
Den 11. december 2012 REGIONSRÅDET 
 
Forretningsudvalget den 4. december 2012, sag nr. 25 
 
SAG NR. 24 

FORLÆNGELSE AF SEKRETARIATET FOR CYKELSUPERSTIER I 
2014 - 2015  
 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 
1. at der bevilges driftstilskud på 3 mio. kr. per år til fortsættelse af sekretariatet 

for cykelsuperstier 2014-1015, og 
2. at tilskuddet finansieres via konto Øvrig regional udvikling. 
 
 
RESUME 
 
Administrationen anbefaler, at regionsrådet forlænger støtten til projektsekretaria-
tet for cykelsuperstier 2014-2015 med 3 mio. kr. pr. år. Det vil skabe den fornød-
ne sikkerhed for de 22 kommunale partnere, som er meget afhængige af regionens 
medfinansiering af fællesomkostningerne. Det vil også skabe tryghed for projekt-
sekretariatets medarbejdere og gavne den langsigtede planlægning og strategi. 
 
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Sagen har været drøftet i Regionaludvalget den 27. november 2012. Udvalget an-
befalede sagen.  
 
Baggrund og status for cykelsuperstierne 
Projektet om cykelsuperstier har siden 2009 været forankret i et fælleskommunalt 
projektsekretariat på vegne af en lang række kommuner.  
 
Den første konkrete rute er etableret og mindst én strækning er på vej. Anlægs-
tempoet er ikke højt, fordi kommunernes økonomi er presset. Desuden er kom-
munerne afhængig af at få medfinansiering fra staten. Med trafikaftalen af 12. juni 
2012, hvor der blev afsat 189 mio. kr. til supercykelstier i større danske byer, er 
der nu håb om øget tilførsel af statslige midler, som kan sikre og intensivere an-
lægsaktiviteterne.  
 
Forlængelse af sekretariatet for cykelsuperstier. 
Den regionale udviklingsplan fra 2012 har et indsatsområde under overskriften 
’Regional satsning på cykling’. En af handlingerne inden for dette indsatsområde 
går ud på at realisere og udbrede regionale cykelsuperstier. En væsentlig forud-
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sætning for dette er, at sekretariatet for cykelsuperstier fortsættes i de kommende 
år.  
 
Projektsekretariatet er bindeled imellem de deltagende kommuner, regionen, sta-
ten og centrale interessenter, fx Dansk Cyklist Forbund. Desuden ligger en stor 
del af den opbyggede viden og erfaringer om cykelsuperstier i projektsekretariatet.  
 
Det vil være en stor fordel for projektsekretariatets langsigtede planlægning og 
strategi, at de allerede nu har vished for, at de kan fortsætte efter 2013. 
 
Det vil skabe tryghed for de kommunale parter, at regionen fortsat støtter projek-
tet, eftersom en stor del af de konkrete anlæg først vil blive realiseret fra 2014. 
 
Der vil være brug for projektsekretariatet til at understøtte kommunerne i forbin-
delse med deres ansøgninger til de statslige midler i de kommende år. Projektse-
kretariatet fungerer allerede som en værdifuld støttefunktion. 
 
Sammenhængen til regionens cykel fremkommelighedspulje 
Fremkommelighed er en af grundpillerne i konceptet bag cykelsuperstier. Visse 
strækninger på nettet af cykelsuperstier er yderst vanskelige og kostbare at realise-
re, fordi man ikke bare uden videre kan prioritere cyklisternes fremkommelighed. 
Der er tale om et kompliceret samspil imellem de cyklende, de gående og de kø-
rende trafikanter, som helst skal krydse hinanden uden at forsinke hinanden eller 
udsætte hinanden for fare. Udfordringerne er særligt store i vejkryds og områder, 
hvor mange mennesker, har deres gang, fx ved busstoppesteder og togstationer. 
 
Region Hovedstadens cykel fremkommelighedspulje er afhængig af, at der over-
hovedet sker en udvikling af nettet af cykelsuperstier i de kommende år, samt at 
der overhovedet kommer ansøgninger. Projektsekretariatet for cykelsuperstier vil 
kunne være en stor støtte for de kommuner, som ønsker at søge regionens midler.  
 
Budget for sekretariatet for cykelsuperstier 
Den regionale medfinansiering af projektet om cykelsuperstier er sket inden for 
rammen af den første regionale udviklingsplan. Projektet har modtaget regionale 
udviklingsmidler svarende til sammenlagt 9.8 mio. kr. siden 2009. Støtten er be-
vilget i flere omgange til at dække udgifter til både sekretariatets drift og konkrete 
udviklingsaktiviteter og ruter.  
 
Med baggrund i erfaringerne fra 2009-2012 vurderer administrationen, at der skal 
budgetteres med en årlig udgift til projektsekretariatet på 3 mio. kr. fra Region 
Hovedstaden i 2014-2015.  I dette beløb indgår både drift og udviklingsrelaterede 
opgaver, f.eks. udarbejdelse af analyser eller understøttelse af politisk dialog og 
kommunikation.  
 
I regnestykket er forudsat at kommunerne som hidtil vil medfinansiere projektse-
kretariatet med 25 %. Samlet bidrager kommunerne årligt med 1 mio. kr. til pro-
jektsekretariatet.  



 
Budget og finansiering af projektsekretariatet for cykelsuperstier 
 2014 2015 
Region Hovedstaden 3.000.000 3.000.000 
Kommunerne 1.000.000 1.000.000 
I alt  4.000.000 4.000.000 
 
Administrationen vil gå i dialog med projektsekretariatet og de kommunale sam-
arbejdspartnere i løbet af 2013 om at få udarbejdet de nærmere detaljer og leve-
rancer for perioden 2014-2015. 
 
Administrationen anbefaler på den baggrund, at regionsrådet forlænger støtten til 
sekretariatet for cykelsuperstier 2014-2015.  
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
Den samlede udgift er 6 mio. kr. Der reserveres 3 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 
2015 på konto Øvrig regional udvikling. 
 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Regionsrådet. 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
Der gennemføres løbende kommunikationsaktiviteter i forbindelse med projektet. 
 
 
FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 
 
Anbefales. 
 
Hans Toft (C) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.  
 
 
REGIONSRÅDETS BESLUTNING 
 
Tiltrådt.  
 
Lise Müller (F) og Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling.  
 
 
Sagsnr:  09007678 
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