Faglige anlægsbehov for Teknik- og Ejendomsudvalget

Cykelsti langs Salbyvej mellem Ejby og Køge
Navn på fagligt anlægsbehov:

Teknik- og Ejendomsudvalget har besluttet at etablere cykelsti langs Salbyvej mellem Ejby
og Køge. Et groft overslag på udgifterne til strækningen er overslagsmæssigt opgjort til et
sted mellem 25 og 29 mio. kr. afhængigt af hvilke løsninger der etableres.
Der er i 2017 afsat 4,367 mio. kr. til cykelstien og suppleret i 2018 med yderligere 5,2 mio.
kr. af uforbrugte midler, således at budgettet for cykelstien nu er 9,567 mio.kr. til at
etablere første strækning fra Ejbyvej til Ll. Salby.
Derudover er der fra 2019 til 2021 afsat ca. 4 mio. kr. årligt i Cykelstipuljen (TMU 202A),
hvilket i alt betyder, at der frem til 2021 er afsat i alt 12,464 mio. kr. til cykelstier.
Forvaltningen foreslår, at øremærke Cykelstipuljen til cykelsti langs Salbyvej. Det betyder,
at strækningen med dobbeltrettet cykelsti kan udføres inden 2022, dog med nogle
midlertidige løsninger under to motorvejsbroer og en jernbanebro, som anslået koster ca.
1-2 mio.kr., og som skal fjernes igen, når de endelige løsninger er på plads.
Forvaltningen foreslår at der afsættes yderligere 10-12 mio. kr., så det er muligt at
gennemføre trafiksikre løsninger under broerne på strækningen, hvis Banedanmark og
vejdirektoratet indvilger i et samarbejde.
Alternativt kan afsættes 22 mio. kr. i 2020 til at etablere den resterende strækning fra Ll.
Salby til Ølbyvej, hvormed Cykelstipuljen kan anvendes til andre formål.
Kort beskrivelse af fagligt anlægsbehov:

Ikke relevant.
Beskriv hvis fagligt anlægsbehov er udløst af lovmæssige krav:

Køge Kommune arbejder for, at sikre et sammenhængende cykelstinet og forbinde de
mindre byer. Samtidig arbejder vi også på at sikre skoleveje, få flere til at cykle og
nedbringe antallet af uheld med cyklister.
Den årlige Cykelstipulje (TMU 202A) frem til 2021 er også et godt eksempel på det. For at
sikre en fremtidig udbygning af cykelstinettet og forbedring af trafiksikkerheden, bør
Cykelstipuljen også sikres midler længere frem i tiden.
Beskriv hvis fagligt anlægsbehov er nødvendigt for at fastholde et fagligt niveau:

Ikke relevant
Beskriv om fagligt anlægsbehov opstår i forbindelse med effektivisering/omstilling:

