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Lynhøring - Bedre Fremkommelighed i København – jeres input

Kære Lokaludvalg

Vi har brug for jeres hjælp til at identificere kryds og strækninger med 
fremkommelighedsproblemer – og vi har brug for jeres input så 
hurtigt som muligt. Vi er ude efter de største knaster og de 
væsentligste barrierer, og her er jeres konkrete viden vigtig.

Forvaltningen skal kortlægge de steder på det kommunale vejnet med 
høj trafikintensitet, hvor der ofte opstår myldretidsproblemer. Generelt 
tager vi udgangspunkt i kryds, da de har størst indvirkning på 
trafikafviklingen. Dog vil vi også inddrage andre forhold – f.eks. 
venstre- og højresvingsmuligheder på centrale strækninger og deres 
indflydelse på trafikafviklingen.

Anledningen for opgaven bunder i Borgerrepræsentationens 
vedtagelse af et medlemsforslag om fremkommelighed (19. 
september, punkt 22), hvor forvaltningen blev pålagt at foretage en 
screening af mulige problemstrækninger, fremkomme med mulige 
løsninger, samt vurdere disse ift. potentiale i bekæmpelse af trængsel. 
Målet er at udarbejde en prioriteret liste med kendte 
problemstrækninger, hvor de 10 vigtigste bliver bearbejdet og 
prioriteret som baggrundsmateriale for en politisk prioritering.

Vi har sat arbejdet i gang, og har brug for jeres hjælp til at identificere 
de strækninger og kryds, hvor I har kendskab til jævnlige 
myldretidsproblemer. Vi kan ikke love at løse alle knuder, men for at 
være sikre på at kende så mange som muligt, tager vi imod jeres input 
og jeres erfaringer med kyshånd. 

Tiden er knap, og de politiske ambitioner høje – derfor skal vi bruge 
jeres umiddelbare input senest fredag d. 29. november 2013. Ikke 
dermed sagt, at input der kommer senere ikke kan komme med – hvis 
det er vigtigt nok – men indtil da er der frit slag.

Svar til: jander@tmf.kk.dk
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