Padborgvej og sydpå. Hastighedsbegræsningen er 70 km/t, som går direkte
over i anbefalet 30 km/t ved byskiltet.
På trods af stiforbindelserne længere
mod vest bliver strækningen benyttet
af mange elever som skolerute. Der er
blevet påpeget følgende problemstillinger på vejen:
Hastigheden er for høj i forhold til
områdets anvendelse, og forskellen til
30 km/t er stor. S
kiltningen af strækningen skal ensartes
i forhold til, at noget af stien skiltes som
cykelsti og andet som fællessti.
Skabelsen af en sikker krydsning ved
Padborgvej.

D

E

60 KM/T
F
70 KM/T

2 ”2÷1
minus
1 -vej
vej”

Fra punkt F og sydpå ændres hastighedsbegrænsningen fra 70 til
60 km/t.

Signalregulering
Signalregulering
Midterhelle
Midterhelle
Underføring
/ tunnelføring
Underføring
/ tunnelføring
Dobbeltrettet
fællessti
Dobbelrettet
fællessti
Dobbeltrettet
cykelsti
Dobbelrettet
cykelsti
Hævet
flade
Hævet
flade

1:1500

Cykelfelt
Cykelfelt
Stiforbindelse
eksisterende
Stiforbindelse,
eksisterende
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C - HÆRVEJEN
Hærvejen fredeliggøres og sikres på strækningen fra Nørreløkke til Plantagevej, så
hastigheden reduceres, og vejen bliver mere egnet for cykeltrafik. Dette sker ved at
ændre vejstrækningen til en ”2÷1 vej”. Herved etableres brede cykelbaner langs begge
vejsider, og fortovene opretholdes.

Ved punkt A etableres en hævet
flade i T-krydset. Samme sted
påbegyndes 40 km/t samt
strækningen med 2-1 vej. 2-1 vejen
starter i punkt A og slutter i punkt
F. Undervejs etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på
strækningen med indsnævringer
og belægningsskift, tilpasset de
aktuelle steder. Der er normalt ca.
100 meter, og maks. 150 meter
mellem disse hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Ved punkt C etableres en hastighedsdæmpende foranstaltning.
Denne kombineres med en lille
opholdsplads ved gadekæret
og det offentlige areal her.
Belysningen forbedres på stedet.
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Ved punkt B etableres en hævet
flade i T-krydset, hvor vejen
fra skolens parkeringsplads
udmunder. Belysningen forbedres
på stedet.
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Situationen i dag

Mange skoleelever fra Bov benytter
Hærvejen som skolevej. Strækningen er
præget af meget gennemkørende trafik
og beskrives som utryg. Det er stykket
fra Plantagevej til Nørreløkke (ca. 270
m), at der særligt færdes skolebørn på.
Krydset Plantagevej-Hærvejen betegnes
som utrygt og svært for eleverne at
krydse.
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Ved punkt E etableres endnu
en hastighedsdæmpende
foranstaltning, placeret ud for
stiudmundingen fra svømmebadet
og kombineret med busstoppestedet på stedet. Også her forbedres
belysningen.
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Ved punkt D etableres en hævet
flade i T-krydset, hvor Kirkestien
og Kirkevej udmunder. Det
eksisterende fodgængerfelt
nedlægges. Belysningen forbedres
på stedet. Nærheden til kirken og
stendiget omkring kirkegården
kalder her på en særligt tilpasset
udformning.

Ved punkt F etableres en hævet
flade i T-krydset, hvor Plantagevej
udmunder. Her slutter strækningen
med 40 km/t samt strækningen
med 2÷1 vej. Belysningen forbedres
på stedet.

G

Midterhelle
Midterhelle

Ved punkt G skal det vurderes
nærmere, om der er behov for
sikring for cyklister.
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fællessti
Dobbelrettet
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Dobbeltrettet
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D - KEJSERGADE
Kejsergade forbedres som stirute, både som skolevej og som rute for skoleklasser, der
som led i undervisningen cykler til industriområdet eller Frøslevlejren og skovene vest
for motorvejen. Dette sker ved at lukke vejen for gennenkørende biltrafik, og opgradere
stien gennem tunnelen under Omfartsvejen.

Ved punkt C opsættes skilt, som
viser mod skolen.

Ved punkt B opgraderes den
eksisterende stitunnel med
belysning i og udenfor tunnelen.

C

B

Fra punkt A, ned gennem den
eksisterende tunnel til punkt C
udføres ny stibelægning i 2,5 m
bredde. Udføres med asfalt, som er
egnet i fht. strømmende regnvand
samt snerydning. Beplantningen
omkring stien beskæres, for at
opnå gode oversigtsforhold /
tryghed.

OMFARTSVEJEN

BOM

D
MARK

A
Ved punkt D opsættes bom,
som spærrer for gennemkørsel.
Bommen placeres umiddelbart øst
for overkørslen til marken mod syd.
Alternativt kan vejen helt sløjfes
fra punkt A til D, for at undgå at
cyklister tager denne genvej.
For begge ender af Kejsergade
opsættes skilte om blind vej.
NORD
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Situationen i dag

Kejsergades vestlige del er i dag en
grussti (kun belyst på en lille del). Ved
Omfartsvejen er der en tunnel med
græssti. Kejsergade ønskes opgraderet,
da den for skolen skaber forbedret
adgang til bl.a. industriområdet, skovene
og Frøslevlejren, som ofte fungerer
som udflugtsmål for skolen. Samtidig
fungerer Kejsergade også som skolevej
for en del elever fra Bov-området.
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1 -vej
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fællessti
Dobbeltrettet
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Dobbelrettet
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Hævet
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Hævet
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Stiforbindelse,
eksisterende
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E - INDUSTRIVEJ & VIADUKTEN
For at forbedre cykelforbindelsen fra bydelen vest for Industrivej etableres der forbedrede
krydsningsmuligheder på Industrivej og en bedre rute ind foran banken. Hermed bliver
det mere tillokkende at benytte cykelstierne langs Industrivej. Ved Viadukten etableres
lysregulering og ændret skiltning.

Ved punkt A (Dammen), B (Egevej)
og C (Pilevej) udføres midterheller,
som letter krydsningsmulighederne for cyklister og fodgængere.
Venstresvingsbanerne forkortes i
nødvendigt omfang. Opstammede
træer i helleanlæggene
medvirker til en forskønnelse af
vejstrækningen.
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Situationen i dag

VIADUKTEN

G

Ved punkt F og G ændres
skiltningen til gennemkørsel
forbudt for køretøjer over 3,5 t,
busser i rute undtaget.

E

SYDBANK

F

Skolevejen fra boligområderne (bl.a.
blokkene) vest for Industrivej går via/
over Industrivej, gennem Viadukten til
Nørregade.

Ved punkt F-G etableres ny signalregulering gennem viadukten,
som den bedste men også mest
vidtgående løsning. Samtidigt
ændres tværprofilet gennem
viadukten, således at her bliver 2,1
m fællessti med kantsten i hver
side, og 3,5 m kørebane i midten.

Der er enkeltrettede cykelstier langs
begge sider af Industrivej, men dårlige
krydsningsmuligheder over vejen i
forbindelse med de små sideveje.
Viadukten under jernbanen fremhæves
af mange som et kritisk punkt - dog
vurderes det også, at folk i de fleste
tilfælde kører efter forholdene på
strækningen. Forholdene er smalle og
cykelstien ophører på strækningen
under banen. Hidtil har der været
begrænsning på lastbilers brug af
tunnelen (kun køretøjer under 3,5 t
samt busser i rutefart har været tilladt).
Denne skiltning er ændret i øjeblikket, så
lastbiler med ærinde er tilladt.

Et alternativ hertil er en slags
2-1 vej med flade ud i ét, hvorpå
der udføres en opstribning.
Opstribningen markerer 2,1
m fællessti i hver side og 3,5
m kørebane i midten. Her skal
bilisterne så vige eller holde
tilbage for hinanden efter behov.
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D

Ved punkt D udføres cykelbane
på tværs af Industrivej (findes
allerede i krydsets vestside og
nordside). Samme sted sløjfes den
sydlige cykelstribe på Frøslevvej,
og der markeres cyklister på
kørebanen i højresvingsbanen fra
Frøslevvej

Ved punkt E etableres en
stipassage fra Industrivej, syd
omkring parkeringspladsen foran
Sydbank, og ud til Møllegade.
Stien udformes som 2,5 m
bred dobbeltrettet cykelsti. Ved
udmundingen i Møllegade fjernes
eksisterende fodgængerfelt, og
erstattes af en hævet flade på
tværs af kørebanen.
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F - VESTERGADE-FRØSLEVVEJ

ARKSVE
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Vestergade-Frøslevvej fredeliggøres og sikres på strækningen fra Industrivej til
Toldbodvej, så hastigheden reduceres, og vejen bliver mere egnet for cykeltrafik. Dette
sker ved at ændre Frøslevvej til en ”2÷1 vej”. Herved etableres brede cykelbaner langs
begge vejsider. Samtidigt skiltes med gennemkørsel forbudt for lastbiler.

VEJ
BOD

D
TOL

A
B

VESTERGADE

Ved punkt B og I ændres skiltning
til indkørsel forbudt for lastbiler.
Nuværende undertavle, om at
ærindekørsel er tilladt, fjernes.

Undervejs etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i
punkt B (Kådnermarksvej), C (indkørsel til Frøslevvej 74-86 C),
D (Foran den gamle skole), E (Søndermosevej), F (Buskhøjvej), G
(Æblevænget), H (Omkring Frøslevvej 16) og I (Tværgade). Her
udføres indsnævringer og belægningsskift, tilpasset de aktuelle
steder. Hastigheden skiltes til 40 km/t i stedet for de nuværende
tilladte 50 km/t. Der er normalt ca. 100 meter, og maks. 150 meter
mellem de hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Det bemærkes i øvrigt, at mange cyklister fra bydelen også
benytter Nygade som en god cykelrute. Herfra er der rampe ned til
Industrivej, og cykelbaner over Industrivej-krydset.

NORD
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Vestergade og Frøslevvej fungerer
som skoleruter for den sydlige del
af Padborg/Frøslev. Vestergade er
forholdsvis smal med fortov i begge side,
men uden cykelfaciliteter. På Frøslevvej
er der fortov og på stykket fra Birkevej
til Industrivej smalle cykelbaner i
hver side. Hastigheden er 50 km/t på
hele strækningen, med undtagelse af
strækning ved den gamle skole.

BUSKHØJVEJ

Fra punkt B (Kådnermarksvej)
til punkt I (Tværgade) etableres
2÷1 vej.
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15

PADBORG SKOLECYKELBY - HELHEDSPLAN JANUAR 2016

G - STIFORBINDELSER
Fra Jernbanegade/Torvegade i syd og hele vejen op til Kirkestien/skolen i nord, findes
allerede et veludbygget stisystem, som foreslås skiltet bedre, således at denne rute
opgraderes til en god cykelrute, og et trygt alternativ til turen ad Nørregade, Østre
Viaduktvej og Padborgvej.

Ved punkterne A til P opsættes i alt ca. 16 skilte, som viser mod hhv. skolen
og mod bymidten. Evt. kan her også henvises til andre destinationer som
f.eks. stationen, svømmebadet etc.
Hele strækningen er gennemgået med henblik på eventuelt utrygge/
uoverskuelige steder, og med henblik på belysningens beskaffenhed. Der er
ikke fundet behov for forbedringer i denne anledning.
Dog er der ved punkt C behov for at sikre cyklister og fodgængere i forhold til
det uoverskuelige hjørne omkring bygningen.
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H

C

G

D
E
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Der eksisterer et godt stisystem fra
Padborg station og op forbi det tidligere
rådhus. Hovedstien er god med gangsti
og dobbeltrettet cykelsti, men forløbet
kan være svært at orientere sig på. For at
tilgå stierne skal Nørregade krydses ved
Jernbanegade.
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H - CYKELLEGEBANE
Ved Lyreskovskolen udføres forskellige
faciliteter, som sammen med skolens
eksisterende udearealer vil udgøre et
spændende og udfordrende cykellandskab,
hvor skolebørn og alle andre kan udvikle
deres færdigheder.

I område A etableres en
”pumptrack”, som er en belagt
cykelbane med en række mindre
og større bakker. Her kan man i
forskellige sværhedsgrader øve
sig i at håndtere sin BMX-cykel,
mountainbike, trickcykel, eller
sin almindelige cykel. Man kan
cykle rundt ved hjælp af pedalerne,
men også uden brug heraf ved at
”pumpe” med sin krop.
De øvede kan endog udføre hop
fra bakke til bakke. Banen vil være
interessant for både børn, unge og
voksne. Man kører nødvendigvis
ikke om kap, men kører typisk
alene og træner sine færdigheder
(lidt i stil med skatere). Ved siden
af banen etableres et pausested,
hvor man kan hænge ud, kikke på,
sludre med hinanden.
I område B etableres en
cykellegebane i et bearbejdet
landskab bestående af variende
terræn i form a bakker og pukler,
som høje græsser som skærmer og
giver ”skjulte hjørner”. Cykelbanen
tilbyder mange ruter, hvorfor
brugerne hele tiden må holde sig
orienteret overfor medkørende og
modkørende.
I område C peges på muligheden
for at etablere en mountainbike-bane. Denne er ikke med i
projektet, men kunne eventuelt
etableres af frivillige kræfter fra
lokalområdet og skolen.
Eksisterende stiforbindelse D
fremhæves som vigtig, men
yderligere forbedringer anses
uvæsentlige.
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Plan A - Pumptrack bane beliggende i Syd

Plan B - Pumptrack bane beliggende i Syd

Situationsplan skala 1:500

Situationsplan skala 1:500
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DESIGN
Ved detailudformningen af de forskellige løsninger lægges
der vægt på anlæg af smuk udformning, som føjer kvalitet til
de aktuelle steder. Hævede kryds, helleanlæg og hastighedsdæmpende foranstaltninger udføres så vidt muligt i grå granitmaterialer, som er langtidsholdbare og patinerer smukt.
Som et særligt træk kan pullerter og vejvisere udføres i
granit, inspireret af de gamle grænsesten, som både er
smukke og karakteristiske, giver information og viser vej.
De steder, hvor der udføres hastighedsdæmpende felter langs
2-1 veje kan udføres små pladser med f.eks. en bænk, et træ,
en særlig lampe eller lignende, som skaber et nyt ”sted” i
byen. Eksempelvis ved gadekæret på Hærvejen.
De hævede kryds kan ligeledes gives en særlig karakter ved
at benytte de nævnte materialer, og ved at udføre dem i en
markant geometri.
Træer i midterheller kan være søjleeg, sådan som det allerede
ses på Tøndervej.
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