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Fra: Anil Sharma <ANS@moviatrafik.dk>  

Sendt: 6. april 2021 10:28 

Til: Lars Vestergaard Carlsen <larcar@kk.dk> 

Cc: Eskil Emil Kwedéris <PI78@kk.dk>; Erik Hjulmand <EH@moviatrafik.dk>; Jonas Lohmann Elkjær 

Andersen <JOA@MOVIATRAFIK.DK>; Linda Quach <liq@moviatrafik.dk> 

Emne: Movia bemærkninger (060421): Strandboulevarden, trafiksikkerhedsprojekt fra Nordre Frihavnsgade 

til Fridtiof Nansens Plads 

 

Hej Lars 

 

Fremadrettet må du gerne fremsende lignende henvendelser til vores fællespostkasse: 

Fremkommelighed@moviatrafik.dk 

 

Movia har gennemgået tegningsmaterialet for Strandboulevarden mellem Nordre Frihavnsgade og Fridtiof Nansens 

Plads. Det skal fremhæves, at Strandboulevarden kun er betjent med busdrift mellem Nordre Frihavnsgade og 

Classensgade, Linje 23 med 2 afgange i spidstimen. Movia har følgende bemærkninger:  

 

1. Movia forventer, at Københavns Kommune generelt følger vejreglernes anbefalede dimensioner ift. 

udformning af stoppestederne inkl. kilestrækningerne til/fra stoppestederne. (Kilde: Håndbog for Kollektiv 

trafik og  BRT). Ydermere forventes det at læskærmen bevares inde ved fortov arealet, hvor der vil være 

forholdsvis mere plads end ved bushellen. Det anbefales også at kommunen vha. afmærkning, BUS-symbol 

eller gul kantsten tydeliggør stoppestedet, således det ikke benyttes til parkering/standsning mv.  

 

2. Movia opfordre at stoppestedet ved Ndr. Frihavnsgade skal etableres uden en bule i begge sider af 

buslommen, således bussen kan køre direkte ind til stoppestedet og dermed også undgår slalomkørsel. Ved 

de øvrige stoppesteder skal kommunen også overveje, om buslommerne kan etableres uden buler, således 

ind- og udkørslen bliver væsentlig lettere for bussen.   

 

3. I projektforslaget er der kun en kørebane (3,4 m) i begge retninger. Movia vurderer ikke, at bussernes 

fremkommelighed vil blive påvirket nævneværdigt, når man går fra 2 til 1 kørebane i begge retning. Derimod 

kan det ikke udelukkes at ind-og udkørslen til parkeringsbane kan give nogle ophold i trafikafvikling.  

 

4. Movia vil anbefale, at Københavns Kommune at udarbejde en før-efter analyse af trafikafviklingen, således 

man kan vurderer om forslaget har med ført en forringelse for busserne eller ej.    

 

Med venlig hilsen 
 

Anil Sharma 

Udvikling, Trafik og Planlægning 

 

  

 Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK-2500, Valby 

Tlf. dir.: +45 36 13 16 41, Mobil: +45 21 72 14 77, ANS@moviatrafik.dk  
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