
 

 

 
   

 
Trafiksikkerhed på Kalkbrænderihavnsgade 

Østerbro Lokaludvalg har den 10. maj 2022 stillet spørgsmål til Teknik- 

og Miljøudvalget om de trafikale forhold på Kalkbrænderihavnsgade.  

Forvaltningen redegør herunder for de eksisterende forhold samt kom-

mende tiltag på Kalkbrænderihavnsgade. 
 

Budget 2022 

Der blev i Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie 

Grønne og Kaare Traberg Smidt) afsat midler til sænkning af hastig-

hedsgrænsen med 10 km/t. på alle kommunens fordelingsgader, by-

delsgader og lokalgader. Kalkbrænderihavnsgade er en regionalvej, og 

er således ikke omfattet af beslutningen fra Budget 2022. 

 

Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 

Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 blev vedtaget i Borgerrepræsen-

tationen den 31. oktober 2019. Planen omfatter, udover en kortlægning 

af vejstøj og antal støjbelastede boliger, ni indsatser, som frem mod 

2023 skal bidrage til at reducere antallet af stærkt støjbelastede boliger i 

København. Et af disse tiltag er at reducere hastighedsgrænsen fra 60 til 

50 km/t på en række kommunale og statslige vejstrækninger. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Københavns Politi om 

nedsættelse af hastighedsgrænsen på en række regionale veje, hvor ha-

stighedsgrænsen i dag er 60 km/t, herunder på Kalkbrænderihavnsvej. 

Forvaltningen forventer at kunne sænke hastighedsgrænsen i løbet af 

2022 hvis Politiet giver tilladelse. Arbejdet vil blive udført for forvaltnin-

gens driftsmidler. 

 

Krydsning ved Århusgade 

Efter åbningen af forbindelsen ved Århusgade er der blevet registreret 

en stigning i antallet af køretøjer, der kører over for rødt, ligesom nogle 

bilister vælger at køre på cykelstien mellem Østbanegade og Kalkbræn-

derihavnsgade. Der er gennemført flere tiltag for at nedbringe begge 

færdselsforseelser. Forvaltningen og Københavns Politi er fortsat op-

mærksomme på afviklingen af trafikken på stedet. 

 

Krydset ved Vordingborggade 

Krydset ved Vordingborg har over de sidste måneder gennemgået en 

fysisk forandring, blandt andet er hellerne ændret. Anlægsarbejdet er 
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meget tæt på at være afsluttet, men der er nogle tilpasninger af signa-

lerne, der endnu ikke er gennemført. 

 

Kalkbrænderihavnsgade er stærkt trafikeret, og andelen af tunge køretø-

jer er høj. Det er dog forvaltningens vurdering, at de igangsatte og kom-

mende tiltag vil forbedre de trafikale forhold på Kalkbrænderihavns-

gade.  

 

 

Henriette Hall-Andersen 

Områdechef 


