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 12. januar 2018 

 

 
Trafikale forbedringer for cyklister og kollektiv trafik på Østerbro 
 

 
I forbindelse med åbningen af Nordhavnsvejen den 18. december 2017, er der nu 

mulighed for at gøre livet lettere for såvel cyklisterne som den kollektive trafik på 
de gader, hvor bilmængden falder som følge af overflytning af biltrafikken til Nord-
havnsvejen. 

 
Rådet for Bæredygtig Trafik foreslår derfor en række forbedringer udført snarest. 

Det gælder såvel tiltag, der nu kan udføres på baggrund af omledningen af biltra-
fikken, som enkelte tiltag, der sikrer en bedre sammenhæng for cyklisterne. 

 
 
Nye cykelstier 

 
Strandboulevarden 

 
De manglende cykelstier på Strandboulevarden mellem Vordingborggade og Gefi-
onsgade bør etableres nu. 

 
Der er i dag 3 kørebaner i begge retninger, hvoraf den inderste dog fast anvendes 

til parkering. 
 
Der er næppe behov for mere end en kørebane i hver retning i dag. 

 
Dette gælder også for den øvrige del af Strandboulevarden, hvorfor den ideelt set 

bør have en bred kørebane, en parkeringsbane og en cykelsti i hver side hele ve-
jen. 
 

Dette er også et gammelt ønske fra Lokaludvalg og Lokalråd. 
 

Blegdamsvej 
 
Der mangler cykelstier på Blegdamsvej mellem Trianglen og Tagensvej og på den 

sydlige side mellem Tagensvej og Sankt Hans Torv. Her er cyklisterne er henvist til 
parkeringsvejene i siderne. 

 
Der bør etableres egentlige cykelstier på hele vejen i begge sider.  
 

Nordre Frihavnsgade 
 

Projektet for en cykelvenlig ombygning af Nordre Frihavnsgade forventes udført 
som planlagt. 
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Cykelstier i stedet for cykelbaner 

 
Classensgade 

 
Cykelbanerne på Classensgade er meget smalle og indsnævres ofte af parkerede 
biler, der holder ind over kantstriben. Der bør derfor etableres egentlige cykelstier 

der har en større bredde end cykelbanerne. 
 

Der mangler endvidere passager mellem parkeringsbåsene overfor for sidegaderne, 
såedes at man kan komme på tværs fra – og til - cykelbanerne. Der henvises her 
til Færdselslovens § 29, stk. 1., hvoraf det fremgår at standsning eller parkering 

ikke må ske ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran ud-
kørslen fra en cykelsti, som løber langs kørebanen. 

 
 
Fremrykning af cykelstier ved kryds 

 
I en række kryds er der i dag afkortede cykelstier efterfulgt af kombinerede højre-

svingsbaner for biler og cykelbaner. Da biltrafikken nu er mindre, er der ikke sam-
me behov for at få den højresvingende biltrafik væk fra ligeudbanerne, hvorfor cy-
kelstierne kan etableres helt frem til krydsene. 

 
Krydset Lyngbyvej/Haraldsgade/Sejrøgade 

 
Alle cykelstier bør føres helt frem til krydset (fra alle 4 retninger). 
 

Krydset Jagtvej/Vennemindevej/Serridslevvej 
 

Alle cykelstier bør føres helt frem til krydset (fra 3 retninger). 
 
Krydset Østerbrogade/Jagtvej/Strandboulevarden 

 
Alle cykelstier bør føres helt frem til krydset (fra alle 4 retninger). 

 
Krydset Østerbrogade/Nygårdvej/Carl Nielsens Allé 

 
Alle cykelstier bør føres helt frem til krydset (fra alle 4 retninger). 
 

Trianglen 
 

Alle cykelstier bør føres helt frem til krydsene samt hele vejen over langs alle veje-
nes sider. 
 

Ved busstop bør der etableres heller ind mod cykelstierne. 
 

Lille Triangel 
 
Cykelstierne på Øster Farimagsgade og Classensgade bør føres helt frem til kryd-

set. 
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Krydset Dag Hammerskjölds Allé/Kristianiagade 

 
Alle cykelstier bør føres helt frem til krydset (i dag mangler 2 retninger). Dette kan 

nok bedst gøres efter færdiggørelsen af metrostationen og reetablering af vejene 
her. 
 

Krydset Strandboulevarden/Vordingborggade 
 

Cykelstien på Strandboulevarden (fra nord) bør føres helt frem til krydset. 
 
 

Cykelruter 
 

Svanemølleruten 
 
Krydsningen af Vordingborggade bør rettes ud, således at man let kan krydse på 

tværs af Vordingborggade. 
 

Generelt er strækningen af Østbanegade mellem Århusgade og Vordingborggade 
ikke særlig cykelvenlig. 
 

Ved Svanemøllen station er der på Sibeliusvej ud mod Østerbrogade lavet et lille 
stykke cykelsti ved busstoppet. Men der er parkering helt op til starten af cykelsti-

en, så den ikke kan anvendes.  
 
Søruten 

 
Ved udmundingen i Østerbrogade ved Sortedam Dossering bør krydsningen af 

Østerbrogade om muligt lysreguleres. Som minimum bør der markeres en cykel-
krydsning med blå farve på tværs af vejen. (Sammen med en egentlig markering 
af fodgængerovergang). 

 
Som en yderligere forbedring af Søruten bør den mellem Fredensgade og Helge-

sensgade placeres som særskilt sti ud mod Sortedams Sø og ikke som en del af 
Sortedam Dossering mellem parkerede biler i begge sider. Dette bør kunne ske 

udenfor trærækken ved langsgående parkering i stedet for skråparkering. Skråpar-
kering er også en farlig form for parkering, hvor der er cykeltrafik på vejbanen. 
 

 
Cykelparkering 

 
Der kan etableres cykelparkering på dele af vejareal i stedet for bilparkering 
mindst følgende steder: 

 
Østerbrogade 

 
Omkring krydsene med Nyborggade og Koldinggade samt ud for Gunnar Nu Han-
sens Plads og Sankt Jacob Plads. 

 
Strandboulevarden 

 
Omkring krydsene med Århusgade, Nordre Frihavnsgade og Classensgade. 
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Busbaner 

 
Lyngbyvej mellem Hans Knudsens Plads og Haraldsgade 

 
Mens der er busbaner på Lyngbyvejen fra nord og indtil Hans Knudsens Plads samt 
busvej på Lyngbyvej fra Haraldsgade og videre ind mod byen, mangler der busba-

ner mellem Hans Knudsens Plads og Haraldsgade. 
 

Der er her tre kørebaner i hver retning, hvoraf den inderste anvendes til parkering 
uden for dagtimerne. 
 

Der foreslås, at den inderste bane i dagtimerne indrettes til busbane, med tilhø-
rende bussignal ved krydset Lyngbyvej/Haraldsgade i retning mod byen. 

 
Efter åbningen af Nordhavnsvej er der mellem til- og frakørslerne til denne og pas-
sagen af Ryparken Station kun 2 kørebaner i hver retning på motorgaden. Dette 

burde også være tilstrækkelig videre frem til Jagtvej. 
 

Strandvejen og Østerbrogade 
 
Der bør være busbaner på hele Østerbrogade i begge retninger mellem kommune-

grænsen og Trianglen. Som udgangspunkt behøver der her kun være én kørebane 
for biler i hver retning, da dette allerede er tilfældet på flere delstrækninger, her-

under der hvor der allerede er busbaner i en retning. 
 
Mellem Callisensvej/Carolinevej og Dessaus Boulevard er der allerede busbane ud 

af byen og god plads til en ny busbane ind mod byen. 
 

I krydset mellem Strandvejen og Strandøre, er der nu kun behov for en venstre-
svingsbane fra Gammel Vartov Vej og frem til krydset mod Strandøre, og således 
også her plads til busbaner i begge sider af vejen. 

 
Mellem Strandøre og Svanemøllen Station er der allerede busbane ind mod byen 

og god plads til en ny busbane ud af byen. 
 

På Østerbrogade mellem Svanemøllen Station og Strandboulevarden er der også 
plads til busbaner i begge sider. På den østlige side vil der kun være plads til beva-
relse af bilparkeringen hvis den eksisterende cykelsti rykkes ind på en del af det 

her meget brede fortov. Eksisterende cykelparkeringer på fortovet må i givet fald 
genplaceres mellem cykelstien og busbanen i stedet for bilparkering. 

 
På Østerbrogade mellem Strandboulevarden og Nøjsomhedsvej er der en busbane 
ind mod byen, og der bør her også etableres en ny busbane i retning mod nord. 

 
Også på den øvrige del af Østerbrogade samt på Dag Hammarskjölds Allé bør der 

være busbaner i begge retninger selv om busdriften her bliver mindre med Bynet 
2019. Der kan evt. på Dag Hammarskjölds Allé laves en helle i midten af vejen. 
 

 
Med venlig hilsen 

Rådet for Bæredygtig Trafik 
Kjeld A Larsen Formand og 
Niels Wellendorf, Bestyrelsesmedlem 


