
Overblik over høringssvar 

Lokaludvalg Høringssvar Forvaltningens eventuelle be-

mærkninger til høringssvar 

Kongens-Eng-

have  

Bavnehøj Skole 

• Glade for, at Teknik- 
og Miljøforvaltnin-
gen har stået for at 
inddrage lokalud-
valget tidligt i pro-
cessen

• Godt projektforslag
• Enkelte bemærknin-

ger:

- Forslag til skiltet 
forbud i den 
sydlige den af 
Tranehavevej, 
hvor der ikke

- Ønske om at alle 
midterheller 
nedlægges, da 
det skaber far-
lige situationer 
når busser svin-
ger ind på mod-
satte kørebane

- Ønske om at 
kantsten forlæn-
ges så langt som 
muligt mod 
krydset med 
Enghavevej

- LU går ud fra at 
der koordineres 
med Område-
fornyelsen pla-
ner for Bavnehøj 
Allé ved ind-
gang til kirke-
gården

Forvaltningen kvitterer for en 
konstruktiv dialog og gode in-
put til projektet.   

I forbindelse med detailpro-
jekteringen vil muligheden 
for et skiltet parkeringsforbud 
og en forlængelse af kant-
stensafgrænsningen mod 
krydset blive undersøgt.  

Den eksisterende midterhelle 
på den sydlige del af Traneha-
vevej bliver fjernet.  

Projektforslaget er udarbejdet 
efter dialog og koordinering 
med områdefornyelsen 
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Amager Vest  

Kalvebod Fæl-

led Skole 

• God og løbende di-
alog om skolevejen
mellem forvaltnin-
gen, skolen og lokal-
udvalget

• Resultatet er tre til-
tage, som vil øge
trafiksikkerheden og
trygheden omkring
Kalvebod Fælled
Skole

• Krydset Asgers
Jorns Allé - Richard
Mortensens Vej er
stadig overdimensi-
oneret, men heller
er et skridt i den rig-
tige retning

• Forvaltningen bør
gå i dialog med de
lokale grundejerfor-
eninger på privat
fællesvej

Forvaltningen kvitterer for en 
konstruktiv dialog og gode in-
put til projektet.  

Desværre har Københavns po-
liti afvist tiltagene i de to kryds 

Nørrebro  

Rådmands-

gade Skole 

• Nørrebro Lokalud-
valg er rigtig glade
for at projektet er
blevet rettet til efter
første udkast.

• God ide med en
fodgængerover-
gang i Rådmands-
gade og at man gør
noget ved bredden
af Thorsgade der
hvor den krydser
Mimersgade.

• NLU håber at de to
forslag vil gøre det
sikkert for børn at
komme til og fra
skolen.

Forvaltningen kvitterer for en 
konstruktiv dialog og gode in-
put til projektet   

Amager Øst 

Skolen på 

Amagerbro 

• Lokaludvalget takker
for muligheden for
at indgive hørings-
svar

• Lokaludvalget har
ingen bemærknin-
ger til projektet, og
ønsker blot at rose
beslutningen om at

Forvaltningen takker for hø-
ringssvaret og mulighed for at 
præsentere projektet på ud-
valgsmøde 
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etablere en plads 
foran skolen.  



Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  

Svar på intern høring fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende 

sikre skoleveje på Bavnehøj 

Kgs. Enghave Lokaludvalg har drøftet den interne høring på sit 

møde den 24. juni. 

Vi er glade for, at Teknik- og Miljøforvaltningen har stået for at ind-

drage lokaludvalget tidligt i processen. Vi synes også, at det er et 

godt projektforslag, der er blevet resultatet. Vi har dog nogle enkelte 

bemærkninger. 

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 begyn-

der på det sted, hvor der er flest ulovlige parkeringer, nemlig der 

hvor Tranehavevej knækker. Da de ulovlige parkeringer sandsynlig-

vis 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. 

Der er to midter-heller på Tranehavevej. I projektbeskrivelsen ned-

lægges den ene tættest på Bavnehøj Allé, fordi den bliver unødven-

dig med de andre tiltag og ændringer. Det er forståeligt. 

Men den anden midter-helle skaber farlige situationer. Den er etab-

leret dengang primært personbiler og mindre biler brugte vejen, 

men nu er der en A buslinje på vejen. Det betyder, at bussen, der kø-

rer fra Bavnehøj Allé mod Enghavevej, når den svinger rundt om 

midte-hellen, kommer helt over i modsatte vejbane inden den kan 

rette op igen.  Derfor bør den anden midter-helle efter lokaludval-

gets opfattelse også fjernes.  
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Lokaludvalget gør opmærksom på, at Områdefornyelsen i Bavnehøj 

også har planer for vendepladsen for enden af Bavnehøj Alle. Vi går 

ud fra, at Sikker Skolevej koordinerer deres planer for dette område 

med Områdefornyelsen. 

På lokaludvalgets vegne, 

Joan Røge 

Formand 
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Økonomiforvaltningen  

Høringssvar - Sikre Skoleveje Kalvebod Fælled Skole 

Det har været en god og løbende dialog om skolevejen mellem forvalt-

ningen, skolen og lokaludvalget. Resultatet er tre tiltag, som vil øge trafik-

sikkerheden og trygheden omkring Kalvebod Fælled Skole, hvor skole-

vejsforholdene for børnene er overordentlig utilfredsstillende.  

Et helleanlæg i krydset Asgers Jorns Allé - Richard Mortensens Vej er et 

skridt i den rigtige retning, selvom krydset stadig er overdimensioneret, 

og forslaget kun giver fuld beskyttelse til de bløde trafikanter på den ene 

side af krydset.  

Vi forventer også, at forvaltningen går i dialog med de lokale grundejer-

foreninger, før der udføres arbejde på private fællesveje. 

Venlig hilsen 

André Just Vedgren 

Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
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Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg 
Økonomiforvaltningen  

   
 
   
      

  
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af 
sikker skolevejsprojekt i Rådmandsgade 
 

Nørrebro Lokaludvalg er rigtig glade for at projektet er blevet rettet til efter 
første gang vi så det. Vi mener at det er en god ide med en 
fodgængerovergang i Rådmandsgade og at man gør noget ved bredden 
af Thorsgade der hvor den krydser Mimersgade. Vi håber at de to forslag 
vil gøre det mere sikkert for børn at komme til og fra skolen. 

 
Venlig hilsen 
Mogens Petersen 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 
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Amager Øst Lokaludvalg takker for muligheden for at indgive hørings-8 
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bro. 10 

Lokaludvalget har ingen bemærkninger til projektet, og ønsker blot at 11 
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