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Besvarelse vedrørende trafikken fra Lille Lange Bro ud 
på Langebrogade 

Christianshavns Lokaludvalg har fremsendt nedenstående henvendelse 
om trafikken fra Lille Lange Bro og ud på Langebrogade, som er 
gengivet i sin helhed nedenfor dette svar. 
 
Spørgsmål 
Christianshavns Lokaludvalg beder forvaltningen redegøre for de 
trafikale forhold ved Lille Langebros udmunding i Langebrogade, 
herunder om forvaltningen har forslag til eller planer om forbedring 
eller justering af trafikforholdene for de forskellige trafikarter.  
 
Redegørelsen kan enten være i form af et notat eller en fremlæggelse på 
et møde i lokaludvalget.  
 
Svar 
Projekterne med opførelse af Lille Langebro er afsluttet, og der er på 
nuværende tidspunkt ikke planer i Teknik- og Miljøforvaltningen om at 
gennemføre analyser eller ændringer af de nuværende forhold ved Lille 
Langebros udmunding i Langebrogade, ligesom der heller ikke 
foreligger bevillinger til sådanne formål. Forvaltningen overvåger 
derfor forholdene ved broen på samme måde og niveau, som det 
gælder for det øvrige offentlige vejnet i byen.  
 
Forvaltningen stiller sig til rådighed for dialog med lokaludvalget om de 
konkrete forhold, der fremhæves i henvendelsen samt eventuelle 
ønsker til processer og forbedringer.  
  
Lokaludvalget kan henvende sig til enhedschef Søren Kastoft (mail 
sorkas@kk.dk eller på telefon 2270 6534) for at aftale hvordan dialogen 
bedst kan foregå.  
 
Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-
og-miljøudvalget. 
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Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
 
 
 
Christianshavns Lokaludvalg beder forvaltningen redegør for de 
trafikale forhold ved Lille Langebros udmunding i Langebrogade, 
herunder om forvaltningen har forslag til eller planer om forbedring 
eller justering af trafikforholdene for de forskellige trafikarter.  
 
Redegørelsen kan enten være i form af et notat eller en fremlæggelse 
på et møde i lokaludvalget. 
 
Motivering: 
Lille Langebro blev åbnet for trafik den 1. juli 2019, og her efter 2 år 
vil det være på sin plads at gøre status for trafikforholdene på 
Christianshavnsiden af broen. Blandt andet er det ønskeligt at få 
forvaltningens vurdering af: 
 
• krydsningsforholdene og trygheden for fodgængere,  
• det skarpe højresving mod Islands Brygge, som får adskillige 

cyklister til at krydse fortov/havnekaj, 
• cyklisternes kørsel (mod øst fra broen) venstre om helleanlægget 

i Langebrogade, 
• konflikter mellem bilister og cyklister, 
• adskillelse af fodgængertrafikken mellem Lille Langebro og 

Cirkelbroen, 
• knallertkørsel på broen til ulempe og fare for cyklisterne, 
• samt om forvaltningen ser andre problemstillinger i krydset, 

herunder om forvaltningen er bekendt med uheld i krydset eller 
på broen. 
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