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Høringssvar vedr. Cykelslangen 

Vesterbro Lokaludvalgs Teknik og Miljøudvalg har drøftet den 

planlagte cykelbro ”Cykelslangen”, der skal etableres som 

forbindelsesled for cykelruten over Bryggebroen. 

Ligeledes har vi inddraget interesserede borgere og Vesterbro Trafik 

og Byrumsgruppe i drøftelserne. 

 

Vi ser med glæde frem til den længe ventede forbindelse, der skal 

afløse de nuværende cyklist-uvenlige forhold med en trappe, der skal 

overvindes. 

 

Selv om der ved ”cykelslangen” skal dispenseres for den i lokalplanen 

forudsatte bredde for offentlige promenader, anser vi det for en 

trafikal nødvendighed, at cykelbroen er forbeholdt cyklister, og ikke 

samtidig skal benyttes af fodgængere evt med barnevogne. Dertil vil 

den planlagte bredde på 4 m ikke være tilstrækkeligt, især ikke, når 2 

ladcykler skal passere hinanden i hver sin retning. Derfor regner vi 

også med, at der ved skiltning tydeligt gøres opmærksom på, at vejen 

er forbeholdt cyklister. 

Tilkørslen fra Fisketorvet anser vi som ikke helt problemfri. Det 

havde været ønskeligt, at den kunne følge som en naturlig forlængelse 

af ruten fra Dybbølsbro, som de nuværende fysiske forhold  dog 

vanskeligt giver mulighed for. I halvcirklen foran Fisketorvet ses ofte 

biler direkte foran indgangen, der også spærrer for cykeltrafikken. 

Med den store nuværende cykeltrafik, der yderligere forventes at blive 

øget, på denne rute må der ved mærkning eller skiltning  

sørges for, at cykler kan passere uhindret  

 

I øvrigt mener vi, at ”cykelslangen” kan være med til at give 

byrummet ved siden af Fisketorvet et interessant præg, hvor der også 

kan skabes mulighed for begrønning og anden oplevelse ”under 

slangen”. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Vestergaard 


