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23. marts 2021 

 
 

 
Angående: Trygt at komme til og fra Havneparken 

 
Havneparken er den lokale bydelspark for beboerne på Islands Brygge.  

 
Den er meget populær og anvendes gerne af både beboerne på Islands Brygge 

og besøgende udefra. 

 
Desværre er der generelt tæt trafik langs gaden Islands Brygge, så trafikalt 

svagere grupper som børn og ældre er ikke trygge ved at skulle krydse gaden 
for at komme til og fra Havneparken. 

 
Gaden består af to smalle cykelstier og tre vognbaner, hvoraf den ene vogn-

bane i stor udstrækning anvendes til parkering af motorkøretøjer. 
 

 

Morgentrafik ved Vestmannagade onsdag den 16. september 2020 kl. 08:30 
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Cykelstierne på gaden Islands Brygge er smalle (1,85 m bredde) og med høj 
trafik. Cykelstierne indgår både i de grønne cykelruter med Havneringen og 

Amagerruten og i Supercykelsti netværket for pendlere som forlængelsen / 
kommende del af Supercykelstien Avedøreruten.  

 
Seneste trafiktælling ved Vestmannagade på en hverdag (21-5-2019) viste 

7.800 daglige cyklister og 4.400 motorkøretøjer. 
 

Det er vores forventning, at antallet af daglige cyklister siden er forøget væ-

sentligt og vil yderligere stige kraftigt, når byggeriet i Islands Brygge Syd er 
færdigt og der bliver god cykelforbindelse til Supercykelstien Avedøreruten 

gennem Nokken. 
 

Om sommeren på solskinsdage stiger antallet af cykler og biler voldsomt, da 
der kommer mange besøgende til Havneparken. 

 

Derudover kommer der bilister for at vise deres kraftige muskelbiler frem. De 
forsøger at få opmærksomhed gennem voldsomt larmende accelerationer og 

efterfølgende dramatiske opbremsninger inden næste vejbump. Det resulterer 
i mange hasarderede situationer, da der samtidigt er mange personer, der 

krydser gaden til og fra Havneparken. 
 

Det er meget svært at overskue om man trygt kan krydse gaden, når der er 
tæt trafik på de to smalle cykelstier og tæt biltrafik i begge retninger. Den ha-

sarderede kørsel med muskelbilerne er slet ikke til at overskue, da de typisk 
kører meget langsomt for, at man rigtigt kan se deres flotte bil for derefter 

pludseligt at accelerere voldsomt op. 
 

På cykelstien er der tæt trafik. Cyklerne kommer med meget forskellige ha-
stigheder. De meget hurtige el-cykler er svære at overskue for fodgængerne, 

da de ofte skifter hastighed efter, hvor frit der er på cykelstien for langsom-

mere kørende cykler. 
 

Den eneste trygge mulighed for at krydse gaden Islands Brygge er ved Njals-
gade, hvor der er lyssignal og fodgængerovergang. 

 
Der er en lille helle i midten af vognbanerne ved Den grønne kile, ved Sturlas-

gade og ved Snorresgade. Tidligere var der også en helle ved Reykjaviksgade. 
Den er for nylig blevet fjernet for at give plads til bedre forhold på cykelstien 

langs Havneparken i forbindelse med venstresvingende cyklister. 
 

Den lille helle i midten af vejen halverer problemet, da man ved den ”kun” skal 
overskue een cykelsti og biltrafikken i én retning. Men hellen er for lille til at 

kunne rumme et rimeligt antal fodgængere. Især svagtgående med gangstøtte 
behøver en del plads. 
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Vores forslag er derfor at etablere et antal nye beskyttede fodgængerover-

gange, hvor der er to heller. Samtidigt reduceres vognbanerne til én ved hel-
lerne. Gående kan derved klare overgangen i tre etaper – først en cykelsti, 

dernæst vognbanen og til sidst den sidste cykelsti.  
 

Det er vigtigt, at forgængerne er beskyttede i hellerne og har et godt overblik. 
En løsning kunne være større grønne plantekasser på begge sider, som be-

skyttelse mod hasarderet bilkørsel. Plantekasser bør være lave, således at 
også børn har et godt overblik over trafikken. 

 

 

 
Ved at reducere vejen til én vognbane i overgangen uden forkørselsret til no-

gen af siderne burde få bilisterne til at sætte hastigheden ned og reducere den 
hasarderede kørsel. 

 

Plantekasserne i overgangen skal være store og kraftige, således at de beskyt-
ter fodgængerne mod at komme til skade ved en påkørsel af plantekasserne. 

 
Vurderet efter de bagvedliggende boligområder, ser vi et behov for 5 nye be-

skyttede overgange. En ved Vestmannagade, en ved Reykjaviksgade, en ved 
Snorresgade, en ved Sturlasgade og en ved Den grønne kile. 

 
 

Vores forslag er at afprøve det ved en forsøgsordning i en sommerperiode. 
 

Det vil kræve nedlæggelse af nogle parkeringspladser og etablering af plante-
kasser, men det burde relativt nemt og kunne hurtigt afprøves. 

 
Vi har været i dialog med Amager Nærpoliti, som har fået muligheden for at 

kunne godkende en forsøgsperiode for gaden Islands Brygge. 
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Ny overgang 

Ny overgang 

Lyskryds 

Ny overgang 

Ny overgang 

Ny overgang 
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Vi vil meget gerne uddybe vores tanker bag dette forslag og ligesom vi meget 
gerne modtager kommentarer og forslag. 

 
 

Venlig hilsen 
 

 
 

Jan Oster 

Islands Brygges Lokalråd 
e-mail info@islandsbryggeslokalraad.dk 

Mobil 4082 4730 

mailto:info@islandsbryggeslokalraad.dk

