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Høringssvar vedr. supercykelsti Helsingørruten 

 
Høringssvaret er skrevet efter at Fagudvalget for Teknik og Miljø i Østerbro 
Lokaludvalg har haft besøg fra Center for Anlæg og drøftet supercykelstien.  

 

Østerbro Lokaludvalg er tilfredse med at Folketinget har givet penge til at 
udbygge supercykelstinettet, og at dette betyder at Helsingørruten kommer 

til at løbe igennem Østerbro.  

Østerbro Lokaludvalg er også tilfredse med linjeføringen af denne rute. 

 
Østerbro Lokaludvalg så dog gerne at der ud over de øremærkede penge fra 

Folketinget også blev investeret i dette projekt fra Københavns Kommune, 

således at man opnåede en mere gennemført løsning.  
Specifik så Østerbro Lokaludvalg gerne at fortovet og cykelstien blev hævet 

ved alle indkørsler til sidevejene langs Ryvangs Allé. Dette ville give en 

større tryghed end de opmalede markeringer der lægges op til.  Det vil 
samtidig også give en større komfort for de cyklende (og gående). Dette 

synes også at ligge i forlængelse af Københavns Kommunes visioner om 

supercykelstinettet, som bekendt er: 

 

 Jævn, fast belægning uden blade, is og sne 

 Mulighed for at holde høj fart og overhale andre cyklister 

 Sikker og hurtig krydsning for cyklister når de møder en tværgående 

vej 

 

Vi håber Borgerrepræsentationen er enige i denne betragtning, men hvis det 
ikke er tilfældet vil vi i det mindste henvise særligt til Ryvangs Allé/ 

Ehlersvej.  Dette kryds er særlig dynamisk, og jf. vores drøftelser med 

Center for Anlæg kunne vi forstå, at trafikken ville kunne afvikles mere 
sikkert hvis man omlagde vejarealet nord for midterhellen til fortov. Dette 

vil vi anbefale.   

 

Med venlig hilsen 
 

Axel Thrige Laursen                     Jonas Niemann 

Ff. Østerbro Lokaludvalg                     Ff. Fagudvalget for teknik og miljø 

 


