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Båring Skov, 8. februar 2015 

Høringssvar til Forslag til stiplan fra Baaring Banke Lokaludvalg 

 

Baaring Banke Lokaludvalg har gennemlæst Forslag til stiplan og knytter med dette høringssvar en række 

bemærkninger til planen. 

Først og fremmest mener vi det er glædeligt (og klædeligt) at Middelfart Kommune med stiplanen vælger at 

prioritere etablering og vedligeholdelse af gode stier. Det har stor betydning for os som borgere, at vi selv 

og vores børn kan færdes på sikre og gode stier til og fra arbejde/skole og i fritiden.  

Vi har noteret os flg. fikspunkter, som vi er enige i bør være med til at definere planlægningen af de 

fremtidige stiforbindelser: 

"Derfor vægter kommunen sikre skoleveje højt, når projekterne skal prioriteres." 

"Derfor arbejder vi hen imod et mål om et sammenhængende net af pendlerforbindelser mellem 

bysamfund, skoler og arbejdspladser." 

"På sigt er det kommunens mål, at alle de større byer er bundet sammen af gode stiruter."  

"..tilflyttere til Middelfart prioriterer grønne omgivelser og nærhed til kysten blandt de tre vigtigste 

faktorer.." 

 

Når vi ser på kortene over transport-  og rekreative forbindelser er der to ting, vi vil kommentere. 

For beboere i Båring er en af de vigtigste transportforbindelser naturligvis forbindelsen til Nørre Aaby, hvor 

der er togstation, idrætsfaciliteter, skole etc. Transportforbindelsen til Nørre Aaby går, i flg. kortet, via 

Langgyden og er dermed ikke den mest direkte linje, som er ad Hedegaardsvej gennem de to rundkørsler 

ved motorvejen.  

I indledningen til stiplanen står der på side 6, at staten har investeret i cykelbane langs en del af 

Hedegaardsvej. Ud fra definitionerne på side 17 har vi, ved en punktvis opmåling, konstateret at denne 

afmærkning ikke lever op til kravene til benævnelsen: Cykelbane. Der er målt totale bredder (inkl. linje) 

mellem 87 og 115 cm. Afmærkningen lever dermed kun (næsten) op til kravene for en bred kantbane. Der 

er således heller ikke malet cyklistsymboler på banen. 

Det er Baaring Banke Lokaludvalgs udtalte ønske, at der etableres en så god og bred cykelsti/cykelbane 

langs hele Hedegaardsvej, at denne kan blive opgraderet til sikker transportforbindelse i stedet for omvejen 

ad Langgyden. Langgyden er naturligvis langt mindre trafikeret end Hedegaardsvej, men til gengæld kræver 

denne rute, at den meget trafikerede Hovedvejen krydses på vej fra Nørre Aaby til Båring. 

Vi, der har eller har haft teenagere i husstanden, (eller bare har lidt selverkendelse) har for længst indset, at 

dovenskab er en indgroet del af den menneskelige natur, hvorfor enhver omvej vil trække i retning af, at 

ruten bliver mindre benyttet. 

På nuværende tidspunkt er der bred kantbane på Hedegaardsvej fra rundkørslerne ved motorvejen og frem 

til Hindballevej i den sydlige ende af Båring/Asperup. Fra Hindballevej op til Middelfartvej er vejbanen 

markeret med en 10 cm hvid stribe, som visse steder går helt til asfaltkanten (se billede 1), og derfor end 

ikke lever op til definitionen som en smal kantbane, hvorfor cyklister er henvist til kørebanen på steder 

hvor der må køres 80 km/t. 
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For at forbedre transportforbindelsen nordpå mod Middelfartvej (undgå omvejen ind gennem 

Båring/Asperup) op mod de boligområder, der ligger nord for Middelfartvej og videre ud mod de rekreative 

områder ved Båring Vig, er det vores klare ønske, at der etableres en cykelsti eller en bred og sikker 

cykelbane på denne strækning.  

På den del af det nordlige stykke af Hedegaardsvej hvor der er etableret autoværn, er det opmålt, at der er 

ca. 150 cm fra autoværnet til den hvide stribe på vejbanen, og således umiddelbart plads til en cykelbane. 

Kortene over transportforbindelser og rekreative forbindelser afslører i vores øjne en klar mangel på 

forbindelser fra Middelfartvej i Båring til det som vi betragter som hjertet af Båring Vig: Molen.  

Molen er, specielt om sommeren, et meget populært opholdssted for folk i alle aldre, herunder en del unge 

som bruger stedet flittigt. Den mest direkte vej fra Båring og Nørre Aaby til Molen er via Strandgyden, der 

er en relativt smal landevej helt uden afstribninger. På denne strækning, hvor der på en betydelig del må 

køres 80 km/t, ønsker vi derfor etablering af brede, sikre cykelbaner og meget gerne en kritisk vurdering af 

hvorvidt der, af hensyn til de bløde trafikanter, bør foretages hastighedsregulering på hele eller dele af 

strækningen. 

Turen ned ad Strandgyden (alternativt Skovgyden) udgør i sig selv en naturoplevelse, med det storslåede 

panorama-view fra toppen af Baaring Banke udover Båring Vig. 

Med etablering af disse to forbindelser er det vores opfattelse, at det overordnede net af forbindelser 

kommer til at hænge væsentligt bedre sammen end i den nuværende plan. 

 

For Baaring Banke Lokaludvalg er det naturligt at fokusere på de af stiplanens elementer, som har særlig 

betydning for vores lokalområde, herunder følger derfor kommentarer til flg. projekter: T1, T22, R10. 

I projekt T1 (Hindballevej øst for Hedegaardsvej) er det for os ikke helt klart præcist hvor der skal laves en 

foranstaltning til sikker krydsning af Hindballevej. Vi håber at det drejer sig om en foranstaltning til sikker 

krydsning af Hedegaardsvej, så bl.a. skolebørn fra Roerslev, som skal til og fra Båring Skole, kan krydse 

denne mere sikkert. Da vi ønsker, at Hedegaardsvej bliver gjort til sikker transportforbindelse, vil en mere 

sikker krydsning af denne ligge i tråd med det ønske. 

Den foreslåede hastighedsbegrænsning på 60 km/t, må være en fejl, da Hindballevej ligger i byzone og 

derfor er omfattet af hastighedsbegrænsning på 50 km/t. 

Hvis der ved målinger faktisk er konstateret så høj hastighed, at man på den baggrund har anbefalet en 

begrænsning til 60 km/t, virker det oplagt at konkludere, at der køres alt for stærkt på strækningen. I så fald 

vil det i vores øjne være oplagt at overveje yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger, som fx 

vejbump. 

At lave vejstrækningen til 2 minus 1 vej, hilser vi velkommen. 

Banestien (projekt R10 og T22) er et projekt, som vi ved der har været arbejdet på i en længere periode og 

hvor stigrupper i de berørte lokalområder bl.a. har haft kontakt med de potentielt berørte lodsejere. 

Vi har forstået på stigruppen i Asperup/Roerslev, at de har arbejdet med projektet ud fra en forestilling om 

at banestien i langt overvejende grad skulle være en rekreativ sti, udlagt som trampesti, evt. med passager 

af grussti.  Af stiplanen fremgår det imidlertid, at alle etaper af banestien også skal tjene som 

transportforbindelser og visse steder være asfalteret.  
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Hvis stien skal tjene som effektiv transportforbindelse kræver det i vore øjne, at linjeføringen bliver så 

strømlinet som muligt, jf. den tidligere bemærkning om menneskets dovenskab. Det vil kræve, at en del 

lodsejere vil få opbrudt deres marker til stor gene for deres drift af disse. 

Vi har været i dialog med en række lodsejere, der potentielt vil blive berørt af banestien. De har meget klart 

udtrykt deres skepsis mod banestien på disse præmisser og vi er derfor særdeles bekymrede for om 

målsætningen på side 22: "..under hensyntagen til de berørte lodsejere" vil kunne opfyldes, hvis banestien 

skal gennemføres med en strømlinet linjeføring.  

De samme lodsejere har tilkendegivet, at de, i det omfang de også har jord, som støder op til Middelfartvej, 

vil være positivt stemte for evt. at afgive jord til etablering af en cykelsti langs Middelfartvej i stedet. 

I Baaring Banke Lokaludvalg er vi af den overbevisning, at en god og sikker cykelsti langs Middelfartvej fra 

Middelfart i vest til Brenderup/Holse i øst, vil være en langt bedre løsning som transportforbindelse, med 

forbindelser via alle sidevejene til: Vejlby, Kustrup, Roerslev, Båring Mark, Vedelshave osv. 

 

Til sidst en lille note om en forglemmelse.  

På side 12 er der en tabel over pendlerstrømme. I denne tabel savner vi, for fuldstændighedens skyld, 

pendlerstrømmen til Assens kommune. 

 

Venlig hilsen 

Rasmus Enemærke 

Formand, Baaring Banke Lokaludvalg 

 

 

 

Billede 1. Hvid stribe som går helt til asfaltkanten på Hedegaardsvej (nordgående) nord for Hindballevej. 

 

 


