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Københavns grønne løsninger og cykelkultur inspirerer byer
i hele verden. København skal også fremover være en af verdens bedste cykelbyer, og vi arbejder målrettet på at blive
CO2-neutral i 2025. København skal også være en renere
by. Med budget 18 sætter vi penge af til endnu bedre cykelforhold, øget rengøring af byen og grønnere busser.

2.710 ton
affald i
Københavns
gader i 2016

Endnu bedre cykelby
Med budget 2018 gør vi København endnu
mere cykelvenlig. Vi afsætter 10 mio. kr. til
sikre skoleveje og 50,5 mio. kr. til at etablere
en ny cykelgade på Nordre Frihavnsgade
samt cykelstier på Rantzausgade og på
Indiakaj samt ved Ryparken på Østerbro,
så trafiksikkerheden øges for Københavns
cyklister. Samtidig skaber vi nye cykelparkeringspladser rundt om i byen.

vering af byens offentlige toiletter og øget
rengøring af Københavns gader.

Ny grøn park i Nordhavn
Med budget 2018 afsætter vi midler til at
planlægge en ny grøn park i Nordhavn.

Grønne busser
Københavns busser skal løbende udskiftes
med grønne alternativer, så vi får renere
luft i byen. Med budget 2018 afsætter vi
37,3 mio. til at forberede Københavns
første grønne linje med elbusser på linje
2A og gøre havnebusserne grønnere.
Et renere og mindre støjende København
København skal have mindre støj og skrald
i gader og parker. Derfor sætter vi 32,4
mio. kr. af til en række initiativer, som skal
dæmme op for støj og skrald fra nattelivet.
Samtidig afsætter vi 13,5 mio. kr. til reno-

KØBENHAVNERNES TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE I KØBENHAVN

Flere grønne byrum
I budget 2018 afsætter vi 54,9 mio. kr.
til at skabe grønne byrum til københavnerne i forbindelse med tre kommende
skybrudsprojekter ved Karens Minde,
Fredens Park og Kulbanevej.
Ny cykelgangbro
Københavns Kommune har modtaget
en cykelgangbro fra Realdania, som skal
forbinde Christians Brygge og Christianshavn. Vi afsætter 8 mio. kr. til drift
og vedligehold af broen, som forventes
færdig i slutningen af 2018.
Parkeringspladser
Med Budget 2018 afsætter vi 0,8 mio.
kr. til at åbne yderligere 180 parkeringspladser ved kommunale institutioner.
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8%

Øvrige initiativer
Bedre forhold for bløde trafikanter
på Nørrebro
Videreførelse af Klima Ambassadør
uddannelsen for børn

21%

62%

Nyt torv i Ryparken-Lundehus
Udvidelse af støjvagt til
morgentimerne
Partnerskabstræer.

Kilde: DTU's Transportvaneundersøgelse 2016
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