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Politikområde: Trafik og Infrastruktur

Projektnavn: Trafiksikkerhed og cykelstier

Projektbeskrivelse
Fysisk location 
(adresse)

Trafiksikkerhed og cykelstier

Overordnet 
beskrivelse

Hvert år prioriteres det, hvor der skal foretages trafiksikkerhedstiltag samt 
etableres nye cykelstier. I budgetforlig 2018 blev anlægspuljerne til 
trafiksikkerhed og cykelstier reduceret, hvilket har reduceret muligheden 
for udførelse af anlægsprojekter tilsvarende. Den årlige prioritering sker 
bl.a. ud fra lokaliteter med for høj hastighed, hvor der sker ulykker, til 
forbedring af skoleveje samt kommunens cykelruteplan. 

Behov/ønsker For at fremme etablering af trafiksikkerheden og cykelstier i kommunen, 
ønskes rammen øget, så det er muligt at realisere flere projekter årligt. 

Økonomi I 2017 var rådighedsbeløbet til trafiksikkerhed og cykelstier 7 mio. kr., 
fordelt med 5 mio. kr. til anlæg af cykelstier, og 2 mio. kr. reserveret til 
øvrige trafiksikkerhedsprojekter.
I budgetforliget 2018 blev anlægspuljerne til trafiksikkerhed og cykelstier 
reduceret, hvilket betyder, at der fra 2020 er afsat ca. 3 mio. kr. samlet til 
trafiksikkerhed og cykelstier, fordelt med ca. 1,2 mio. kr. til trafiksikkerhed 
og ca. 1,8 mio. kr. til cykelstier.
Øges rådighedsrammen igen til 7 mio. kr. fra 2020 og frem, vil det være 
muligt at realisere flere projekter, samt fortsat at søge ekstern 
medfinansiering af projekter.

Specifikke 
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger Søger kommunen ekstern medfinansiering til et projekt, er der oftest krav 

til, at kommunen selv medfinansierer en del af projektet. Øges rammen til 
trafiksikkerhed og cykelstier, vil det være muligt at søge medfinansiering 
til større projekter.

Bilagsmateriale, evt. 
link

Projektets samlede 
udgift og periode

15,864 mio. kr. 2020-2023
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1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 3.966 3.966 3.966 3.966 15.864

Færdiggørelse 0 0

Sam let  an lægs pro jek t 0 3.966 3.966 3.966 3.966 15.864

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 3.966 3.966 3.966 3.966 15.864

Økonomi
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