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I projektet ”Cykelparkeringspladser ved stationer på Metro Cityringen” skal Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning anlægge 600 nye cykelparkeringspladser fordelt på de 14 nye metrostationers forpladser og i deres nærområder.
Vi vil hermed anmode om lokaludvalgets bemærkninger til det medsendte høringsmateriale. Materialet indeholder forslag til placeringer
for cykelparkering ved de nye metrostationer på Nørrebro. Vær opmærksom på, at stativerne, som anlægges af Metroselskabet, ligger
fast og ikke vil blive ændret.
I må gerne inddrage lokale borgere i det omfang, I finder relevant.
Høringssvaret vil bidrage til forvaltningens videre arbejde og endelige
udpegning af cykelstativernes placeringer på metroforpladserne og i
deres nærområder.
Bemærkningerne i høringssvaret vil blive imødekommet i det omfang,
Teknik- og Miljøforvaltningen har mulighed for det.

Fristen for indgivelse af bemærkninger er:
21. december 2017.
Høringssvarene bedes fremsendt til Projektleder Christina Møller på
e-mail: eb6y@tmf.kk.dk.

Baggrund
Teknik- og Miljøforvaltningen fik i Budget 2017 midler til at anlægge
i alt 600 nye cykelparkeringspladser ved de kommende metrostationer
på Metro Cityringen. De 600 pladser bliver et supplement til de cykelparkeringspladser, der anlægges af Metroselskabet og som er fastsat i
lokalplanerne for metrostationerne.
De nye cykelparkeringspladser er udpeget på baggrund af en række
stedsspecifikke hensyn og betingelser som fx nærhed til metronedgang, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsmæssige hensyn, vurderinger i forhold til byrumskvalitet og forpladsernes design, trafikflow,
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hensyn til træer mv. Placeringerne ved metrostationer på Nørrebro
fremgår i bilag 1.
Hensigten er, at alle 600 cykelparkeringspladser er etableret, inden
Metro Cityringen åbner i juli 2019. Vi påbegynder arbejdet, så snart vi
har de nødvendige tilladelser i hus, og som det i øvrigt kan lade sig
gøre i samspillet med Metroselskabets anlæggelsesproces for de enkelte forpladser.

Yderligere information
Vi kan tilbyde at deltage på et kommende lokaludvalgsmøde og præsentere materialet og baggrunden for projektet, såfremt det kan ske
inden høringsfristen.
Vi ser frem til at modtage høringssvaret.

Materialet som medsendes:
Bilag 1: Oversigtskort over Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til
cykelparkeringspladser ved: Nuuks Plads, Nørrebro Station og Skjolds
Plads.
Bemærk at der ikke medfølger oversigtskort over Nørrebros Runddel, da
det her ikke har været muligt at finde plads til flere stativpladser end
dem, Metroselskabet anlægger.
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