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     Østerbro d. 18. december 2008. 
 
Københavns Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Trafik 
Islands Brygge 37 
Postboks 450 
1505 Kbh. V 
 
 
Forudgående høring om Svanemølleruten 
 
Med forbehold for Østerbro Lokaludvalgs endelige godkendelse på lokaludvalgsmøde den 20. 
januar 2009 sender lokaludvalget svar på udkastet til den planlagte Svanemøllerute.  
 
Østerbro Lokaludvalg er overordnet meget positiv overfor udkastet og tilslutter sig projektet, dog 
med enkelte bemærkninger:  
 

• Lokaludvalget formoder, at der er dobbeltrettet cykelrute fra Ndr. Frihavnsgade til 
Østerport St.  

• Tunnelprojektet ved Ndr. Frihavnsgade skal ses i sammenhæng med 
Marmormoleprojektet. Først der vil Lokaludvalget tage stilling til de to varianter. 

• Ved krydsning af Marstalsgade, Ndr. Frihavnsgade og Hjørringgade ønskes blå 
cykelmarkering.  

• Fra busholdepladserne ved Nordhavn St. og frem til Århusgade ønskes der cykelsti og 
ikke blot cykelbane i venstre side. Lokaludvalget mener, at det er alt for farligt. 
Trafikbilledet er alt for rodet på det sted. Hvis en bus svinger ud foran en bilist, der har 
travlt eller kører for hurtigt, risikerer man at bilisten vil klemme sig uden om, ind over 
cykelbanen og skabe en farlig situation for en modkørende cyklist. Med en cykelsti 
afgrænset med kantsten vil risikoen herfor være væsentlig mindre.  

• Ved Århusgade ønsker Østerbro Lokaludvalg, at krydset ved Kalkbrænderihavnsgade 
løses samtidig. Der ønskes en cykeladgang fra Kalkbrænderihavnsgade.  

• Østerbro Lokaludvalg mener, at man bør anvende Danlink-sporet som stiforbindelse. 
Det gælder fra strækningen ved B93’s baner til Lyngbyvejen. Lokaludvalget mener, at 
krydsningen ved Svanemølle St. løses bedst ved at benytte Danlink-sporet. Ved 
Borgervænget kan stien fortsætte i Danlink-sporet, men der skal være til- og frakørsler, 
ikke mindst omkring Kildevældsskolen. 

• Østerbro lokaludvalget ser LED-dioderne på Vordingborggade-krydset som en 
spændende og god idé! 

• Der ønskes et lavt hegn ved B93-banerne med åbninger med jævne mellemrum.   
• Man skal ikke kunne køre bil ad den nordlige afkørsel på Sporsløjfen. 

  
Med venlig hilsen 
 
Axel Thrige Laursen    Jesper Madsen 
ff. Østerbro Lokaludvalg    Formand for Fagudvalget for  

Teknik og Miljø 


