
 
   

 
Orientering om anlæg af ekstra delprojekt (cykelsti) på 
Københavnerruten  
 

Baggrund 
Supercykelstien Københavnerruten blev vedtaget af Borgerrepræsenta-
tionen som en del af Cykelpakke VIII ’Københavnerruten Supercykelsti’ i 
Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø).  
 
Borgerrepræsentationen bevilligede den 11. oktober 2018 16,2 mio. kr. 
til færdiggørelsen af 10 delprojekter ifm. Supercykelstien Københavner-
ruten (jf. bilag 1). 
 
Som følge af anlægsloftet besluttede Teknik- og Miljøudvalget i januar 
2019 at berosætte projektet. Den 29. april 2019 prioriterede Teknik- og 
Miljøudvalget anlægsmåltal til projektet i 2020. Den nye reviderede 
ibrugtagningsdato er 31. december 2021. 
 
Økonomisk mulighed for et ekstra delprojekt på Københavnerruten 
Forvaltningen har genopstartet projektet 1. juni 2020 og er i gang med 
færdigprojekteringen af delprojekterne B, C, D, E, F, G, H, J og K, samt 
påbegyndt anlæg af delprojekt A (jf. bilag 1).  
 
I forbindelse med det genopstartede projekt vurderer forvaltningen, at 
der er midler til at projektere og anlægge yderligere et delprojekt på ru-
ten indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Det skyldes, at for-
valtningen har modtaget konkurrencedygtige rådgiver- og entrepre-
nørtilbud.  
 
Delprojekt 11 – dobbeltrettet cykelsti mellem Prags Boulevard og stien 
Ved Amagerbanen 
Delprojektet, som forvaltningen vil udføre, omhandler lukning af et 
”missing link” og optimering af trafiksikkerheden på Københavnerruten. 
Konkret omhandler det en dobbeltrettet cykelsti på 58 m fra krydset 
mellem Prags Boulevard og Raffinaderivej til stien Ved Amagerbanen 
(jf. bilag 2), hvor der på nuværende tidspunkt ikke er en cykelsti.  
 
Den manglende dobbeltrettede cykelsti forhindrer en trafiksikker tilslut-
ning mellem Prags Boulevard og stien Ved Amagerbanen, som begge 
er en del af den kommende supercykelsti. Anlæg af den dobbeltrettede 
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cykelsti vil skabe bedre trafiksikkerhed, fremkommelighed samt øget 
tryghed.   
 
Delprojektet estimeres til at koste ca. 250.000 kr. og kan udføres inden 
for de afsatte midler til Københavnerruten. 
 
Der er opbakning til det ekstra delprojekt fra Amager Øst Lokaludvalg. 
Delprojektet var en del af det oprindelige projektoplæg, som blev fore-
lagt lokaludvalget, men som siden udgik grundet manglende finansie-
ring.  
 
Udførslen af det ekstra delprojekt imødekommer desuden protokolbe-
mærkningen indgivet af Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten og Alternativet, som påpegede et ønske om at imødekomme 
lokaludvalgenes ønsker i det videre arbejde med Københavnerruten, jf. 
Teknik- og Miljøudvalget den 17. september 2018). 
 
Synergi med grænsefladeprojekt 
På nuværende tidspunkt er forvaltningen i gang med anlæg af bibassin 
ved Amagerbanen. Projektet er et klimatilpasningsprojekt og består af 
et bassin til opsamling af regnvand. Projektet har grænseflader med 
den ønskede dobbeltrettede cykelsti. Der kan herved skabes en oplagt 
synergieffekt ved at anlægge projekterne samtidigt, som vil medføre en 
markant billigere anlægspris.  
  
Træer og parkering 
Delprojektet har ingen indflydelse træ- eller parkeringsregnskabet. 
 
Videre proces 
Når Teknik- og Miljøudvalget har taget orienteringen til efterretning, vil 
forvaltningen igangsætte anlægsprojektet. 
 
Bilag 
Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af delprojekterne 
Bilag 2: Projektforslag 
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