
 
   

 
Sikre skoleveje ved fire københavnske skoler, Teknik- 
og Miljøudvalget 30. august 2021 

 

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde 30. august 2021 har 

Enhedslisten spurgt, hvordan det kan sikres, evt. gennem 

omprioritering indenfor projektet, at cykelstien på Tranehavevej sikres 

med kantsten eller skiltning, som lokaludvalget foreslår i høringssvaret 

for at sikre, at cykelstien er sikker. 

Lokaludvalget skriver følgende i sit høringssvar:  

”I forhold til etablering af cykelstier med kantsten ved Tranehavevej mod 

Enghavevej har forvaltningen valgt kun at etablere cykelsti med kantsten 

noget af vejen. Det fremgår af kortet, at cykelstien begynder på det sted, 

hvor der er flest ulovlige parkeringer, nemlig der hvor Tranehavevej 

knækker. Da de ulovlige parkeringer sandsynligvis vil fortsætte og 

blokere for, at cyklister overhovedet kan komme op på cykelstien, 

foreslår vi, at man skilter meget tydeligt med, at parkering der ikke er 

tilladt. Desuden bør cykelstien med kantsten forlænges længst muligt 

mod krydset ved Enghavevej for at opfylde forventningerne til, at 

skolevejen rent faktisk bliver sikker.” 

Forvaltningens bemærkninger: 

Lokaludvalgets bekymringer om ulovlige parkeringer, og dermed hvor 

trafiksikker skolevejen reelt bliver, vil forvaltningen medtage i den videre 

detailprojektering, hvor trafiksikkerheden fortsat være i fokus. Derfor vil 

fordelen ved et skiltet parkeringsforbud, og en forlængelse af 

kantstensafgrænsningen mod krydset, blive undersøgt. Muligheden for 

at etablere cykelsti langs med den hævede flade og 

kantstensafgræsning på den østlige side af den hævede flade frem mod 

krydset, vil ligeledes blive undersøgt. 

Forvaltningen er desuden opmærksom på udfordringen med 

parkerede biler på fortovsarealet foran kiosken. Den endelige 

udformning af cykelstien på Tranehavevej, ved krydset med Enghavevej, 

vil bidrage til en løsning på udfordringerne med ulovlig bilparkering, 

trafiksikkerhed og tryghed på bedst mulige måde.  
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