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INDLAND
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På Als og Sydfyn drømmer de om at
skabe verdens længste cykelbro
Stærke kræfter vil bygge en 11 km lang cykelbro hen over det sydlige
Lillebælt. Det vil koste 8-18 mia. kr. for en bilbro og 500-900 mio.
kr. for cykelstien.

Sådan kan verdens længste cykelsti komme til at se ud. Illustration fra analysen fra Cowi, Dissing+Weiling/Cowi
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LARS FROM

Hvem kunne tænke sig at cykle på en bro, der hænger op til 60 meter over vandet, og som
strækker sig over ikke mindre end 11 km – hvilket vil gøre den til verdens længste
cykelbro?

På både Als og på Sydfyn er man så begejstrede for idéen om at bygge en bro mellem de to
områder af Danmark, der normalt ikke får så meget opmærksomhed, at man har fået
udarbejdet en analyse af, om man kan udstyre sådan en bro med en cykelsti, og hvad det vil
koste.

Ifølge analysen, som konsulentfirmaet Cowi står bag, er det teknisk muligt at udstyre broen
med en cykelsti. Merudgiften ved at koble en cykelsti på vil blive på 500-900 mio. kr.,
hvilket skal ses i forhold til, at det ifølge Cowi vil koste ca. 8,8 mia. kr. at bygge en
almindelig vejbro med tre spor, mens en motorvejsbro vil koste 18,3 mia. kr.

Borgmester Hans Stavnsager (S) fra Faaborg-Midtfyn Kommune mener, at en cykelbro vil
være helt unik:

»Da jeg første gang fik præsenteret idéen, syntes jeg, at det lød vildt. Men jo mere jeg har
læst på sagen, jo mere varm bliver jeg på det. Og idéen om at bygge verdens længste
cykelbro passer perfekt til Fyns ambition om at blive én af de bedste cykeldestinationer i
Europa,« siger Hans Stavnsager.

Som bridgewalking

Han sammenligner det at kunne cykle over verdens længste cykelbro hængende op til 60
meter over vandet med det at gå på bridgewalking på toppen af Den Gamle Lillebæltsbro.

»Det er klart, at det er mange penge, men når man kigger på de mulige effekter, er det ikke
så skræmmende. På Fyn har vi allerede mange cykelturister – ikke mindst på Sydfyn. Og vi
vil gerne gøre endnu mere – lave cykelture i H.C. Andersens fodspor eller lignende, og så
har vi en idé om at lave hele Fyn til en slags ”Bike Island”,« fortæller Hans Stavnsager.

I den anden ende af den – måske – kommende bro er borgmester Erik Lauritzen (S)
begejstret.

Hans Stavnsager (S), borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune

Idéen om at bygge verdens længste cykelbro passer perfekt
til Fyns ambition om at blive én af de bedste
cykeldestinationer i Europa.
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»Får vi sådan en bro, vil det være et scoop, dels for cykelturismen, hvor man vil kunne
cykle hen over vand, dels for hele den grønne udvikling. Og merprisen for at koble en
cykelsti på en Als-Fyn Bro er ikke skræmmende, når man ser i forhold til det samlede
projekt,« siger Erik Lauritzen, der understreger, at den kommende cykelbro skal betales af
staten – ikke af kommunerne eller brugerne.

Hos Dansk Cykelturisme er direktør Jesper Pørksen imponeret over, at man for en gangs
skyld tænker cyklister med ind i et stort infrastrukturprojekt fra starten.

»Når man bygger store infrastrukturprojekter som f.eks. en bro over Storebælt eller
Øresund, betyder det som regel, at færger holder op med at sejle, og at der dermed bliver
dårligere forhold for cyklister. Derfor er det meget positivt, at man tænker cyklister med
ind i projektet,« siger han.

Golden Gate har det

Jesper Pørksen understreger, at der rundt i verden er gode erfaringer med at lade folk cykle
på store broer.

»Der findes cykelbroer i hele verden bl.a. i Holland, ligesom man kan cykle over Golden
Gate Bridge i San Francisco. Og selv om man godt kunne frygte problemer med meget vind,
når man cykler højt oppe, er det ikke det, erfaringerne viser. Derfor er analysen om en
cykelsti fra Fyn til Als meget ædruelig,« siger Jesper Pørksen.

Vejdirektoratet gennemførte i 2019 en screening af, hvad en fast forbindelse mellem Als og
Sydfyn vil koste, og kom her frem til en pris på 18,3 mia. kr. for en motorvejsbro – plus
landanlæg. Andre beregninger er kommet frem til, at en landevejsbro med tre spor – en
såkaldt 2+1-løsning – vil koste ca. 8,8 mia. kr. at bygge – plus landanlæg.

Illustration fra analysen fra Cowi,
Dissing+Weiling/Cowi

Cykelbro
Cowi har lavet analysen ”Cykelsti på Fyn-Als
Forbindelsen”. Analysen bygger på, at man bygger en
bilbro, som cykelstien kobles på.

Kilde: Cowi

Merpris for cykelsti: 500-900 mio. kr.•
Længde: 11 km•

Højde over vandet: 22-60 m•
Fire varianter for cykelstien: enten ovenpå broen eller et niveau under bilerne•
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Det er modellen med en landevejsbro, som analysen af cykelbroen bygger på. Der er flere
muligheder for, hvordan cykelstien skal placeres. En mulighed er en vej med tre kørebaner
øverst og en fire meter bred cykelsti under vejbanen med udsigt over vandet, hvilket vil
bringe cyklisterne mere i læ, end hvis man placerer dem øverst på broen, som en anden
model foreslår.

Af analysen fra Cowi fremgår det, at en cykelbro fra Als til Fyn vil kunne tiltrække op til
8.500 flere cykelturister til regionen, og at mellem 38.000 og 230.000 cyklister årligt vil
køre over broen. Det vil ifølge analysen øge den lokale cykelturisme med mellem 10 og 50
mio. kr.

En mulig aftentur på det, der måske bliver verdens længste cykelsti. Illustration: Dissing+Weitling/Cowi

Bompenge eller gratis?

Ifølge Jesper Pørksen kan man godt opkræve penge – f.eks. 89 kr. som nævnt i analysen –
for at lade cyklister passere.

»Men hvis man skal opkræve penge, skal der også være nogen til at tage imod pengene. Og
så er det økonomisk nok bedre bare at lade folk cykle over og så tjene penge på den øgede
turistomsætning,« siger Jesper Pørksen.

Regeringen har i sit udspil til den kommende infrastruktur i Danmark – en plan til langt
over 100 mia. kr. – foreslået, at der udarbejdes en forundersøgelse af en bro mellem Als og
Sydfyn.
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Regeringen vil udvide E45-motorvejen til seks-otte spor i det
østlige Jylland

Rød kritik af milliardstor trafikplan: Især et motorvejsprojekt
»er fuldstændig udelukket«
FOR ABONNENTER

Det er endnu uafklaret, om der kommer en forundersøgelse. Hvis der gør, er det ifølge Erik
Lauritzen usikkert, om man ender med at pege på, at der skal bygges en bro som ved
Storebælt, Lillebælt og Øresund eller en tunnel, som man er i gang med at bygge ved
Femern Bælt mellem Lolland og Tyskland.

Transportminister Benny Engelbrecht ønsker ikke at kommentere planerne om at bygge
verdens længste cykelbro mellem Als og Fyn med henvisning til, at regeringen i øjeblikket
forhandler med Folketingets partier om den kommende plan for infrastrukturinvesteringer
i Danmark frem mod 2035.
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