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Generelle oplysninger: 
Forslag nr./Tekst:............VEJ-A-08 - Infrastruktur Munkebo - udviklingsplanerne for Ghetto
Politikområde: ................Vej- og Parkpolitik
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Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):
Navn: ............................Jan Krarup Laursen
Tlf. nr.: ..........................51811880
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Beløbsoplysninger:
(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling: 2021 2022 2023 2024

Nettorådighedsbeløb 0 0 8.000 8.000

Nettodrift 0 0 0 200

I alt kassefinansieret 0 0 8.200 8.200
(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:
I forbindelse med en omdannelse af boligområderne ved Munkebo, planlægges de trafikale for-
hold ændret.

I den strategiske udviklingsplan peges på en række initiativer, som vil kræve en kommunal 
medfinansiering i forhold til infrastruktur

Første skridt er at styrke sammenhængen mellem Munkevængets Skole og Munkebo, der i dag 
ligger ryg mod ryd med kun en smal passage for gående imellem sig. Den fysiske sammenkob-
ling mellem Munkevængets Skole og Munkebo forbedres bl.a. gennem en bedre afvikling af 
trafikken til og fra Munkevængets Skole, hvor forbindelsen langs Cypresvej gennem Munkebo 
fremmes som den primære skolevej.



Munkevængets Skole betjenes i dag via en blind vej fra skolens østlige side. Ved anlæggelse af 
nyt vejforløb fra skolen mod nord til Gl. Esbjergvej, forbindes skolen med Munkebo. Dette vil 
samtidig åbne muligheden for at få bybussen til at betjene hele Munkebo og boligområderne 
vest for området ved en eventuel mindre omlæggelse af en busrute. Den infrastrukturelle sam-
menkobling gør det samtidig muligt for skolen og Munkebo i højere grad at udnytte hinandens 
udendørsaktiviteter.

Cypresvej, som i dag er adgangsvejen til boligerne, foreslås mellem Palme Allé og det nye 
krydsningspunkt ved Munkevængets skole at blive opgraderet med en ny bred gang- og cykel-
sti til at lede cyklende og gående skolebørn sikkert mod skolen. Tæt knyttet op på både by-
delshus og udendørs funktioner vil forbindelsen fungere som en grøn kile, der styrker sam-
menhængskraften øst-vest i området og rækker ud til den omkringliggende by.
Cykelstien, som i dag løber lige syd for Munkebo, foreslås omlagt, så cyklisterne fremover le-
des ind gennem Munkebo. 

Formålet med omlægningen handler blandt andet om at få mere bevægelse gennem området 
– vel at mærke i form af bløde trafikanter – ligesom der kan undgås uhensigtsmæssige kryds-
ninger mellem cyklende og gående skoleelever og bilister ved skolens sydøstlige hjørne.

Der skal arbejdes med følgende elementer

1. Tilslutning til Gl. Esbjergvej
2. Ny vej øst for skolen
3. Shared space ved skolen
4. Busvej/sivegade
5. Opgradering af stier

Det er endnu ikke konkretiseret hvad de omtalte kommunale udgifter til nye anlæg og tilslut-
ninger beløber sig til, men det er estimeret til et omfang svarende til 16.000.000 kr.

Fra 2025 stiger afledt drift til 400.000 kr.


