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Sagsfremstilling 

I maj 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Cykelstrategi 2017 for Faxe Kommune. 

Strategien udpeger en række strækninger, hvor nye tiltag kan fremme cyklismen.  

Fire af disse strækninger blev udvalgt som egnede til at søge støttemidler fra 

Vejdirektoratets pulje til fremme af cyklisme. Der er blevet lagt vægt på at 

udvælge projekter, der fremmer cykling til skole og/eller skaber bedre 

sammenhæng i byerne. Projektbeskrivelserne for strækningerne Maglemosevej, 

Præstøvej, Karl Af Rises Vej og Troelstrupvej/Søndergade er vedlagt som bilag. 

Kommunen har modtaget tilsagn om et tilskud på 2,48 millioner kr. svarende til 40 % 

af de samlede projektomkostninger til projektet på Troelstrupvej/Søndergade, hvor 

der etableres cykelstier og cykelbaner, som vist på kortbilag.  

Formålet er at forbinde stierne syd for Vestre Ringvej med stierne på 

Præstevænget og dermed forbedre sammenhængen i cykelstinettet markant i 

den sydvestlige del af Haslev. Projektet forventes at øge antallet af daglige 

cyklister fra 80 til 250, og projektet anslås at koste 6,2 millioner kr.  

Kommunen skal dermed selv finansiere 3,72 millioner kr. I det vedtagne budget for 

2018 er der afsat 6,0 millioner kr. til cykelstiprojekter, heraf er de 4,5 millioner kr. 

allerede disponeret til andre projekter, som omfatter 2 minus én vej på Lyngvej i 

Rønnede, dobbeltrettet cykelsti langs Rådhusvej i Faxe og cykelstier langs Bråbyvej 

i Haslev.  

Såfremt der gives kommunalt accept vil projektet kunne påbegyndes i 2018 og 

afsluttes i 2019.  

Det foreslås derfor, at der sker følgende finansiering af projektet 

Troelstrupvej/Søndergade: 

 Statsligt tilskud fra cykelpuljen 2,48 millioner kr.  

 Egenfinansiering via cykelstibudget i 2018 1,50 millioner kr.  

 Egenfinansiering via cykelstibudget i 2019 2,22 millioner kr.  

 Samlet 6,20 millioner kr. 



Der vil som følge af disponeringen af 2,22 millioner kr. fra budget til cykelstier i 2019 

være et forventet resterende budget til nye projekter i 2019 på 3,78 millioner kr.  

Kommunen skal senest 16. marts 2018 acceptere tilskuddet og dermed 

egenfinansieringen, ellers bortfalder tilskuddet. 

Lovgrundlag 

Vejlovgivningen. 

Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme. 

Økonomi 

Ved godkendelse af indstillingen bindes de 1,5 millioner kr. til cykelstier på budget 

2018 til nærværende projekt. De resterende 2,22 millioner kr. skal findes i budget 

2019 til cykelstier.  

  

Sagen afgøres af 

Byrådet. 

Indstilling 

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 At projektet med etablering af cykelsti langs dele af Troelstrupvej og 

Søndergade godkendes,  

 at tilskuddet fra cykelpuljen på 2,48 millioner kr. accepteres,  

 at rådighedsbeløb fra budget 2018 på op til 1,5 millioner kr. reserveres til 

projektet,  

 at der gives et rådighedsbeløb på 5,7 millioner kr. til gennemførelse af 

projektet i 2019,  

 at der gives en anlægsbevilling på 5,7 millioner kr. i 2019,  

 at der sker overførsel af anlægsbevillingen fra 2018 til 2019 på 1,0 millioner 

kr.,  

 at der gives en indtægtsbevilling på 2,48 millioner kr. i 2019 på anlæg, og  

 at projektet placeres under Center for Ejendomme. 



 

 

Teknik & Miljøudvalget, 28. februar 2018, pkt. 21: 

Anbefales, idet det påpeges, at der sker placering af trækrør for eventuelt 

kommende kabler i begge sider.  

Fraværende: Ingen. 

 

 

Økonomiudvalget, 6. marts 2018, pkt. 27: 

Anbefales. 

Beslutning i Byrådet den 15. marts 2018 

Godkendt. 

  

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet. 

  

 

Bilag 

 Maglemosevej ansøgning  

 Præstøvej - Faxe - ansøgning  

 Karl af Rises Vej ansøgning  

 Troelstrupvej-Søndergade ansøgning  

 Kortbilag  

 
 

file://srv133adm/users/jvei/Sbsys/SbSysNetDrift/temp/jvei/Dagsorden/Bilag/Punkt_33_Bilag_1_Maglemosevej_ansoegning.pdf
file://srv133adm/users/jvei/Sbsys/SbSysNetDrift/temp/jvei/Dagsorden/Bilag/Punkt_33_Bilag_2_Praestoevej__Faxe__ansoegning.pdf
file://srv133adm/users/jvei/Sbsys/SbSysNetDrift/temp/jvei/Dagsorden/Bilag/Punkt_33_Bilag_3_Karl_af_Rises_Vej_ansoegning.pdf
file://srv133adm/users/jvei/Sbsys/SbSysNetDrift/temp/jvei/Dagsorden/Bilag/Punkt_33_Bilag_4_TroelstrupvejSoendergade_ansoegning.pdf
file://srv133adm/users/jvei/Sbsys/SbSysNetDrift/temp/jvei/Dagsorden/Bilag/Punkt_33_Bilag_5_Bilag_1_Oversigtskort__rettet.pdf

