FAKTA OM CYKELPROJEKTERNE

Dato
J. nr.

Nedenfor præsenteres de projekter, der får støtte fra pulje til supercykelstier og cykelparkering.

Ansøger
Esbjerg
Kommune

Projekttitel
Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg centrum

Budget
kr.

Tilskud
kr.

1.850.000 740.000

Cykelparkering
Projektet omfatter etablering af 275 cykelparkeringspladser. 150 ved
Banegårdspladsen og de resterende fordelt to steder i midtbyen.
Dette er en forøgelse på 33 %. De nye cykelparkeringspladser forventes at øge omfanget af kombinationsrejser ved stationen. I midtbyen forudses det, at cyklisterne får bedre parkeringsforhold.

Ansøger
Greve
Kommune

Projekttitel
Bedre og flere cykelparkeringspladser ved Karlslunde Stogsstation

Budget
kr.

Tilskud
kr.

1.779.400 711.760

Cykelparkering
Projektet omhandler etablering af nye cykelparkeringspladser ved
hovedudgangen af Karlslunde S-togsstation samt opgradering af eksisterende cykelparkeringspladser (250 cykelparkeringspladser) i
form af renovering, overdækning samt nye afgangstavler. Antallet af
parkeringspladser bliver gennem projektet øget med 100 nye parkeringspladser, og passagertallet forventes forøget.

Ansøger

Projekttitel

Budget
kr.

Haderslev
Kommune

Supercykelsti i Haderslev

11.750.000 4.700.000

Supercykelsti

Tilskud
kr.

Projektet omfatter etablering af en cykelsti fra Haderslev Havn via
rutebilstationen og ud til en eksisterende stiforbindelse videre mod
vest mod Vojens. Mod øst er der ligeledes en eksisterende stiforbindelse. En del af stien etableres på en nedlagt jernbanestrækning til
havnen i Haderslev. I stiforbindelsen indgår en stitunnel, en hævet
flade, et signalanlæg samt en ombygning af en gade til en cykelvenlig gade.

Ansøger

Projekttitel

Kolding
Kommune

Cykelparkering ved Kolding
Banegård

Budget
kr.

Tilskud
kr.

1.720.000 688.000

Cykelparkering
Formålet med projektet er at etablere en ny og forbedret cykelparkering ved Kolding Banegård med plads til 500 cykler, hvoraf de 420 vil
være nye cykelparkeringspladser fordelt 3 steder ved banegården.
Projektet skal ses i sammenhæng med etablering af en supercykelsti.

Ansøger
Kolding
Kommune

Projekttitel

Budget
kr.

Tilskud
kr.

Supercykelsti i Kolding

8.404.000 3.361.600

Supercykelsti
I projektet opgraderes en eksisterende cykelrute som forbinder den
nordlige del af Kolding med den sydlige del af Kolding via Banegården og centrum. En enkeltrettet sti udvides til at være dobbeltrettet,
der etableres en stitunnel (ved Nordre Ringvej), en mindre befærdet
vej ombygges til 2-1 vej, og der etableres dobbeltrettet sti forbi Banegården. Desuden gennemføres cykelfremmende tiltag i en række
signalanlæg.
Tilskud
kr.

Ansøger

Projekttitel

Budget kr.

Københavns
Kommune

Farumruten - stianlægsdel

14.106.600 5.642.640

Supercykelsti
Københavns Kommune vil udvide eksisterende cykelstier på Farumruten på strækningen fra Mosesvinget til kommunegrænsen. De
dobbeltrettede cykelstier på begge sider af Hillerødmotorvejen følger
denne over ca. 1,8 km (i alt 3,6km). De eksisterende stier er på ca.
2,3- 2,5 meters bredde og omdannes til nye dobbeltrettede cykelstier med en bredde på 3,5-4,0 meter.
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Ansøger

Projekttitel

Budget
kr.

Tilskud
kr.

Københavns
Kommune

KBH Cykelhåndtering A/S

2.650.000 1.060.000

Cykelparkering
Cykelparkering i København er udfordret af, at mange herreløse cykler fylder op i stativerne, samtidig med at der er begrænset plads.
Københavns Kommune ønsker med projektet dels at udarbejde en
strategi, der skal gøre det muligt lettere at genfinde stjålne cykler,
der optager plads, og dels i høj grad at optimere den eksisterende
cykelparkeringskapacitet. Kommunen ønsker udover strategien at
opføre et fysisk anlæg, der kan håndtere og genbruge de indsamlede
cykler.
Ansøger

Projekttitel

Budget
kr.

Tilskud
kr.

Sønderborg
Kommune

Supercykelsti, Sønderborg –
Danfoss

5.000.000 2.000.000

Supercykelsti
Projektet indeholder etablering af en supercykelsti fra Sønderborg
Centrum til Danfoss, 4 km fra Nordborg, ved nyanlæg og udvidelse
af eksisterende cykelstier. Ruten starter ved Sønderborg Busstation.
I den østlige del af Sønderborg kobles den forbedrede stiforbindelse
til eksisterende stier langs Rute 8 øst for Sønderborg, og derfra er
der eksisterende stiforbindelse videre mod Danfoss og Nordborg.

Ansøger

Projekttitel

Budget
kr.

Tilskud
kr.

Vejle Kommune

Cykelparkering i Vejle Midtby

2.550.000 1.010.000

Cykelparkering
Projektets formål er at udarbejde en cykelparkeringsstrategi for Vejle
Midtby, der skal udmunde i en handlingsplan, der angiver en prioritering af indsatsområder indenfor cykelparkering. Kommunen vil som
en del af projektet etablere cykelparkering (ca. 190 pladser) på fire
nedslagspunkter mellem banegården og Vejle Campus, valgt ud fra
cykelparkeringsstrategien. Projektet forventes at generere 10 % flere cyklister.
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Ansøger
Aalborg
Kommune

Projekttitel
Cykelparkering ved kollektive
knudepunkter i Aalborg Midtby

Budget
kr.

Tilskud
kr.

4.670.000 1.868.000

Cykelparkering
Projektet omfatter udarbejdelse af en cykelstrategi inkl. en designmanuel, der skal sikre høj kapacitet og kvalitet af cykelparkering
fremadrettet. Herudover indgår 400 nye cykelparkeringspladser med
forskellige serviceniveauer ved 4 lokaliteter ved kollektive knudepunkter i Aalborg midtby. Antallet af cykelparkeringspladser forventes øget med 10 %.

Ansøger
Aarhus
Kommune

Projekttitel
Supercykelsti Aarhus – Tilst,
etape 2

Budget
kr.

Tilskud
kr.

7.045.000 2.818.000

Supercykelsti
I projektet etableres anden etape af supercykelstien til Tilst. Første
etape forbindes med anden etape ved Møllevangs Allé til Brendstrup
og Tilst. Ved Møllevangs Allé er der også forbindelse til en supercykelsti til Skejby-området. Store dele af strækningen er genanvendelse af eksisterende stier og veje, der opgraderes til supercykelsti. Stiforløbet fra Paludan Møllersvej til Tilst vil forløbe gennem byudviklings- og skovrejsningsområder som en sti i eget trace og er planlagt
etableret med vægt på en landskabelig indpasning, som skal bidrage
til en positiv cykeloplevelse.
Tilskud
kr.

Ansøger

Projekttitel

Budget kr.

Aalborg
Kommune

Kulturbro-Aalborg

25.000.000 15.000.000

Supercykelsti
Kulturbroprojektets grundidé er at påmontere en dobbeltrettet cykelog gangsti på siden af en 400 m lang eksisterende jernbanebro
(klapbro) fra 1938, der forbinder Nørresundby og Aalborg Vest over
Limfjorden. Stibredden er på ca. 2,0 m, og det er en fællessti.
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