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Fokusområde
Cykelfremme og trafiksikkerhed.
Verdensmål, delmål
Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
Beskrivelse:
Der etableres stier på en 500 m lang strækning på Skolebakken. Projektet vil sikre
sammenhæng i stisystemet i lokalområdet for skoleelever og cykelpendlere. Mange cyklister
fravælger i dag strækningen, hvilket medfører en omvej samt at de skal krydse Nr. Bjertvej på
et farligt sted.
Stisystemet i Drejensområdet/Nr. Bjert er i dag veludbygget med gode stier langs veje og i
eget trace, hvilket skaber gode forbindelser for skoleelever og øvrige brugere. Skolebakken er
et af de få huller i systemet. Strækningen er udpeget i Kolding Kommunes stiplan, som en del
af det overordnede stinet. Af udpegningen fremgår det, at strækningen er en af de forbindelser
i stinettet, hvor der mangler cykelfaciliteter.
Menighedsrådet og lokale borgere har ad flere omgange fremsendt ønsker om bedre forhold
for cyklister og fodgængere.
Projektet indeholder nyt fortov og cykelstier i begge sider af vejen. Projektet indeholder
mindre justeringer af vejens forløb, så der kan skabes den nødvendige plads, hvor huse er tæt
på kørebanen. Vejbredden øges i forbindelse med projektet, så kørebanebredden bliver 6,5 m.
Der etableres cykelsti med en bredde på 1,7 m og fortov med en bredde på 1,3 m i begge
sider af vejen.
Det er nødvendigt at erhverve areal fra ca. 15 lodsejere. Samlet set ca. 1.500 kvadratmeter.
Arealerhvervelse vil ske på begge sider af vejen. Omfanget skal dog undersøges nærmere.
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