
 

 

 
   

 
Bilag 5. Udmøntning af cykelgadepulje 

 

I Budget 2023 blev der afsat 3,3 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til 

etablering af cykelgader med skiltning, afmærkning og hævede flader. 

Cykelgaderne kan etableres med kort tidshorisont og forbedrer 

cykelforholdene på lokale gader i byen. Initiativet omfatter potentielt 
følgende gader: 

 Griffenfeldsgade 

 Ravnsborggade 

 Ryesgade 

 Guldbergsgade 

 Stefansgade 

 Ægirsgade 

 Rentemestervej 

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på at anlægge cykelgader på 

ovennævnte gader. Da det fulde beløb i budgetnotatet ikke blev 

vedtaget, er der ikke finansiering til at anlægge alle cykelgader nævnt 

ovenfor. Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke sige hvilke af 

gaderne, der bliver etableret som cykelgader. Det vil afhænge af 
økonomien på den endelige løsning samt politiets tilbagemelding. 

Det fremgår af budgetaftalen, at cykelgaderne etableres uden 

nedlæggelse af parkeringspladser. Da det ikke er muligt at lave 

cykelgade i Oehlenschlægersgade uden nedlæggelse af 80-100 p-

pladser, etableres der således ikke cykelgade i Oehlenschlægersgade, 
som ellers fremgik af budgetnotatet.  

Af de 3,3 mio. kr., der er afsat til tiltaget er 0,7 mio. kr. stjernemarkeret, 

og er dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af 

Budget 2023. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 4. 

kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af de resterende 

anlægsmidler. Det vil fremgå af projektforslaget, i hvilke gader der vil 

blive anlagt cykelgader. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget og 

evalueret i december 2026. Lokaludvalget vil blive inddraget i projektet. 

Cykelgader 

Der er tidligere afsat midler til etablering af cykelgader i 

Overførelssagen 2012-2013, Budget 2017, Budget 2018 og Budget 

2021. I følgende gader har forvaltningen derfor anlagt eller er ved at 

anlægge cykelgader: 

- Vendersgade (er ibrugtaget) 

- Nordre Frihavnsgade (er i anlæg) 

- Rantzausgade (er i anlæg)  
- Nyhavns Sydside (er i projekteringsfasen) 
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