
                                                                                                           Christianshavn den 25. 10. 2021. 

Angående Bådsmandsstræde fra Prinsessegade til Volden. 

På vegne af foreningen Christianias Naboer, Christianshavns Idrætsklub og Christianshavns Gymnasium 

henvender vi os igen vedrørende Bådsmandsstrædes dårlige stand – jf. vores henvendelse fra oktober 

2017, hvoraf det fremgår at Bådsmandsstræde i en længere årrække har været i en dårlig stand.  

Fortovet, som der kun er et af i denne del af Bådsmandsstræde, er i en så dårlig stand, at det er med stor 

fare for personskade at færdes på dette, især hvis man er dårlig gående, benytter rollator eller bare færdes 

usikkert på benene. Fortovet er meget smalt og skævt, og der er altid cykler parkeret op af muren ved 

Gymnasiet anneks. 

Der er inden for det sidste år, blevet lagt et lag asfalt over de mange huller og ujævnheder, men strædet er 

ikke på nogen måde rettet op. Ved større regnmængder ligger der derfor store vandmængder i flere dage, i 

begge sider af strædet, især ved indkørslen til den indrettede parkeringsplads på Christiania. 

Bådsmandsstræde er et stærkt trafikeret stræde. Der er mange parkeringspladser, som ofte er fuld besat, 

der er mange gående og cyklende, samt en el-oplader station til kommunens bycykler for enden af strædet. 

Det er megen biltrafik og mange bløde trafikanter, som besøger Christiania i kortere eller længere tid. Så 

der er ofte kaoslignende tilstande med ulovligt parkerede biler og et enormt slid på Strædet.    

Taxaer og taxaholdepladser er nu også en større daglig belastning af det lille stræde. Holdepladserne er 

placeret i venstre side, imod kørselsretningen, hvorfor taxaerne skal ned i strædet for at vende, hvilket 

giver mere trafik og slid. 

Inden for de sidste år har Christianshavns Skole udvidet sin bygningsmasse bag CIK, og der er kommet en 

stigende trafik fra skolen ud gennem CIK-gården. I de år, hvor store lastbiler med byggematerialer til skolen 

var en del af dagligdagen, var det forståeligt, at man fra kommunens side afventede en renovering af 

Bådsmandsstræde, men nu er byggeriet færdigt. 

Christianias Naboer, Christianshavns Idrætsklub og Christianshavns Gymnasium samt Christianshavns 

Lokaludvalg henvendte sig første gang i oktober 2017 vedrørende ovennævnte.   

Efterfølgende i 2018 fik vi svar fra KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling, 

som meddelte at, Vejgenopretning Teknik- og Miljøforvaltningen er opmærksom på, at belægningen på 

Bådsmandsstræde er i dårlig stand og forventer en omfattende renovering af belægningen inden for de 

næste to til fire år. 

Svaret tog vi til efterretning i den tro, at en renovering ville blive foretaget indenfor den nævnte 

tidshorisont. Men vi har ved en gennemgang af budgetforliget for 2022 konstateret, at Bådsmandsstræde 

ikke er med på budgettet og endnu engang ikke indgår i planerne om renovering i nærmere fremtid. 

Bådsmandsstræde trænger til en renovering og genopretning – og i den forbindelse bør man gøre fortovet 

bredere og at i det hele taget gennemtænke gaderummets udformning set i relation til dens mange 

funktioner. 



Hvornår kan vi forvente, at der sker en forbedring og renovering af de elendige forhold i 

Bådsmandsstræde?  

 

 

 

Dan Munkholt Sørensen                 Julius Lund      Troels Vang Andersen 

Christianshavns Idræts Klub           Christianias Naboer             Christianshavns Gymnasium 

 

 

 


