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Til 
Center for Anlæg og Udbud 
Teknik og Miljøforvaltningen 
Københavns Kommune 
 
 
 
 
 
    Østerbro 18. august 2009.  
 
 
 
Høringssvar til elementer i "Cykelpakke 3" der vedrører 
initiativer på Østerbro 
 
Østerbro Lokaludvalg er overordnet meget positive overfor dette forsøg på at øge 
trafiksikkerheden for cyklister i København.  
 
Trianglen 
Østerbro Lokaludvalg mener at de planlagte omlægninger er generelt fornuftige og har 
i den anledning følgende kommentarer: 

� På østsiden af Trianglen skal trafiksikkerheden højnes yderligere ved samtidig 
også at udvide fortovsarealet, idet det nuværende relativt smalle og meget 
tætbefolkede fortov giver anledning til farlige interaktioner mellem gående og 
cyklister. Det skal yderligere bemærkes at også fortovet på det nordøstlige 
hjørne bør udvides, da pladsen på dette område er særlig trang og ligeledes 
meget befolket. 

� Ved højresving fra forlængelsen af Øster Alle ad Østerbrogade i sydlig retning 
bør det sikres at busser og store lastbiler ikke - som det er tilfældet i dag  - kan 
krydse ind over cykel- og fortovsareal.  

� Venstresvingsbanen på Østerbrogade i nordlig retning ved Ryesgade kan 
nedlægges således mere areal kan inddrages til fodgængere og cyklister. 
Bilister med ærinde i Ryesgade kan i stedet køre ad f.eks. Blegdamsvej og 
Irmingersgade. 

 
Østerbro Lokaludvalg vil i øvrigt i anledning af denne mindre omlægning af Trianglen 
gerne benytte lejligheden til at anmode om, at der i forvaltningen nedsættes to 
arbejdsgrupper; en der skal belyse mulighederne for en større omlægning af Trianglen 
i anledning af anlæg af metrostation, og en der skal belyse mulighederne for en 
langsigtet omlægning af Østerbrogade til miljøprioriteret handelsgade. Østerbro 
Lokaludvalg ønsker naturligvis at være repræsenteret i begge arbejdsgrupper.  
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Blegdamsvej/Tagensvej 
Østerbro Lokaludvalg mener at de planlagte omlægninger er generelt fornuftige, især 
er det en meget fin løsning for højresvingende cyklister fra Blegdamsvej ad Tagensvej 
i nordlig retning.  
 
Lokaludvalget mener endvidere, at man yderligere kan forbedre sikkerheden for 
cyklister der kører ligeud ad Blegdamsvej i vestlig retning ved at inddrage en kørebane 
til busholdeplads og etablere cykelsti på den nuværende busholdeplads. Denne 
ændring er realistisk mulig, da der jo ikke er brug for to modtagervognbaner, når der 
kun er en afsendervognbane. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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Axel Thrige Laursen  Jesper Madsen 
ff. Østerbro Lokaludvalg  ff. Fagudvalget for Teknik og Miljø 
 

 
 
 


