
    

 
Angående Bådsmandsstræde fra Prinsessegade til Vol-
den 

Foreningen Christianias Naboer, Christianshavns Idrætsklub og Christi-

anshavns Gymnasium har den 25. oktober 2021 henvendt sig til Teknik- 

og Miljøforvaltningen vedrørende Bådsmandsstrædes dårlige tilstand 

fra Prinsessegade til Volden. 

 

Beboerne har tidligere henvendt sig i oktober 2017. I 2018 meddelte 

Forvaltningen, at det forventes, at der inden for to til fire år ville ske en 

renovering. I 2021 blev der udlagt et nyt slidlag på strækningen mellem 

Prinsessegade og Volden. 

 

Forvaltningen noterer sig mange af de observerede betragtninger om-

kring strækningens dårlige tilstand. Selvom der i 2021 er blevet udlagt 

nyt asfaltslidlag, er forvaltningen opmærksom på, at tilstanden ikke lever 

op til nutidige standarder i forhold til slid, skader og sætninger. 

 

Strækningen er blevet screenet og drøftet med hensyn til tilgængelig-

hed, trafiksikkerhed, drift og lokalhistorie, og forvaltningen har vurderet, 

at der i Bådsmandsstræde er behov for genopretning, der ligger ud-

over, det arbejde, der ligger i en 1:1 genopretning. Forvaltningen vurde-

rer, at der udover en genopretning, bør etableres fortove med tilgæn-

gelighed i begge sider. Derudover er der bl.a. opmærksomhed på, at de 

parkerede cykler langs Christianshavns Gymnasium bliver flyttet, så de 

ikke generer på fortovet, og at forholdene for taxaholdepladserne for-

bedres, så taxaerne ikke parkerer imod kørselsretningen relativt tæt på 

et kryds. 

 

Forvaltningen har opstartet en proces, hvor Bådsmandsstræde blandt 

lignende strækninger er blevet udvalgt til at skulle helhedsfornyes. En 

helhedsfornyelse betyder, at en given strækning ikke blot skal renoveres 

eller genoprettes 1:1, men at der skal tænkes i nye baner indenfor frem-

kommelighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Der er endnu ikke en 

tidshorisont for, hvornår Bådsmandsstræde skal helhedsfornyes. 
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