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Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterede den 1. februar 2017 et
projektforslag for Indre By Lokaludvalgs arbejdsgruppe
”Byudviklingsgruppen” vedrørende supercykelstien
”Københavnerruten”. Forvaltningen har med svarfrist den 20. februar
2017 bedt om lokaludvalgets bemærkninger til sagen.
Borgerdialog
Ud over drøftelsen af projektforslaget i Byudviklingsgruppen, hvor
alle er velkomne til at deltage, har lokaludvalget ikke haft
borgerdialog om sagen.
Lokaludvalgets holdning
Lokaludvalget drøftede sagen den 9. februar 2017 og har følgende
spørgsmål, forslag og bemærkninger:
Hvorfor holder man fast i betegnelsen "supercykelsti" for det
omhandlede stykke cykelsti, når der lægges hindringer i vejen for, at
man kan cykle hurtigt ad Øster Farimagsgade og Nørre
Farimagsgade?
Lokaludvalget mener, at projektforslaget bør give forvaltningen
anledning til at genoverveje lokaludvalgets forslag om at lægge
supercykelstien i Søgaderne. Lokaludvalget opfordrer således
forvaltningen til en fornyet dialog om, hvor anlæggelsen af en
supercykelsti mellem Dag Hammarskjölds Alle og H.C. Andersens
Boulevard kan ske og hvordan.
Hvis forvaltningen fastholder linjeføringen for denne supercykelsti,
foreslår lokaludvalget
• at busstoppestedet i Nørre Farimagsgade ved Ahlefeldtsgade
enten adskilles fra cykelstien med en refuge, eventuelt ved at tage
noget af kørebanen, eller at nedlægge stoppestedet.
• at der ses på det forhold, at supercykelstien indeholder stykker,
hvor cykelstrømmen klumper sammen.

17-02-2017
Sagsnr.
2017-0088632
Dokumentnr.
2017-0088632-2

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand

Indre By Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Udførelse af Anlæg
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18-04-2017
Til Indre By Lokaludvalg
Forvaltningens bemærkninger til Indre By Lokaludvalgs høringssvar vedr. høring om cykelruten Københavnerruten

Sagsnr.
2017-0188377
Dokumentnr.
2017-0188377-2

Kære Indre By Lokaludvalg,
Tak for jeres høringssvar vedrørende cykelruten Københavnerruten
langs Øster- og Nørre Farimagsgade samt på HC Andersens Boulevard mellem Tietgensgade og Niels Brocks Gade.

Sagsbehandler
Lise Fuhrmann Clausen

Lokaludvalget spørger til hvorfor forvaltningen holder fast i betegnelsen "supercykelsti" for cykelstien langs Øster Farimagsgade og Nørre
Farimagsgade, når der lægges hindringer i vejen for, at man kan cykle
hurtigt ad denne strækning?
Svaret er, at en supercykelsti er en cykelrute, hvor der bl.a. er lægges
stor vægt på tryghed, sikkerhed og høj komfort og ikke kun på hastighed.
Lokaludvalget mener, at projektforslaget bør give forvaltningen anledning til at genoverveje lokaludvalgets forslag om at lægge supercykelstien i Søgaderne. Lokaludvalget opfordrer således forvaltningen til
en fornyet dialog om, hvor anlæggelsen af en supercykelsti mellem
Dag Hammarskjölds Alle og H.C. Andersens Boulevard kan ske og
hvordan.
Forvaltningen er åben overfor dialog med Lokaludvalget om en eventuel ændring af supercykelstiens ruteforløb og har videresendt Lokaludvalget opfordring til Supercykelstisekretariatet og til den del af Forvaltningen der varetager udviklingen af byen og dermed tager stilling
til placering af cykelruter.
Hvis forvaltningen fastholder linjeføringen for denne supercykelsti,
foreslår lokaludvalget
 at busstoppestedet i Nørre Farimagsgade ved Ahlefeldtsgade enten adskilles fra cykelstien med en refuge, eventuelt ved at tage
noget af kørebanen, eller at nedlægge stoppestedet.
 at der ses på det forhold, at supercykelstien indeholder stykker,
hvor cykelstrømmen klumper sammen.
Forvaltningen vil i tilretningen af projektforslaget forsøge at imødekomme lokaludvalgets ønske vedr. busstoppestedet ved Ahlefeldtsgade samt undersøge muligheder for at cyklistflowet ad Nørre Farimagsgade smiddiggøres.
Med venlig hilsen,
Lise Fuhrmann Clausen
Center for Udførelse af Anlæg
Teknik- og Miljøforvaltningen

Cykelprojekter
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S
E-mail
ZY4I@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009809452

Amager Øst Lokaludvalg
Kvarterhuset lok. 417
Jemtelandsgade 3
2300 København S
E-mail
LLI@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800275

Høringssvar vedr. Amagerbanen - Regnvandsbassin og Cykelrute
Amager Øst Lokaludvalg takker for høringen vedr. cykelsti langs
Amagerbanens tracé.
Amager Øst Lokaludvalg har forståelse for at projektets økonomi er
trængt, men finder det samtidigt utroligt ærgerligt, at mange af de
rekreative kvaliteter og spændende funktioner og anvendelser, der var
indtænkt i det første projektoplæg, er udgået af projektet.
Amager Øst Lokaludvalg opfordrer til, at projektet anlægges på en
sådan måde, at nogle af de oprindelige ideer kan implementeres
efterfølgende, når der viser sig at være økonomi hertil.
Amager Øst Lokaludvalg appellerer som flere gange tidligere fremført
til, at den allerede etablerede del af cykelstien fra Lergravsvej til
Øresundsvej, som er en forlængelse af den sti, der nu er i høring, gøres
bredere, således at der kommer en naturlig og sikker sammenhæng
mellem den nye og allerede etablerede cykel- og gangsti.
13-10-2016

Med venlig hilsen

Ole Pedersen
Formand for Amager Øst Lokaludvalg

Sagsnr.
2016-0353202
Dokumentnr.
2016-0353202-1

Amager Øst Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Udførelse af Anlæg
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23-11-2016
Til Amager Øst Lokaludvalg
Sagsnr.
2016-0257188
Forvaltningens bemærkninger til Amager Øst Lokaludvalgs
høringssvar vedr. høring om cykelruten Amagerbanen og
regnvandsbassin langs Ved Amagerbanen

Dokumentnr.
2016-0257188-5
Sagsbehandler
Lise Fuhrmann Clausen

Kære Amager Øst Lokaludvalg
Tak for jeres høringssvar vedrørende cykelruten og regnvandsbassinet
langs Ved Amagerbanen.
På baggrund af jeres høringssvar, vil Forvaltningen så vidt muligt
forsøge at indarbejde nogle af de rekreative kvaliteter der var i det
tidligere projekt. Herunder at det nordlige store bassin f.eks. bliver
anlagt med muligheder for ophold når forsænkningen er tør.
Mht. til cykelrutens forløb fra Lergravsvej til Øresundsvej vil
Forvaltningen gerne se på muligheden for at udvide den. Jeg
viderebringer derfor jeres høringssvar til den del af Forvaltningen der
arbejder med udviklingen af kommunens cykelstinet.

Med venlig hilsen,
Lise Fuhrmann Clausen
CUA
Teknik- og Miljøforvaltningen
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5798009493149

