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Hej Frida 
 
Som aftalt er her en liste over anlægstiltagene, som projektet indeholder. Sig til hvis I har brug for 
yderligere materiale. 
 
Krydset Nyrnberggade/Holmbladsgade 

 Etablering af signalanlæg (ca. 50 meter fra hovedindgangen til Nordøstamager Skole). 
 Nyrnberggade ensrettes for biltrafik og der etableres modstrømscykelbane mod syd til cyklister. 

For at få plads til denne nedlægges 15 bilparkeringspladser i den vestlige side af vejen.  
 Vigepligtsforhold tydeliggøres og oversigtsforhold forbedres på Nyrnbergade og Jenagade bl.a. ved 

opsætning af yderligere skiltning og spærreflade. (input på besigtigelsen). 
 
Krydset Uplandsgade/Strandlodsvej 

 Etablering af nyt støttepunkt for fodgængere i det nordvestlige ben samt bedre kobling til 
fodgængerstien ind til Kløvermarken. 

 Etablering af et mindre stykke cykelsti (10-15 meter) så der skabes bedre kobling til cykel- og 
gangforbindelsen langs Amagerbanen. 

 Opsætning af hegn mod cykelsti ved fodgængerovergangen (input på besigtigelsen – ønske fra 
skolen). 

 Opsætning af detektering i fodgængerovergang, så grøntid forlænges når mange 
elever/fodgængere krydser på en gang. Midterhelle bevares så der kan differentieres mellem 
rød/grøn mand i fodgængerovergangen, som det kendes fra Øster Farimagsgade Skole.  

 Etablering af støttepunkt i den sydlige del af krydset på Strandlodsvej, så det bliver nemmere at 
krydse mellem Prags Boulevard og cykel- og gangforbindelsen langs Amagerbanen (input på 
besigtigelsen).  

 
Krydset Holmbladsgade/Strandlodsvej 

 Etablering af signalanlæg. 
 Busstop for linje 37 rykkes fra Strandlodsvej til Holmbladsgade (hvor det tidligere har ligget).  

 
Ved Amagerbanen og Holmbladsgade 

 Etablering af fortov ved stiudmunding Ved Amagerbanen og frem til eksisterende fortov ved Telias 
kontor.  

 
Strandlodsvej (ml. Uplandsgade og Øresundsvej) 

 Etablering af cykelstier på begge sider af Strandlodsvej mellem Uplandsgade og Øresundsvej. 
Cykelstier bliver 2,5 meter brede og får dermed samme bredde som cykelstien der allerede er 
etableret på den sydøstlige side af Strandlodsvej. For at få plads til cykelstierne nedlægges 76 
bilparkeringspladser. 

 Vejbanerne på Strandlodsvej reduceres fra 3,5 til 3 meter, så vejen dimensioneres til 
hastighedsgrænsen på 40 km/t.  

 Indsnævring af overkørslen ved Jenagade og etablering af gennemgående fortov, så sikkerheden 
for de bløde trafikanter forbedres.   

 


