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Velkommen på  

kØbenhaVns  
GrØnne Cykelruter
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Ryvangsrutens kurvede forløb  
tilpasser sig omgivelserne. 
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De færreste kan være i tvivl om, at københavn er en cykelby. 
Vores meterbrede cykelstier bliver til tider forvekslet med 
kørebaner for biler, vi har verdens travleste cykelsti, og mere 
end halvdelen af københavnerne tager cyklen til og fra job 
eller uddannelse. Det er ret godt gået, og der er grund til,  
at medier og turister fra hele verden valfarter hertil for at 
opleve vores hverdag. Det kan vi kun være stolte af.  

men I københavn bruger vi ikke kun cyklen til at komme  
fra a til b på kortest mulige tid. mange københavnere nyder 
en afslappende tur på cyklen, og i den forbindelse bliver der 
i særlig høj grad sat pris på vores Grønne Cykelruter. her er 
plads til at sænke tempoet og nyde naturen i ly for støjende 
og forurenende trafik. omkring dig oplever du årstiderne 
skifte, og i de grønne mellemrum, som ruterne følger, ser du, 
hvordan disse benyttes som dagligstuer for de tusindvis af 
københavnere, som bor i nærheden, når vejret altså tillader 
det. Det er i sandhed en fornøjelse at se folket indtage byen 
på denne måde, og jeg er sikker på, at vores Grønne Cykel
ruter er en medvirkende årsag til, at københavn nu adskillige 
gange er blevet kåret til at være verdens bedste by at leve i.  

oplevelsen på De Grønne Cykelruter er, at der her er større 
tolerance, og at de er mere børnevenlige. Det er vigtigt, for 
hvis vi ikke har plads til de yngste i trafikken, skaber vi en 
generation, som vælger cyklen fra. også derfor er der behov 
for dem. mens de bruges rekreativt, er de også en vigtig brik 

i vores trafikpolitik. udover at tilbyde cykelfolket et grønt 
alternativ til vores meget brugte og til tider propfyldte mere 
almindelige cykelstier, så aflaster de også selvsamme stræk
ninger. Dermed bliver presset lidt mindre på de ellers hårdt 
belas tede strækninger, hvor der ofte er skruet pænt op for 
tempoet. Dermed får vi plads til alle vores cyklister.

De Grønne Cykelruter løber igennem byrum, der kendetegner 
københavns udvikling og historie: parker, søer, nedlagte  
jernbaner, havnen, boldbaner og byens forskelligartede  
kvarterer. alt sammen medvirker til, at hver rute har sin  
helt egen værdi. hver rute fortæller en unik historie om  
københavn. med til den gode historie hører, at vi kan se  
frem til endnu flere kilometer Grøn Cykelrute i københavn. 
De næste seks er finansieret, og der er planer om yderligere 
51 kilometer. Fremover skal vi have lukket de missing links, 
så vi i alle egne af københavn kan få fornøjelsen af 24  
Grønne Cykelruter. Jeg kan kun opfordre dig til at hoppe  
op på cyklen og tage en tur. 

morten kabell
borgmester, teknik og miljøforvaltningen

Forord
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Introduktion
Grønne rum til cykling og rekreation er faktisk ikke noget 
nyt i københavn. helt tilbage til 30’erne og 40’ernes arbejde 
med “københavnsegnens Grønne områder” og “Finger
planen” blev der etableret grønne stier for gang og cykling. 
københavns kommune genoptog sidst i 1990erne arbejdet 
med at etablere grønne stier. De første anlæg på nørrebro
ruten blev således begyndelsen på systematisk at prioritere 
og etablere nye Grønne Cykelruter i københavn. I 2000 ved
tog borgerrepræsentationen en egentlig Grøn Cykelruteplan. 

siden da er nettet udbygget. De Grønne Cykelruter omfatter 
i 2015 et net på ca. 58 km og yderligere 6 km er finansieret. 
51 km er derudover planlagt. mange københavnere benytter 
allerede nu muligheden for at cykle ad byens Grønne Cykel
ruter til uddannelse og arbejde. atter andre bruger de grønne 
strækninger til ophold, motionsløb og søndagsslentreture.

“Velkommen på københavns Grønne Cykelruter” præsen
terer de 24 Grønne Cykelruter og planlægningsgrundlaget  
for den fortsatte etablering af ruterne. nogle ruter eksisterer 
allerede, andre er planlagte. Fire ruter, nemlig nørrebroruten, 
Carlsbergruten, søruten og universitetsruten beskrives mere 
detaljeret.

udover at de fire ruter alle har betydelige grønne kvaliteter, 
er netop disse fremhævet af forskellige årsager. nørrebro
ruten fordi den er et eksempel på et vellykket tværkom
munalt samarbejde, mellem Frederiksberg og københavns 
kommuner, og Carlsbergruten fordi dele af denne rute bliver 
til i et offentligtprivat samarbejde mellem Carlsberg byen 
og københavns kommune. søruten og universitetsruten 
præsenteres, fordi deres kobling skaber sammenhæng  
i byen over en længere strækning og på tværs af havnen. 

”her er dejlig smukt med naturen. 
Der måtte godt være lidt mere lys 
om natten.” niels, 51 år, murer og  
på vej over til sin kolonihave på uni
versitetsruten ved amager Fælled.

”Folk der cykler her er venligere end 
cyklisterne på de almindelige cykel
stier. Jeg cyklede her også meget, da 
min datter var lille før det blev lovligt 
at cykle her”. Gudrun, 70 år, pensio
nist på søruten.

”Der er plads til barnevogne uden  
at genere andre. Det er så tæt  
på naturen som det nu er muligt  
i københavn.” kusinerne katrine  
og signe, 29 og 34 år, begge stude
rende, på søruten. 
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Nørrebroruten set mod Åbuen, der fører over 
Åboulevarden mod Den Grønne Sti på Frederiksberg.
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24 Grønne Cykelruter
Kortet viser det grønne cykelrutenet i København og supplerende forløb i andre kommuner (stiplet). Farverne viser  
de enkelte ruters forløb. Dette justerede Grønne Cykelrutenet skal godkendes som en del af Kommuneplan 2015.  
Beskrivelserne på højre side refererer til ruterne, når de er færdige. 
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Amagerrutens flot svungne forløb skyldes,  
at den ligger på amagerbanens nedlagte tracé. 
amagerruten starter ved langebro, løber gen
nem amagers tætte nordlige kvarterer og videre 
langs amagers østlige metrolinje. ruten for
binder Indre by med de store beboelsesområder 
langs det østlige amager og amager strand.

Carlsbergruten forløber fra københavns  
hovedbanegård på det tætbebyggede Vesterbro 
via Carlsberg, som transformeres til en helt ny 
bydel, Carlsberg byen. Derfra videre gennem 
forskelligartede urbane byområder i Valby.

Christianshavnsruten løber gennem blå og 
grønne omgivelser fra nyhavn, over den tætte 
by på Christianshavn, gennem Christiania til det 
åbne amagerland. ruten skaber, via de øvrige 
Grønne Cykelruter på amager, sammenhæng 
mellem Indre by og de store rekreative områder 
kløvermarken og amager strand.

Danshøjruten skaber på sit korte forløb  
forbindelser mellem hele tre stogstationer 
samt Carlsbergruten og Vigerslevruten. Via  
den Grønne sti på Frederiksberg er der også  
forbindelse til nørrebroruten. 

Frederiksbergruten bliver til i et samarbejde 
mellem københavns kommune og Frederiks
berg. med sit udgangspunkt ved utterslev mose 
og sin forbindelse til søerne er ruten oplagt 
til rekreative formål. Den er også en afslappet 
pendlerrute for mange. 

Grøndalsruten ligger på sin midterste del  
i Grøndalsparken og følger sbanens forløb  
på tværs af byen. på nørrebro vil ruten udnytte 
mange af de “hemmelige” og ubrugte rum,  
der ligger langs højbanen. ruten passerer  
flere stogsstationer.

Hareskovruten har sit udspring ved sortedams 
Dossering og løber gennem nørrebros mange  
og spændende tætbebyggede kvarterer – fra det 
gamle nørrebro med centrum i skt. hans torv, 
over mimersgade, mjølnerparken og nordvest 
med de mange store boligkarréer og erhvervs
områder. 

Havneringruten er en ny turistrute, som løber 
langs begge sider af havnen og som via broer 
giver mulighed for en rundtur på havneringen. 
Det nordligste punkt er Inderhavnsbroen, det 
sydligste sluseholmen. ruten skaber adgang  
til havnens mange åndehuller, attraktioner  
og aktiviteter.

Hvidovreruten er en rekreativ rute, som har sit 
udspring i Valbyparkens nordøstlige hjørne og 
løber gennem den grønne park og langs vandet 
ved kalveboderne. ruten fortsætter ad eksiste
rende stier i hvidovre kommune og skaber 
forbindelse til kalvebodruten.

Kalvebodruten har en åben landskabelig karak
ter og løber på amager med kalveboderne mod 
vest og kalvebod Fælled mod øst og med en flot 
udsigt over vandet. 

Kastrupfortrutens endepunkter findes i  
kastrup Fort ved amager strandpark og sydhavn 
station. ruten passerer gennem byudviklings
områderne Ørestad og teglholmen og den åbne 
og grønne amager Fælled. Der er planlagt en  
bro over havnen mellem teglholmen og amager.

Langelinieruten løber langs den nordlige del af 
københavns havn forbi prominente bygninger 
og turistmål så som Den lille havfrue, kastellet, 
amalienborg og skuespilhuset. 

Lufthavnsruten forløber delvist i tårnby kom
mune, hvor den har sin start i kastrup og lægger 
sig langs Øresundsbanen mellem det centrale 
amager og københavns sydøstlige bydele.

Nørrebroruten forbinder københavn med  
Frederiksberg via åbuen, som broen over  
åboulevarden kaldes. rutens andet endepunkt 
er cykel gangbroen over lyngbyvej. ruten, der 
på samme tid  er grøn og urban,  er en af de 
mest brugte Grønne Cykelruter. 

Refshaleruten kan engang i fremtiden forbin
des med en bro over havnen til langelinieruten 
ved kastellet. broen vil give adgang mellem 
refshaleøen og byudviklingsområder på  
amagers nordligste punkt.

Ryvangsruten er en overvejende naturpræget 
rute, der har sit udgangspunkt ved broen ved  
ryparken station og slutpunkt i hellerup sta
tion. ruten løber gennem ryvang naturpark,  
der er et enestående naturområde i københavn. 
Den er en attraktiv rute for dem, der cykler til og 
fra de store boligområder nord for københavn.

Svanemølleruten forløber fra langeliniebroen 
ad Østbanegade og følger kystbanen langs 
befolkningstætte kvarterer til svanemøllen 
station. undervejs passeres b93’s meget  
benyttede boldbaner hvortil mange kommer  
på cykel. Fra Østerbrogade fortsætter ruten  
til ryparken station. 

Søruten er en attraktiv forbindelse med et flot 
view over søerne. Det er både en rekreativ rute 
og boligarbejdsrute for mange. søruten skaber 
en helt unik forbindelse på tværs af byen. Den 
ender ved Cykelslangen med videre adgang til 
amager via enten havneringruten eller univer
sitetsruten.

Universitetsruten forløber over amager Fælled 
fra Cykelslangen/bryggebroen til Drbyen.  
om natten er ruten oplyst på forskellige måder. 
Ved broerne er belysningen stærkt urban, mens 
den er mere diskret markeret med diodelys på 
Fælleden. ruten slutter ved Drbyens magiske 
blå kube.

Utterslevruten, der løber gennem kommunens 
nordligste grønne områder langs emdrup sø og 
utterslev mose balancerer på kommunegrænsen 
til Gentofte og Gladsaxe.

Valbyruten er det attraktive alternativ for de 
københavnere, der ønsker at færdes på afstand 
af sydhavnens tungt befærdede veje. 

Vestvoldruten løber langs det tidligere forsvars
værk Vestvolden. ruten har en stor rekreativ 
værdi og på store dele af ruten, kan man opleve 
de gamle alleer og voldanlæg. kun et kort stykke 
ligger i købehavn, men Vestvolden markerer  
i hele sin længde en flot bue fra utterslev mose 
til køge bugt.

Vigerslevruten løber langs harrestrup å, der 
udgør kommunens vestligste grænse. Den  
passerer de rekreative områder Damhusengen 
og Damhussøen og byder på mange natur
oplevelser i den lange park.

Ørestadsruten har et langt lige forløb, der  
følger metrolinjen til Vestamager metrostation 
og som skærer sig midt ned gennem det vestlige 
amager med beboelse mod øst. mod vest er  
der flere steder mulighed for en afstikker til 
amager Fælled.
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nørrebroruten var den første Grønne Cykelrute i københavn. 
Dens forløb fortæller, hvordan byen hele tiden udvikler sig.  
I starten af 1900tallet løb der her en jernbane, som primært  
blev brugt til godstransport. på Frederiksberg kaldes fort
sættelsen af nørrebroruten “Den Grønne sti”. ruten er  
således blevet til i et samarbejde. De to kommuner fik 
byplanprisen herfor i 2013.  

nørrebroruten har en længde på 4 km og løber nordsyd  
gennem store grønne områder. på det centrale nørrebro 
følger ruten jernbanekurvernes forløb på et bånd mellem  
46 etages boligkarreer. ruten løber videre gennem super
kilens legende byrum og passerer gennem nørrebroparken. 
her ligger ruten tæt op ad de populære gader stefansgade 
og Jægersborggade, hvor café og udelivet udspiller sig hen  
over hele døgnet. nørrebroruten er en cykelforbindelse til  
de mange grønne gade og parkrum, hvor københavnerne 
mødes i grønne omgivelser lige midt i byens tættest befol
kede bydel. 

Fra åbuen, som er den bro, der forbinder københavn med 
Frederiksberg, fortsætter forløbet i Frederiksberg gennem  
to store campusområder, landbohøjskolen og Cbs.

nørrebroruten fremhæves ofte af borgerne som et af de 
bedste steder at cykle i byen. mange tusinde mennesker  
har dagligt glæde af at bruge nørrebroruten.

“Den Grønne Sti er et helt unikt 
forløb for cyklister og gående 
gennem byen – og en spæn
dende og oplevelsesrig rute, 
der er en del af tusinde menne
skers hverdag”.  
Frederiksbergs borgmester 
Jørgen Glenthøj (k).

nørrebroruten
Langs den nedlagte jernbane tværs gennem den tætte by løber Nørrebroruten. Her går det grønne og det urbane hånd  
i hånd med street basket, parkhygge, cafeliv og Landbohøjskolens historiske haver på Frederiksberg. Nørrebroruten er 
alsidig, populær og byder på mangfoldige oplevelser – den første moderne Grønne Cykelrute!
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CykliSteR peR DaG pÅ NøRRebRoRuteN   
VeD NøRRebRoGaDe.

Den Røde plads indgår i Superkilen, der er den 
seneste udvikling på Nørrebroruten. 
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tRaFikDæmpNiNG aF VejeNe  
eN muliGheD.

lyShøjGÅRDSVej FoRSyNeS 
FoRmeNtliG meD CykelSti  
i beGGe SiDeR.

aDGaNGSFoRholDeNe til 
høNSebRoeN FoRbeDReS,  
2015-2016.

CaRlSbeRG byeN, VeSteR FælleDVej 
til baNeVolDeN, etableReS 
SommeR 2016.

SøNDeR bouleVaRD FRa eNGhaVeVej 
til VeSteR FælleDVej, eR 
etableRet.

halmtoRVet, SøNDeR bouleVaRD 
til eNGhaVeVej eR etableRet.

halmtoRVet til hoVeDbaNeGÅRDeN 
etableReS i FoRbiNDelSe meD DeN 
Nye metRoStatioN i 2019.

Carlsbergruten på Sdr. boulevard  
med Carlsberg byen i baggrunden.
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Carlsbergruten har en længde på 5 km fra københavns 
hovedbanegård til Danshøj station i Valby. Fra københavn 
h løber Carlsbergruten gennem hjertet af Vesterbro, langs 
halmtorvet, kødbyen og sdr. boulevard, der udmærker sig 
ved de mange fine byrum, der benyttes flittigt. omgivel
serne på den indre del af sdr. boulevard er meget urbane, 
især pladsen ved halmtorvet. længere ude bliver den  
meget grønnere med det oprindelige boulevardpræg og  
med boldbure, legepladser samt mulighed for ophold  
i gadens midterareal.

ruten vil løbe gennem den kommende forplads til Carlsberg 
station, langs det historiske Carlsberg med god kontakt 
til Carlsberg byens mange nye uddannelsesinstitutioner, 
boliger, kontorer og attraktive grønne områder som fx J.C. 
Jacobsens have. Denne del af ruten bliver etableret i et  
offentligtprivat samarbejde, hvor Carlsberg byen som led  
i en “udbygningsaftale” anlægger cykelruten gennem by
udviklingsområdet som den er fastlagt i kommuneplanen. 

københavns kommune har allerede etableret sdr. boule
vard som cykelrute og på den anden side af Carlsberg ligger 
banevolden, der indgår i det videre forløb. I Valby skifter 
Carlsberg ruten til sydsiden af jernbanen via hønsebroen.  

Fra Valby station ændrer omgivelserne karakter og bliver 
mere og mere præget af villakvarterer, jo længere væk man 
kommer fra centrum. 

med et stort opland af boligbebyggelser og et direkte forløb 
mod Indre by forventes Carlsbergruten at blive en attraktiv 
boligarbejdsstedsrute, der på centrale dele også har store 
rekreative kvaliteter og turismepotentiale.

“samarbejdet mellem Carlsberg 
byen og købehavns kommune 
resulterer i en sammenhæn
gende Carlsbergrute. ruten 
bliver en vigtig adgangsvej for 
Carlsberg byens mange beboere 
og besøgende og understøtter 
vores vision om det gode byliv”.
Jens nyhus, administrerende 
direktør i udviklingsselskabet 
Carlsberg byen.

Carlsbergruten 
De moderne byrum på Vesterbro, med det populære Halm torv og Sdr. Boulevard, er kulisserne for den første del af  
Carlsbergruten. Ruten løber gennem forpladsen til den kommende Carlsberg Station, og der er god kontakt til Carlsberg 
Byen og den attraktive J. C. Jacobsens Have. Efter Carlsberg løber ruten ad Banevolden og himlen åbner sig mod Valby.
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søruten
Fra nord til syd – fra vand til vand! Sørutens centrale 
strækning ligger langs Søerne, men ruten løber hele vejen 
fra Frihavnen til Kalvebod Brygge!

københavnere ved, at det kan være svært at komme på 
tværs af byen. med søruten, der er 6 km lang, skabes en  
helt ny sammenhæng, som giver københavnerne en mulig
hed for at færdes uhindret på cykel fra nord til syd.

I nord har søruten sin begyndelse i Frihavnen ved nordhavn 
station, mens den i syd slutter ved Cykelslangen på kalve
bod brygge, hvorfra der er videre adgang til amager via 
bryggebroen og universitetsruten.

søruten ligger langs nørrebrosiden af søerne, hvor der kun 
er få biler. langs ruten cykler man på grænsen mellem det 
nye og det gamle københavn, idet man bevæger sig langs 
søerne, der indtil 1850’erne var en del at byens forsvarsværk 
og senere dens vandforsyning.

universitets ruten
Den røde Cykelslange indleder forløbet over havnen og 
fortsætter lige ind i den grønne Amager Fælled.

Fra kalvebod brygge ved Fisketorvet og Dybbølsbro station 
kan man cykle ad Cykelslangen videre ad bryggebroen til 
amager Fælled, københavns universitet og Drbyen.  
Den cirka 3 km lange universitetsrute giver mulighed for  
at bevæge sig over havnen mellem det urbane Vesterbro  
til Islands brygge og den naturprægede del af Vestamager  
med hestefolde og vildt dyreliv.

Før bryggebroen blev etableret i 2006 måtte københavnere 
på cykel tage den lange tur omkring langebro via den bil
dominerede h. C. andersens boulevard. De seneste tællinger 
viser, at der på bryggebroen dagligt cykler 14.400 og går cirka 
3.000 københavnere.

Cykelslangen, der åbnede i sommeren 2014, giver i dag  
brugerne tidsbesparelser svarende til mere end 5 mio. kr.  
om året målt i den tid, cyklisterne sparer i transport som 
følge af åbningen. Det forventes, at Cykelslangen som  
minimum betaler sig hjem i løbet af 7 år alene målt i tids
gevinsten. 

“tak københavn, fordi du gjorde 
dig ekstra ulejlighed. Det her 
er ikke bare en løsning på et 
praktisk problem, det er en 
oplevelse.” arkitekt Victoria 
Diemer bennetzen til Dagbladet 
Information om Cykelslangen.
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Cykelslangen set i retning mod Sjælland og Søruten. Sammen 
med bryggebroen er den røde cykelbro forudsætning for et 
sammenhængende forløb mellem Søruten og universitetsruten.

bRyGGebRoeN

CykelSlaNGeN

CykliSteR peR DaG pÅ bRyGGebRoeN  
oG CykelSlaNGeN.
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Nørrebroruten med udsigt til boligområdet 
mjølnerparken.
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“Jeg kan godt li’ at ruten snor sig og 
der er forskellige ting at se på som 
fx de urbane haver”. bent, 57 år og 
konsulent, på vej hjem fra arbejde.

“Den er meget bedre at køre på!  
med bedre belægning og færre 
bump. og den skærer ligesom ind 
igennem byen, så man ikke skal  
dreje ved for mange lyskryds. Cykli
ster tager ikke så meget hensyn til 
de andre medtrafikanter”. malamin,  
24 år og musiker, på vej til arbejde.

“man bliver gladere af at cykle her. 
Det kan være angst provokerende at 
cykle på de travle veje – der bliver jeg 
sur af at cykle”. rebecca, 31 år, stude
rende på vej hen for at hente børn.

“her er fantastisk uden biler. Jo flere 
grønne ruter jo bedre”. Gurli, 69 år, 
pensionist, ude og gå en tur.

synspunkter  
og oplevelser  
fra nørrebroruten
Gennem stopinterviews og voxpops på Nørrebroruten  
og i efterfølgende fokusgruppe interview er køben
havnerne kommet til orde.

Brugerne lægger især vægt på:

•	 at ruten er grøn, oplevelsesrig og ligger adskilt  
fra biltrafikken.   

•	 at De Grønne Cykelruter er sikre og trygge. kryds bør  
eksempelvis være signalreguleret, så børn også kan  
overskue at krydse vejen. Det er også vigtigt, at ruterne 
er oplyst om natten, og at der er andre mennesker  
på ruten. 

•	 at der også i myldretiden skal være god plads: om mor
genen handler turen for de fleste om at komme hurtigt 
fra a til b. men der skal også være plads til, at man kan 
cykle langsomt med sine børn. Der mangler især plads 
op mod krydsene. 

•	 at fodgængere bør have deres egen sti på en rute,  
der er så befærdet som nørrebroruten. 

•	 at der er muligheder for at slappe af: at der er opholds
rum, så man kan stoppe op, når man har tid og lyst til det. 

•	 at der udvikles en tolerant cykelkultur.



16

Der findes allerede 58 km Grønne Cykelruter i københavn,  
og yderligere 6 km er finansieret. Det er planlagt, at der  
i overensstemmelse med planen for de Grønne Cykelruter, 
oprindeligt godkendt af borgerrepræsentationen i 2000, 
etableres yderligere 51 km ruter i takt med, at der politisk 
afsættes midler til det. ruterne vil komme til at dække  
hele byen som et net på 115 km.

udbygningen af cykelrutenettet sker med udgangspunkt  
i anlægsrækkefølgeplanen som teknik og miljøudvalget 
vedtog i 2006. Det betyder blandt andet, at de ruter, der  
er ved at blive anlagt etape for etape, gøres færdige. Der  
er bevilget midler til at etablere etaper på følgende ruter:  
amagerruten, Carlsbergruten, Christianshavnsruten, hare
skovruten, svanemølleruten, søruten og universitetsruten. 

etableringen af hele ruteforløb vil formodentlig, som hidtil 
har været praksis, blive suppleret med fjernelse af missing 
links over hele rutenettet. 

et missing link defineres som en manglende sammenhæng 
i de Grønne Cykelruteforløb, der er så alvorligt, at der ikke 
med rimelighed kan cykles på strækningen. missing links 
kan være manglende broer over havnen eller andre stræk
ninger, der helt mangler. Det kan også være en fodgænger

bro, hvor cykling er forbudt eller en vej, der er så trafikeret, 
at der er behov for en midterhelle eller signalregulering. 
mangelfuld belysning i et naturområde er et andet eksempel 
på et missing link.

Fordelen ved systematisk at “lappe huller i nettet” er, at der 
forholdsvis hurtigt og billigt kan skabes en sammenhæng i 
store dele af det Grønne Cykelrutenet. ulempen er, at rutens 
samlede standard i første omgang ikke er så høj som på de 
ruter, der etableres etape for etape. 

De nuværende ca. 56 missing links på de Grønne Cykel
ruter er identificeret, og der er lavet et prisoverslag for hver 
enkelt missing link. særligt på utterslevruten, Valbyruten, 
Vigerslevruten og amagerruten kan man få relativt meget 
sammenhæng for forholdsvis få penge. 

Det samlede budget for etablering af de resterende 51 km 
Grønne Cykelruter med den hidtidige høje standard forven
tes at ligge på cirka 700 mio. kr. Dette er ekslusiv en even
tuel bro over havnen i forlængelse af refshaleruten.

til sammenligning koster 1 km metro Cityring ca. 1,4 mia kr. 
og 1 km ekstra spor på ring 3motorvejen i københavns
området knap 200 mio. kr.

missing links og udbygning af nettet
De Grønne Cykelruter spiller en væsentlig rolle i Københavns ambition om, at flere skal cykle. Udbygningen af De Grønne 
Cykelruter sker i takt med, at der politisk afsættes midler til det og med lydhørhed over for københavnernes ønsker og 
behov. Fremgangsmåden er at etablere ruter etape for etape suppleret med ellimering af missing links, som skaber  
sammenhæng i byen.

missing link på utterslevruten, aflåst port til Svanemøllen kaserne.
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pÅ De GRøNNe CykelRuteR 
eR DeR plaDS til CykliSteR, 
GÅeNDe, motioNSløbeRe  
oG SkateRe.

maNGe aF De GRøNNe Cykel-
RuteR eR oGSÅ “blÅ”, FoRDi  
De liGGeR laNGS haVNeN  
oG SøeRNe. 

købeNhaVNS RuteplaNNeR- 
app, i bike Cph,  iNtRoDuCeReR  
i 2015 eN Ny FuNktioN, “FiND 
GRøNNeSte Rute”, DeR SÅ ViDt 
muliGt FølGeR De GRøNNe RuteR.

NøRRebRoRuteN bleV 
Som DeN FøRSte GRøNNe 
CykelRute i købeNhaVN 
pÅbeGyNDt i 1998.

pÅ NøRRebRoRuteN CykleR 
FiRe GaNGe SÅ maNGe bøRN pÅ 
DeReS eGeN Cykel Som pÅ DeN 
NæRliGGeNDe jaGtVej. 

De GRøNNe CykelRuteR 
haR GoDe FoRbiNDelSeR 
til S-toGS- oG metRo-
StatioNeR.  
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universitetsruten på amager Fælled set mod 
artillerivej. Siden billedet blev taget, er der kommet 

helt ny asfaltbelægning samt diskret belysning. 

i hVilkeN GRaD SyNeS Du, Det eR ViGtiGt meD GRøNNe 
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Frem tidens Grønne Cykelruter
Etablering af Grønne Cykelruter medvirker til at løfte andre dagsordener i København. Social integration,  
bedre byrum og klimatilpasning vil i fremtiden spille sammen med udbygningen af det Grønne Cykelrutenet.

mjølnerparken, som er et udsat boligområde på nørrebro, 
ligger næsten uden kontakt til det omgivende vej og cykel
stinet. Det forventes, at nørrebrorutens forløb ændres, så 
den går gennem mjølnerparken, den nye park mimersparken 
og videre gennem nordVestpassagen under jernbanen ud  
til lygten. Derved flyttes nørrebroruten også fra det nuvæ
rende forløb ad tagensvej til grønnere omgivelser. Dette er 
et eksempel på, at en Grøn Cykelrute kan være med til at 
åbne et område op til omgivelserne og medvirke til bedre 
social integration. 

på amagerbanens gamle spor syd for kløvermarken etab
leres en del af den Grønne Cykelrute, amagerruten. her går 

skybrudssikringen hånd i hånd med anlægsarbejdet for  
den Grønne Cykelrute. Det forventes at dette fælles projekt  
etableres i 2016. 

københavn skal i de kommende år etablere en lang række 
klimatilpasningsprojekter for at kunne håndtere skybrud  
og hverdagsregn. Der er identificeret muligheder for at  
samtænke Grønne Cykelruter og klimatilpasning mange  
flere steder og udnytte synergieffekten. eksempelvis kan 
den del af Grøndalsruten, der ligger i Grøndalsparken og 
kastrupfortruten ved Greisvej sandsynligvis koordineres  
med klimaprojekter.
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Scenarie B

Sådan kan Nordvestpassgen, der går fra mjølnerparken under banen til lygten, komme til at se 
ud. passagen forbinder Nørrebroruten og hareskovruten, (illustrationen er udarbejdet af NiRaS). 

Sådan kan en del af amagerruten koordineret med et klimatilpasningsprojekt 
komme til at se ud (illustrationen er udarbejdet af Schønherr a/S og moe a/S).
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effekter af Grønne Cykelruter
De Grønne Cykelruter har positiv indflydelse på trafikken og trængslen, bylivet, folkesundheden, og på økonomien.

perspektiver for 2025
Københavns Kommune vokser med ca. 10.000 indbyggere om året, og det kan allerede mærkes ude i byen. 
I 2025 forventes det, at det Grønne Cykelrutenet er færdig udbygget, og at flere cykler til arbejde og uddannelse. 

Cykeltrafikken vil sandsynligvis stige relativt mere på de  
Grønne Cykelruter end andre steder i byen. Det forventes,  
at der især kommer en stigning omkring Indre by, hvor nye 
broer over havnen vil kunne flytte en del af cykeltrafikken  
fra cykelstierne langs de store veje til Grønne Cykelruter.  

Der cykler i dag 36.000 på en hverdag på nørrebrogade.  
særligt tæt ved kryds i myldretiden er der godt fyldt op. 
Det forventes, at den kommende nordvestpassage under 
højbanen nord for nørrebro station vil komme til at aflaste 
nørrebro gades cykelstier. nørrebroruten forventes at få  
omkring 12.000 cyklende om dagen. 

I 2025 er Carlsberg byen væsentligt udbygget. Det betyder,  
at flere beboere skal pendle til og fra området til arbejde  

eller uddannelse. alt i alt forventes det, at Carlsbergruten  
vil blive brugt af omkring 12.000 cyklister på en hverdag  
ved Carlsberg station.

Det antages at Inderhavnsbroen, som hører til Christians
havnsruten i 2025 vil have omkring 12.000 cyklister. Det  
betyder en væsentlig aflastning af knippelsbro, der med 
41.000 cyklister om dagen er byens travleste cykelstrækning. 
også langebro vil i fremtiden blive aflastet, da der åbner en 
cykel og gangbro på amagerruten fra Vester Voldgade over 
havnen til langebrogade, hvor den oprindelige langebro lå. 
Denne bro forventes færdig i 2018. 

•	 De Grønne Cykelruter skaber mere cykeltrafik, men  
omfordeler også den eksisterende, så cykelstierne på  
de overordnede veje kan blive aflastet. 80% af cyklist
erne på søruten er flyttet fra de gader, der ligger paral
lelt med søerne. Dermed er cykelstierne på søgaderne 
og blegdamsvej blevet aflastet. 20% af cykeltrafikken 
på søruten er helt ny cykeltrafik.  

•	 Cykeltrafikken i københavn bidrager positivt til borger
nes vurdering af byens liv. Ifølge københavns kommu
nes Cykelregnskab for 2014 er 70% af københavnerne 
tilfredse med cykelkulturens indflydelse på bylivet. 

•	 Grønne byrum, herunder Grønne Cykelruter, smitter  
af på ejendomsværdierne. efter etablering af en park, 
begrænsning af biltrafikken, bedre cykelforhold og mere 
plads til udeliv, er der inden for en omkreds af en kilome
ter fra sønder boulevard, der er en del af Carlsbergr uten, 
sket ejendomsstigninger til en værdi af 351 mio. kr.  

•	 Folkesundheden påvirkes positivt af cykling. Der er en 
30% reduktion af dødelighed for voksne, der cykler til  
og fra arbejde hver dag.  
 

•	 Cykeltrafikken på de Grønne Cykelruter er i dag  
størst på nørrebroruten, søruten og universitetsruten.  
på nørrebroruten, registreret ved nørrebrogade, er  
der godt 8.000 cyklister på en hverdag, mens der  
på sø ruten målt ved blegdamsvej cykler godt 9.000.  
på universitetsruten over Fælleden cykler ca. 4.000  
personer dagligt.  

•	 på bryggebroen og Cykelslangen, der forbinder søruten 
og universitetsruten er der hhv. ca. 14.000 og ca. 12.000 
brugere på cykel. 

•	 Vestvoldruten, Vigerslevruten og hareskovruten har 
hver især godt 5.000 cyklende per dag.  

•	 mange af de øvrige ruter, især dem der ligger i udkanten 
af københavn, har et par tusinde cyklister om dagen. 

•	 på åbuen, der forbinder nørrebroruten med Den Grønne 
sti, er cykeltrafikken steget med 42% fra 2010 til 2013.  

•	 De Grønne Cykelruter tiltrækker også fodgængere.  
andelen af fodgængere på De Grønne Cykelruter  
ligger typisk på 20% af cykeltrafikken. 
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Forventet cykeltrafik i 2025
Kortet viser en fremskrivning for cykeltrafikken på hverdage, på De Grønne Cykelruter i 2025, under forudsætning  
af at alle Grønne Cykelruter er etableret. 
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Havneringruten.  
Moderne boliger og bådehavn ved 

Sluseholmen set fra Amager.


