
 

 

Medlemsbrev nr. 6, 2022 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

Nye stier på Ny Erlevvej 

 
Foto: Lars Jacobsen dec. 2022 

mellem Omkørselsvejen og 
vandrerhjemsrundkørslen 

 



Nye cykelstier på Ny Erlevvej 

Fra kommunens hjemmeside: 

Vi fjerner fortovet på strækningen for at gøre plads til cykelstien. I nordsiden af Ny Erlevvej 
anlægger vi en fællessti for både cyklister og fodgængere. I sydsiden af Ny Erlevvej 
anlægger vi cykelsti og fortov. 

I det signalregulerede kryds ved Omkørselsvejen etablerer vi to såkaldte cykelshunts. En 
cykelshunt er et cykelspor, som leder de højresvingende cyklister indenom 
signalanlægget. 

 
https://www.haderslev.dk/udvikling/udvikling-og-projekter/vi-udvikler-byerne/cykelstier-paa-ny-erlevvej-i-haderslev/ 

Nu er stierne og de to cykelshunts færdige. Vi hilser dem velkommen. Et skridt i 
retning af at få etableret det sammenhængende cykelrutenet, Cyklistforbundet har 
arbejdet for siden lokalafdelingens fødsel i 1980.  

Sammen med den foreslåede cykel-/gangbro over Møllestrømmen mellem Erlev og 
den ydre Dampark forbedrer stierne forbindelsen mellem Erlev/Erlev Bjerge og 
Damparken og det centrale Haderslev.  

Sortpletudpegning 2022 
Det store kryds Omkørselsvejen/Ny Erlevvej er sammen med strækningen gennem 
Nørregade med i kommunens sortpletudpegning 2022. Derfor er der grund til 
fortsat arbejde for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter.  

Med en cykel-/gangbro over Møllestrømmen får fodgængere og cyklister en tryg og 
sikker rute mellem Erlevområdet og midtbyen i stedet for at skulle passere krydset.  

https://www.haderslev.dk/udvikling/udvikling-og-projekter/vi-udvikler-byerne/cykelstier-paa-ny-erlevvej-i-haderslev/


https://www.haderslev.dk/media/140614/beskrivelse-sortpletudpegning-samt-uheldsudvikling-i-haderslev-
kommune.pdf?editorId=-200 

Om Nørregade nævnes bl.a. To uheld med cyklister. I begge tilfælde skyldtes 
uheldene et møde med en dør i et parkeret køretøj. 

Nørregade 
Vi har tidligere omtalt ændringerne i Nørregade og behovet for hensyn til cyklister 
og fodgængere i forbindelse med eventuel etablering af udeservering. 

I forbindelse med kommunens sidste høring skrev vi bl.a.: 

…  Reglerne for udeservering bør ikke lempes, så cykelflisen kan inddrages i udeserveringsarealet, 
med mindre der etableres en ny, jævn belægning for cyklisterne, hvor der nu er chaussesten.  

Vi minder i den forbindelse om det brev fra Miljøministeriet af 29. juni 1994, hvori der bevilges 
3.700.000 kr. fra Trafik- og miljøpuljen bl.a. til ombygning af Nørregade syd til sivegade/stillevej. 
Det hedder heri bl.a.:  

Det henstilles, at cyklisternes forhold på strækningen Nørregade syd - Lavgade tilgodeses ved valg 
af belægning, da strækningen udgør en del af cykelrutenettet. 

Haderslev kommune har senest 1. september 1994 skullet bekræfte, at man er indforstået med 
vilkårene. 

I vilkårene hedder det i punkt 8: 

Såfremt det ansøgte ikke gennemføres som forudsat i ansøgningen eller de ovenstående vilkår ikke 
overholdes, kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt. 

Det er Cyklistforbundets opfattelse, at hvis cykelflisen inddrages, så cyklisterne tvinges ud på 
chaussebelægningen, er det dels en stærk forringelse af cyklisternes vilkår og dels imod ånden i 
bevillingen fra Trafik- og miljøpuljen. 

https://www.haderslev.dk/media/140614/beskrivelse-sortpletudpegning-samt-uheldsudvikling-i-haderslev-kommune.pdf?editorId=-200
https://www.haderslev.dk/media/140614/beskrivelse-sortpletudpegning-samt-uheldsudvikling-i-haderslev-kommune.pdf?editorId=-200


På sit seneste møde 5.12.22 besluttede Teknik- og Klimaudvalget at der kan 

dispenseres fra forskrift for udeservering og vareudstilling i Nørregade mellem Torvet og Slotsgade. 

Ved ansøgning om dispensation indledes dialog inden dispensationssag forelægges udvalget. Det 
betyder, at man evt. kan inddrage cykelflisen til udeservering og sende cyklisterne 
ud på chausséstenene. Nu må vi se, hvordan man i praksis vil behandle eventuelle 
dispensationsansøgninger. https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/teknik-og-

klimaudvalget/2022-12-05-14-00-17189/ 

Banestien 

 
https://www.facebook.com/haderslevkommune 

Det lyder godt. Tjek det, næste gang du cykler forbi! 
 

 

Generalforsamling 

Til kalenderen: Generalforsamling afholdes mandag d. 24. april 2023 kl. 19.30 i 
Bispen, Bispebroen 3, Haderslev. Mere om generalforsamlingen senere. 

https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/teknik-og-klimaudvalget/2022-12-05-14-00-17189/
https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/teknik-og-klimaudvalget/2022-12-05-14-00-17189/
https://www.facebook.com/haderslevkommune


Ikke julegaver, men arkivkasser  

 
Mange ringbind er tømt, og relevante dele af indholdet er lagt i arkivkasser, der 
efter jul bliver afleveret til Historisk Arkiv. Så kan arkivnørder om mange år studere, 
hvad Cyklistforbundets lokalafdeling i Haderslev har beskæftiget sig med efter 
oprettelsen af lokalafdelingen i 1980.  

Vi ønsker jer alle en god jul og godt nytår! 
Bestyrelsen 

 

 



Børnetegninger fra arkiverne 

 
Tegning: Birgitte L. Hansen til en udstilling i Aktivitetshuset 1983 

 
Tegning: Jesper Kelsen til en udstilling i Aktivitetshuset 1983 

Dette medlemsbrev er redigeret af Henning Lausten, tlf. 29 83 84 36, henninglausten@gmail.com 
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