
Sjælland 

 

Pulje Mio. kr. 

Pulje til mere cykeltrafik 

Stitunnel under statsvejen ved Rønnebæksholm, Næstved Kommune 
Projektet omfatter anlæg af en stitunnel under hovedlandevejen, Rute 265, med 
tilhørende ramper ført til hhv. hovedlandevejen, Præstøvej og den fremtidige sti, som 
Næstved Kommune planlægger ved Rønnebæksholm. 

7,1 

Cykelsti i Asnæs, Odsherred Kommune 
Projektet omfatter etablering af cykelsti i Asnæs, som vil bidrage til at forbedre de 
trafikale forhold for bløde trafikanter, der skal bruge faciliteterne i Asnæs centrum m.m., 
og elever på Bobjergskolen og Odsherred Gymnasium.  

2,1 

Cykelsti fra St. Heddinge til Rødvig, Stevns Kommune 
Projektet omfatter etablering af cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for St. 
Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvig. Ved Lille Heddinge etableres byport med heller som 
krydsningspunkt for cyklister. 

4,2 

Cykelsti fra Hjertebjerg til Borre, Vordingborg Kommune 
Projektet omfatter etablering af 3,4 km cykelsti på national cykelrute 8. Strækningen fra 
Hjertebjerg til Borre er en forlængelse af den eksisterende cykelsti, således at der vil være 
sammenhængende cykelsti fra Stege til Hjertebjerg. 

4,6 

Cykelstrategi for småøerne i Lolland Kommune, Lolland Kommune 
Projektet omfatter udvidet cykelparkering ved færgerne og cykeltankstationer på Fejø, Femø 
og Askø, der skal styrke cykelturismen.  Samtidig anlægges cykelsti mellem havnen og 
sommerhusområdet på Askø og for at styrke cyklisternes muligheder for ø-hop undersøges 
mulighederne for at få færgen mellem Kragenæs og Femø til at lægge til på Fejø.  

1,4 

Pulje til bedre fremkommelighed for busser 

Strategi for busfremkommelighed i signalanlæg i Slagelse kommune 
Slagelse Kommune vil udarbejde en strategi for busfremkommeligheden i samtlige 27 
signalanlæg i Slagelse Kommune. 

0,3 

Fremkommelighedspakke til nyt A-busnet i Roskilde kommune 
Roskilde Kommune vil foretage en række fremkommeligheds-udbygninger for at 
understøtte indførelsen af et helt nyt A-busnet i Roskilde by. 

1,7 

Fremkommelighed der batter i Movias område 
Projektet omfatter udarbejdelse af løsningsforslag og effektvurderinger for min. 12 
buslinjer/strækninger til kommunerne, som derefter kan søge støtte til de konkrete 
projekter 

1,3 

Høng Stations- og Cykelby, Kalundborg Kommune 
Projektet omfatter en opgradering af forholdene for cykel-, bus- og togtrafikken i Høng. 

0,5 

Pulje til fremme af ordninger og projekter der øger antallet af buspassagerer  

Fritidsrejser for børn og unge i landområder, Sjælland og Lolland-Falster 
Formålet med projektet er at udvikle tilbud eller produkter som imødekommer børn og 

0,9 



unges transportbehov i landområderne. 

Roskilde – Danmarks bedste trafikby 
Projektet omfatter udstyr til bedre information til passagererne, serviceuddannelse til 
buschaufførerne, dialog med kunderne, bedre sammenhæng mellem bus/cykler, 
samarbejde med det lokale erhvervsliv om udvikling af busbetjeningen og tiltrækning af 
nye pendlerkunder til busserne og markedsføring af det nye A-busnet. 

8,0 

 

 

 


