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Københavns fysiske rammer skaber sammenhæng og livskvalitet. Med budget17 skaber vi nye grønne områder og
forbedrer forholdene for cyklister og den kollektive trafik. Aftalen forbedrer samtidig rammerne for bevægelse i
det offentlige rum med midler til at genoprette veje samt
til bedre renhold af byen.

Naturpark Amager
I foråret gav Nordeafonden 55 mio. til
at udvikle Naturpark Amager sammen
med bl.a. Københavns Kommune. Med
budget 17 sætter vi 30,5 mio. kr. af til
at udvikle og gøre dette unikke område
mere tilgængeligt for alle københavnere.

cykelstier. Desuden afsætter vi 73,8 mio.
kr. til en udvidelse af Dybbølsbro, en
øget indsats med oprydning af efterladte
cykler og en forbedring af cykelforholdene omkring en kommende cykel- og
gangbro over Inderhavnen fra Vester
Voldgade til Langebrogade.

Endnu bedre cykelby
Vi afsætter 55,7 mio. kr. til at forbedre
cykelforholdene på Vendersgade og til
bedre cykelparkeringsmuligheder og til
at reducere regnvand på Københavns

Forbedring og forskønnelse
af veje og cykelstier
Der afsættes i alt 140,2 mio. kr. til at
genoprette og forbedre Vesterbrogade,
Amager Boulevard, Utterslevvej/Rådvads-
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vej, Englandsvej, Ved Vesterport og Frue
Plads. Desuden afsætter vi 16,1 mio. kr.
til sikring af skoleveje, til forskønnelse
af byrum og indfaldsveje samt midler til
flere træer.
Forlængelse af busruter
Med budget 2017 forlænger vi buslinje
9A til Margretheholm og Refshaleøen.
Buslinje 14 omlægges til gavn for ældre
og gangbesværede. Herudover forlænges
buslinje 166 fra Hellerup St. til den nye
internationale skole i Nordhavn. På den
måde sikrer vi, at 1.000 nye elever og
200 lærere kan få adgang til skolen med
kollektiv trafik.
Øget rengøring i København
I budget 2017 afsætter vi 44,5 mio. kr.
til rengøring af Københavns gader og
pladser samt til udvidede åbningstider og
rengøring af offentlige toiletter. Blandt
andet øger vi indsatsen for renhold af
byrummet samt toiletter omkring Ny
Nørreport og Israels Plads.
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Parkeringspladser
Vi afsætter midler til at opstribe eksisterende parkeringspladser i den gule
betalingszone, så vi mindsker spildplads
fra uhensigtsmæssig parkering.
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Byudvikling af Tingbjerg- Husum
Med budget 2017 afsætter vi 14,5 mio.
kr. til at skabe bedre cykelforhold,
tryghedsskabende belysning samt en
forprojektering af en ny busforbindelse
i Tingbjerg-Husum.
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