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Dansk Folkeparti har ved skrivelse dateret den 11. april 2018 stillet følgende 

spørgsmål: 

 

1. Hvem tog den endelige beslutning om at sende indstillingen til et nyt cy-

kelparkeringshus ved Bruuns Bro videre til byrådet, før der var lavet en af-

klaring med grundejeren om byggeret for kommunen? 

  

2. Hvilke alternative muligheder arbejder Teknik og Miljø med for det nye cy-

kelparkeringshus, hvis ikke der kan opnås en aftale, herunder andre place-

ringer?  

 

3. Er der nogen mulige løsninger for midlertidigt at øge kapaciteten af cykel-

parkering omkring Banegården, indtil en ny permanent løsning kan findes, 

og hvad vil de løsninger formentlig komme til at koste? 

 

I det følgende besvares spørgsmålene. 

 

Ad 1. Hvem tog den endelige beslutning om at sende indstillingen til et nyt 

cykelparkeringshus ved Bruuns Bro videre til byrådet, før der var lavet en af-

klaring med grundejeren om byggeret for kommunen? 

 

Byrådet afsatte i december 2014 midler til etablering af cykelparkeringshuset 

på baggrund af en politisk aftale om udmøntning af midler fra Mobilitets- og 

Vejfonden (MOVE). Alle partier i Byrådet var en del af den politiske aftale.  

 

Teknik og Miljø har endnu ikke sendt indstilling til Byrådet om den konkrete 

etablering af cykelparkeringshuset. Projektet forventes udbudt i en totalen-

treprise, hvor der dels indhentes et mere kvalificeret bud på udformning af 

huset og dels afklares byggeret og andre formalia med betydning for opfø-

relse af byggeriet – forud for fremsendelse af indstilling til Byrådet. Det skal 

dog koordineres med en afklaring af muligheden for overdækning af bane-

graven.  

 

Ad 2. Hvilke alternative muligheder arbejder Teknik og Miljø med for det nye 

cykelparkeringshus, hvis ikke der kan opnås en aftale, herunder andre pla-

ceringer?  

 

Placeringen af cykelparkeringshus tæt på banegården er helt essentiel i for-

hold til at sikre et attraktivt tilbud for byens cyklister. Lige nu pågår en dialog 
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og projektafklaring for overdækning af banegraven, hvor Cykelparkeringshu-

set vil blive indtænkt eller alternativt erstattet af en anden løsning, hvor cy-

kelparkeringen indarbejdes i selve overdækningsprojektet.  

 

Ad 3. Er der nogen mulige løsninger for midlertidigt at øge kapaciteten af cy-

kelparkering omkring Banegården, indtil en ny permanent løsning kan fin-

des, og hvad vil de løsninger formentlig komme til at koste? 

 

Teknik og Miljø undersøger midlertidige løsninger hvor mulighederne for at 

etablere en midlertidigt dæk henover banegraven er en mulighed, hvor der 

kan placeres ca. 200 cykelstativer på terræn. Denne løsning kræver en af-

tale med grundejer om tidsbegrænset råden over luftrummet over deres 

areal (vareindleveringen til Bruuns Galleri fra Værkmestergade), for at kunne 

realiseres. Det anslås, at et midlertidigt dæk kan etableres for ca. 250.000 

kr. Der er på nuværende tidspunkt ingen konkret beslutning om en bestemt 

midlertidig løsning. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bünyamin Simsek 

Rådmand 

 / 

  Luise Pape Rydahl 

  Chef Byudvikling og Mobilitet 


