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Cykling på brosten, projektbeskrivelse.

Baggrund 
Projektet cykling på brosten er opfølgningen på
gennemført af Teknik og M
opfordret til at melde ind hvilke brosten strækninger i København de 
fandt særligt trælse/utrygge at færdes på.
tilbagemeldingerne blev der udvalgt 4 projekt områder/strækninger
som skulle forbedres. Her
Holsteinsgade og Classensgade

Løsning 
Løsningen for Lipkesgade består i at udskifte
af de eksisterende brosten 
cm fra parkeringsarealerne. 
savskårne og stokhuggede brosten.
komme til at matche de eksister

Der er højresving påbudt 
Holsteinsgade fra Lipkesgade, 
fra Classensgade og skal til venstre på Holsteinsgade, også får glæde 
af løsningen, bliver en del af Willemoesgade imellem Lipkesgade og 
Holsteinsgade (se kort bilag) også ændret efter samme princip.

Tid og økonomi. 
Projektet indgår i cykelpakke 5 sammen med
i indre by. Cykelpakke 5 blev
budgettet. Der er afsat 1.6 mio.

I cykelpakke 6 blev der afsat y
forbindelse med SMS kampagnen i 2012.
besluttet at forbedre forholdene ved B
Islandsbrygge samt et areal under Knippelsbro

Projekterne forventes alle 
2013.  

Bilag A: kort over ruteføring i Lipkesg
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Cykling på brosten, projektbeskrivelse. 

Projektet cykling på brosten er opfølgningen på en SMS kampagne 
gennemført af Teknik og Miljøforvaltningen i 2012. Cyklister blev 

at melde ind hvilke brosten strækninger i København de 
fandt særligt trælse/utrygge at færdes på. På baggrund af 
tilbagemeldingerne blev der udvalgt 4 projekt områder/strækninger 

. Her i blandt er Lipkesgade imellem 
Holsteinsgade og Classensgade blevet udvalgt.  

ade består i at udskifte et ca. et meter bredt spor 
 i hver side af kørebanen, startende ca. 30 
. De kløvede brostenene udskiftes med nye 

vskårne og stokhuggede brosten. Farvemæssigt vil de nye sten 
komme til at matche de eksisterende.  

påbudt for cykler og biler som kører ud på 
fra Lipkesgade, så for at sikre, at cyklister som kommer 

fra Classensgade og skal til venstre på Holsteinsgade, også får glæde 
en del af Willemoesgade imellem Lipkesgade og 

ilag) også ændret efter samme princip. 

Projektet indgår i cykelpakke 5 sammen med Niels Henningsens Gade 
i indre by. Cykelpakke 5 blev vedtaget i forbindelse med 2012 

mio. kr. til de 2 projekters gennemførsel. 

I cykelpakke 6 blev der afsat yderligere midler til projekter indmeldt i 
forbindelse med SMS kampagnen i 2012. I den forbindelse er det 

dre forholdene ved Bryggebroens landing på 
Islandsbrygge samt et areal under Knippelsbro. 

alle at blive udført i sensommeren/efteråret 

kort over ruteføring i Lipkesgade. 
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