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Østerbro 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. 

Teknik og Miljøforvaltningen 
Center for anlæg og udbud 
Cc: Torben Gleesborg 

 
Udtalelse om Broåbningspolitik 
 
Cykel- og gangbroer på Christianshavn 
Den nye bro, der skiller den sydlige del af Christianshavns Kanal fra 
Trangraven mod Inderhavnen vil være så langt den mest generende for 
sejlerne. Det burde derfor overvejes, om denne bro kunne åbnes noget oftere, 
når behovet hos sejlernes er størst, f.eks. hver halve time i weekenderne i 
højsæsonen samt fredag efter kl. 18.  
 
De store broer over inderhavnen 
Trafikken i Københavns gader har ændret sig siden broåbningsregulativet 
oprindelig blev fastlagt, antagelig i 1930’erne. Morgenmyldretiden begynder 
i dag ikke kl. 6.15, men snarere imellem 7 og 8.. Til gengæld fortsætter den 
til betydeligt efter kl. 19.00. En modernisering af spidstimerne burde derfor 
gennemføres til glæde for sejlerne, der kunne få mulighed for at komme hele 
vejen ud af havnen om morgenen inden myldretiden, og de mange især 
cyklister, der lige skal nå et møde / på arbejde på den anden side af 
Knippelsbro til ca. kl. 9. Spidstimen om morgenen burde således sættes til 
7.00-9.30 
 
Det fremgår ikke på nogen måde, hvor ofte broåbningen skal finde sted, når 
vagten har planlagt åbningerne. Er det f.eks. 1 gang i timen eller 1 gang i 
hver åbningsperiode? Vil der overhovedet finde åbning sted, hvis vagten 
ikke synes at trafikken kan afvikles?  
 
Der burde fastsætte nogle minimumsregler for sejlerne, f.eks. at broåbningen 
skal finde sted højst 1 time før og 2 timer efter den bestilte åbningstid. Der 
bør også finde en koordinering af åbningerne sted, så det vil være muligt at 
gennemsejle alle broer fra yderhavn til inderhavn og omvendt i løbet af en 
åbningsperiode eller i løbet af en 2 timers periode. Det fremgår af 
dialogprocessen, at netop det er ønskeligt 
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Hvordan får sejleren besked om hvornår åbningen rent faktisk finder sted, 
når der bestilles, f.eks. ved bekræftelsen eller på en sms/opringning senest xx 
min før den finder sted?  
 
Har sejlerne ved de store broer lov at lægge ind indtil næste morgen og vente 
på første morgenåbning? Lige som for de små broer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving                               Linda Christensen 
ff. Østerbro Lokaludvalg                 ff. fagudvalget for Teknik og Miljø 
 
 


