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Vedrørende ensretning af Faksegade på Østerbro 

Det er Østerbro Lokaludvalgs forståelse, at det primære formål med at 
hæve ensretningen i Faksegade er, at tilgodese cykling i begge retninger i 
gaden. Det er et hensyn lokaludvalget i høj grad støtter, jf. tidligere 
udtalelse om ophævelse af ensretningen i Faksegade af 10. marts 2011.  

Lokaludvalget har dog siden fået henvendelser fra beboerne i gaden, der er 
meget imod en ophævelse, fordi den gennemførte omlægning af Trianglen, 
har medført en øget belastning af Faksegade med smutvejskørsel, der vil 
forværres, hvis ensretningen ophæves. Da det samtidig har vist sig ikke at 
være muligt at ændre den foreslåede 75 graders parkering til de af 
lokaludvalget ønskede 90 grader, bliver det meget vanskeligt at parkere for 
de, der kommer fra den modsatte retning af skråstillingen. 

Hensynet til cykling i begge retninger kan imidlertid også tilgodeses ved at 
følge et forslag som Københavns politis Vejsektion har sendt til Center for 
Trafik den 24. februar 2010. Her foreslår politiet at lave en cykelbane i den 
østlige side af gaden imod ensretningen. Da man nu fjerner parkeringen i 
den østlige side og samler al parkering i den vestlige, er det muligt at lave 
denne cykelbane. Herved kan man undgå at ophæve ensretningen for biler 
og kan samtidig lade cykling foregå i begge retninger. Desuden vil man kun 
skulle parkere ind i båsene i den rigtige retning for skråstillingen. 

Østerbro Lokaludvalg ønsker derfor at ændre sin indstilling til ophævelsen 
af ensretningen af Faksegade, til en indstilling om at Faksegade fortsat 
skal være ensrettet, men med cykling i begge retninger med oprettelse 
af en cykelbane i den østlige side og en samling af parkeringen i den 
vestlige side af gaden. 
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