Offentlig høring - Linjeføring for cykelsti syd om Askov

Vejen Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister i Askov.
Der arbejdes med en linjeføring for en dobbeltrettet cykelsti syd om Askov fra
bygrænsen på Øster Skibelundvej til Askov-Malt Skole.
Linjeføringen er placeret syd om Askov, da der ikke er plads til at etablere
cykelstier på hele strækningen igennem byen langs Maltvej/Vejenvej, uden at gå
for meget på kompromis med trafiksikkerheden.
Der er udarbejdet tre forslag til linjeføring for stien, som er placeret mere eller
mindre bynært. Vejen Kommune peger på den såkaldte ”Mellemløsning”.
Bemærkninger til linjeføringerne kan indsendes til teknik@vejen.dk frem til den
5. november 2018.
Der holdes offentligt møde om cykelstiens fremtidige forløb

Den 30. oktober 2018 kl. 19.00 på Hotel Skibelund Krat.

Spørgsmål og bemærkninger kan rettes telefonisk til Anne Mette Helstrup,
telefonnummer: 79966216 eller Anders Hørkjær Pedersen, telefonnummer:
79966233.

Se de tre forslag længere nede i teksten

Beskrivelse af de tre forslag:
Mellemløsningen - Vejen Kommunes forslag til linjeføring:
Cykelstien forbindes til Øster Skibelundvej to steder. Ved bygrænsen forbindes
cykelstien til den nyligt anlagte dobbeltrettede cykelsti langs Øster Skibelundvej.
Derudover forbindes stien til Øster Skibelundvej nord for nr. 22.
Mellem Vester og Øster Skibelundvej passerer cykelstien midt igennem et
område, som i kommuneplanen er udlagt til boligformål.
Linjeføringen har flere lange lige stykker, få skarpe kurver og få skærende veje,
og sikrer derved god fremkommelighed for de lette trafikanter. Dette forløb
forventes både at blive benyttet af skolebørn fra Vejen Syd samt af de børn, der
bor på Øster Skibelundvej indenfor bygrænsen.
Vejen Kommune peger på denne løsning, da den trafikalt giver en god løsning
og forventes at være det bedste kompromis ud fra de lokale interesser.

Alternativ A - Bynær beliggenhed:
Cykelstien anlægges så tæt på eksisterende bebyggelse som muligt. Stien
forbindes ligesom Mellemløsningen til Øster Skibelundvej to steder, ved den
sydlige bygrænse og nord for nr. 22.
Stien krydser Møllevej og derefter anvendes den private fællesvej
Søndervangvej som cykelrute.

Alternativ B - Landlig beliggenhed:
Cykelstiens anlægges syd om de områder, som i kommuneplanen er udlagt til
boligformål.
Stien forbindes til den nyligt anlagte cykelsti langs Øster Skibelundvej ved
Askovs sydlige bygrænse.

Fælles for alle linjeføringer:
I den vestlige del af Askov følger alle forslag den eksisterende trampesti og
beplantningsbæltet syd for boligområderne ved Sandmarken og Birkevænget til
Damhus, hvor stien stopper. Herfra færdes cyklisterne via boligvejene til
krydsningspunktet ved fodgængerfeltet på Maltvej ved skolen. Linjeføringen kan
evt. forlænges til Farmervej, så der skabes en sammenhængende stiforbindelse.
Der vil i den videre proces blive set nærmere på mulige trafiksikkerhedstiltag i
forbindelse med krydsningspunkterne, herunder fodgængerfeltet på Maltvej ud
for Askov-Malt Skole.
Alle forslag giver mulighed for tilslutning til de private fællesveje Ludvig
Schrøders Vej og Søndervangvej.

