
Stiplaner

RESUME
Der er påbegyndt et revideringsarbejde af Stiplan 2016 på baggrund af udvalgets beslutning 27. oktober

2020 pkt. 239. Revisionen tager udgangspunkt i et overblik over det eksisterende stinets status for at se

nærmere på mulighederne for at sikre færdsel, hvor der er "missing links" (dvs. mangler forbindelse) på

eksisterende delstrækninger. På nuværende tidspunkt er der foretaget en gennemgang af stier og

trafikudfordrede overgange ved kommunale skoler. Næste punkt i revisionen bliver at se på adgang og

rekreative stier i kommunen. Administrationen har til hensigt at henvende sig til Skoleforvaltningen og Center

for Erhverv, Fritid og Kultur for mulige input, mens egentlig borgerinddragelse bliver en drøftelse med

Grundejerkontaktudvalget.

Sagsfremstilling
Der er påbegyndt et revideringsarbejde af Stiplan 2016 på baggrund af udvalgets beslutning den 18. august 2020

pkt. 185 med en tilføjelse den 27. oktober 2020 pkt. 239 om, at udvalget forventer et udkast til en mere langsigtet

planlægning af stinettet forelagt i foråret.

Revisionens udgangspunkt er en gennemgang af det eksisterende stinets status for at se mulighederne i mere

sammenhængende - og trafiksikker færdsel ved at finde "missing links" (manglende forbindelse) mellem

delstrækninger.

Der er på nuværende tidspunkt lavet en gennemgang af skolevejsforholdene omkring de seks kommunale skoler.

Gennemgangen har fokuseret på at finde "missing links" i stinettet, som kan forbedre trafiksikkerhed for cyklende

skolebørn. I denne sammenhæng ses der også på behov for forbedring af vejkrydsninger og overgange. Der er

fokuseret på stier indenfor en/to kilometers radius af hver skole/afdeling.

Næste punkt i revisionen bliver en tilsvarende analyse af de rekreative stier. Udgangspunktet bliver en gennemgang

af adgang og stiforbindelser fra de større byer og ud til naturarealer samt adgangen i og omkring et udvalg af

kommunens natur-/kulturseværdigheder - ligeledes med en afgrænsende "buffer".

Administrationen har til hensigt at henvende sig til Skoleforvaltningen og Center for Erhverv, Fritid og Kultur for

mulige input. Der er i arbejdet indregnet mulighed for borgerinddragelse ved en drøftelse med

Grundejerkontaktudvalget. Det er administrationens forventning, at der kan forelægges udvalget en samlet sag til

udvalgets møde i maj.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL UDVIKLING, BY OG LAND:
1. At godkende den skitserede køreplan for revision af stiplan 2016.

BESLUTNING
Punktet udsættes og genoptages på næste møde med henblik på, at udvalget kan fremkomme med konkrete

ønsker til strækninger, som skal indgå.



Administrationens indstilling:Administrationens indstilling:

1. Ikke tiltrådt.


