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Antal cyklister og uheld, med cyklister indblandet, på
supercykelstien Københavnerruten
Af det følgende fremgår antal cyklister og uheld i to udvalgte kryds og
på en delstrækning langs Københavnerruten. I de øvrige kryds og
strækninger langs Københavnerruten indenfor projektområdet, har
uheld med cyklister indblandet ikke betydet personskade, hvorfor de
ikke er taget med i denne oversigt.
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Øster Farimagsgade/Sølvgade
Den seneste trafiktælling fra 2014 ved Trianglen viser, at der dagligt
kører cirka 7.700 cykler ad Øster Farimagsgade i begge retninger i det
berørte område.
I perioden 2013-2018 har Københavns Politi for hele krydset
registreret syv uheld, hvor cyklister er involveret. Heraf er fire
registreret med alvorligt tilskadekomne.
Projektet indeholder en udvidelse af cykelstierne i begge retninger
henover krydset langs Øster Farimagsgade og en tilpasning af
vognbanerne. På Øster Farimagsgade i retning mod Østerbro anlægges
en busperron på 2 m fra krydset og frem til Lundsgade udvides
fortovet og cykelstien til 2,8 m. Løsningen sikrer øget sikkerhed for
cyklister i krydset samt øget sikkerhed for både cyklister og
fodgængere på strækningen mellem krydset og Lundsgade.
H.C. Andersens Boulevard/Hammerichsgade
Den seneste trafiktælling fra 2016 ved Jarmers Plads viser, at der
dagligt kører cirka 22.200 cykler på denne strækning af H.C
Andersens Boulevard i begge retninger.
I perioden 2013-2018 har Københavns Politi for hele krydset
registreret tre uheld, hvor cyklister er involveret. Heraf en
højresvingsulykke med dødelig udgang i februar 2018.
Projektet indeholder etablering af et blåt cykelfelt i forlængelse af
cykelstien på H.C. Andersens Boulevard frem mod krydset og der
etableres et højresvingsspor for bilister, så cyklister der kører lige ud,
kører på venstre side af de højresvingende biler. Løsningen sikrer, at
cyklister der kører lige ud er adskilt fra højresvingende biler, hvilket
øger både tryghed og sikkerhed for cyklister og bilister.
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Delstrækning på H.C. Andersens Boulevard ud for Glyptoteket og
Dantes Plads
Den seneste trafiktælling fra 2017 ved Københavns Rådhus viser, at
der dagligt kører cirka 19.100 cykler ad denne strækning på H.C
Andersens Boulevard i begge retninger.
I perioden 2013-2018 har Københavns Politi for hele strækningen
registreret to uheld, hvor cyklister er involveret. Begge registreret med
alvorligt tilskadekomne.
For at opnå forbedret fremkommelighed for cyklisterne etableres i
stedet cykelsymboler i højresvingsbanerne frem til hhv. Stormgade og
Niels Brocks Gade.
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