
 
   

 
Svar på spørgsmål om belægning på Rewentlowsgade 

 

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstilling om 

Indtægtsbevilling til færdiggørelse af cykelparkering i Rewentlowsgade har 

Jakob Næsager (C) spurgt, om det er muligt at reetablere brostensbelæg-

ning på strækningen Reventlowsgade 28-32 i forbindelse med denne sag. 

 

Forvaltningens svar 

Forvaltningen har svaret på lignende spørgsmål i maj 2020, hvor der blev 

udarbejdet og vedlagt et fagligt notat, jf. vedhæftede bilag. Heraf fremgår 

det, at projektet om bedre cykelparkering i Rewentlowsgade er vedtaget af 

en enig Borgerrepræsentation den 23. august 2018. Vedlagt indstillingen til 

Borgerrepræsentationen indgik bilag, der viste belægningen, herunder at 

der asfalteres ud for Rewentlowsgade 28-32, jf. vedhæftede kort.  

Dertil kan det oplyses, at projektet er i anlæg, og at det vil være omkost-

ningstungt og forsinke realiseringen af projektet, som ellers forventes 

ibrugtaget i november 2020. Såfremt belægningsplanen ønskes ændret, vil 

det kræve supplerende midler til projektet, hvorfor der i givet fald vil skulle 

bestilles et budgetnotat herom.  

Det bemærkes i den sammenhæng, at de midler, der overføres fra Metro-

selskabet til kommunen med den indtægtsbevilling, som Teknik- og Miljø-

udvalget den 28. september 2020 skal tage stilling til, om de vil anbefale 

overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, ikke udgør yderli-

gere midler, der tilføres projektet. Det er derimod midler, som Metroselska-

bet overfører til kommunen, idet Metroselskabet ikke har anlagt alle de cy-

kelparkeringspladser, som det oprindeligt var planlagt i forbindelse med 

etablering af metrostationen i Stampesgade. Det er dermed midler, som 

skal bruges til at færdiggøre de besluttede 750 cykelparkeringspladser, som 

det fremgår af indstillingen, herunder de indgåede samarbejdsaftaler med 

Metroselskabet og DSB (jf. indstillingens bilag 2 og 3). 
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Valg af belægning på parkeringsområdet i Reventlowsgade  

På baggrund af en borgerhenvendelse om valg af belægning på 

parkeringsområdet i Reventlowsgade modtaget den 29. april 2020 

har forvaltningen udarbejdet nedenstående faglige notat om sagen. 

 

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. august 2018 at 

godkende et projekt til forbedret cykelparkering i Reventlowsgade. 

Som led i projektet er det valgt, at belægningen udføres i 

granitbrosten på gangarealer, opholdsrum og arealer med 

cykelparkering. De nuværende brosten, der ligger på 

parkeringspladsen, vil blive genbrugt hertil. Belægningen på 

parkeringsområdet mod DGI-Byen asfalteres. 

 

Af indstillingens bilag 4b, som er vedlagt dette notat, fremgår det 

asfalterede parkeringsareal. 

 
Parkeringsarealet asfalteres for at markere en klar adskillelse af areal for 

biler fra arealer for gående og cyklister. Herudover blev det vurderet, at 

kørekurver for tunge køretøjer, herunder renovationskøretøjer til 

afhentning af affald på Hovedbanegården, bliver uhensigtsmæssigt 

skarpe på arealet, hvorfor der ville være risiko for at vride brostenene og 

dermed ødelægge belægningen over tid. Endelig er der mindre støj 

ved kørsel på asfalt end på brosten. 

 

Anlægsarbejdet i Reventlowsgade startede 1. april 2020 og forventes 

afsluttet i november 2020. Asfaltbelægningen forventes udført i 

oktober 2020. 
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Anlægsområde
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Dobbeltrettet cykelsti

Nyt træ (10stk.)

Træ der fældes (1 stk.)
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