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Høringssvar om Handlingsplan for Grøn Mobilitet 

På Østerbro vil vi gerne sænke hastigheden for biltrafikken og give 

fodgængere og cyklister relativt bedre vilkår. Her synes vi at 

handlingsplanen er på linje med os. Vi ønsker grøn mobilitet og ikke 

mobilitet men tilgængelighed for biler. Og vi ser fodgængerne som et 

væsentligt grønt trafikmiddel. Østerbro Lokaludvalg noterer sig i den 

forbindelse, at Østerbro sammen med Valby er udpeget som de første 

bydele, hvor der skal etableres sammenhængende fodgængerruter, og 

at arbejdet skal udføres i samarbejde med Lokaludvalget. 

 

Lokaludvalget har ikke diskuteret, om der er behov for en 

havnetunnel. De hidtidige projekter er for problematiske i deres 

udformning. Især er måderne de hægter sig på Indre By på ikke 

overbevisende. 

 

Lokaludvalget går ind for mere kollektiv trafik, og gerne den 

skinnebårne, men ser et problem i at skelne som man gør det mellem 

et metroland og et letbaneland. 

 

Lokaludvalget ønsker et hovedcykelnet og regionale cykelnetværk og 

ser positivt på en grøn cykelpakke, der fremmer helhedsløsninger i 

den retning. 

 

Lokaludvalget støtter handlingsplanens fem temaer, som de er 

beskrevet på planens side 10 – men vi regner som nævnt fodgængerne 

med: 

 Byens udvikling: - Byen skal udvikles og indrettes, så de 

grønne transportmidler (herunder fodgængere) er de bedst 

egnede. 

 Grønne transporttilbud: - Alle skal have mulighed for valg af 

grøn og sund transport. 



 

 Side 2 af 2 

 Transportsystemer: - Sikring af høj mobilitet og 

tilgængelighed gennem intelligent og bæredygtigt 

transportsystem. 

 Incitamenter: - Vejsystemet skal tilpasses en glidende og grøn 

trafikafvikling – (idet vi dog mener, at det er nødvendigt at 

give mindre fysisk plads til biltrafikken, og at dette stemmer 

med handlingsplanens ånd).  

 Innovation: - Udvikling af grøn transportteknologi kan skabe 

grøn vækst.  

 

Østerbro Lokaludvalg kan således med få forbehold støtte 

handlingsplanen. 
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