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Udbygningsaftale vedr. Femøren station – etablering af 
cykelgade på Jorisvej i stedet for cykelsti 

 

Resumé 

Økonomiudvalget orienteres om, at der efter ønske fra Vejmyndighe-

den vil blive etableret en cykelgade på Jorisvej i stedet for en dobbelt-

rettet cykelsti som oprindeligt aftalt i udbygningsaftale vedr. Femøren 

station.  

 

Baggrund 

Borgerrepræsentationen godkendte den 13. december 2018 lokalplan 

567 Femøren sammen med udbygningsaftale. Lokalplanen muliggør 

anvendelse til hotel og ungdomsboliger samt dagligvarebutik og fit-

nesscenter i eksisterende bebyggelse, som kan udbygges med en eks-

tra etage. I udbygningsaftalen har grundejer GG Development 8 ApS 

blandt andet forpligtet sig til at etablere en dobbeltrettede cykelsti 

langs Jorisvej (anlæg 3), som også er indarbejdet i lokalplanen. 

 

Siden lokalplanens vedtagelse og indgåelsen af udbygningsaftalen er 

muligheden for at anlægge cykelgader blevet udvidet. En cykelgade er 

en gade, hvor cyklister har fortrinsret på kørebanen og øvrige køretøjer 

skal tilpasse sig cyklisterne. Vejmyndigheden vurderer, at en cykelgade 

er en langt bedre og mere trafiksikker løsning på strækningen end en 

dobbeltrettet cykelsti, idet særligt tilslutningen til det øvrige vejnet i 

begge ender vil være trafiksikkerhedsmæssigt problematisk. Erfarings-

mæssig medfører en cykelgade en større årvågenhed hos bilister og 

medfører færre uheld for cyklister.  

 

Vejmyndigheden har derfor med fuldmagt fra grundejer søgt om di-

spensation fra lokalplanen til at anlægge en cykelgade i stedet en dob-

beltrettet cykelsti.  

 

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til, at anlæg 3 i udbyg-

ningsaftalen ændres, så der i stedet etableres en cykelgade som ønsket 

af Vejmyndigheden og grundejer. Cykelgaden vil blive anlagt med for-

tov og parkeringsspor.  

 

  

Notat 

 

Til Økonomiudvalget 
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Det bemærkes, at Teknik- og Miljøforvaltningen har haft ansøgningen 

om dispensation til at anlægge en cykelgade i naboorientering. Teknik- 

og Miljøforvaltningen har i den forbindelse modtaget en henvendelse 

fra Amager Øst Lokaludvalg, som ikke ønsker, at der gives dispensation, 

da lokaludvalget ønsker en cykelsti, idet det efter lokaludvalgets opfat-

telse ikke er sikkert at lave fælles vejarealer for cykler og biler.  

 

En evt. politisk drøftelse af forholdet omkring trafiksikkerhed hører un-

der Teknik- og Miljøudvalget.  

 

Økonomi 

Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kom-

mune. Grundejer bekoster anlæggelse af Jorisvej som cykelgade med 

fortov og parkeringsspor i stedet for den oprindeligt aftalte cykelsti. 

 

Videre proces  

Økonomiforvaltningen orienterer Vejmyndigheden og grundejer om, at 

forvaltningen ingen bemærkninger har til den ønskede ændring af an-

læg 3 i udbygningsaftalen.  
 

Bilag 
Bilag 1 Udbygningsaftale vedr. Femøren station 
















