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Vedr. Københavns Kommunes nye cykelstrategi 

Efter drøftelse af det udsendte høringsmateriale vedr. Københavns 
Kommunes cykelstrategi såvel i Vesterbro Lokaludvalg, som i vores 
Teknik- og Miljøudvalg og Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe på 
under deltagelse af inddragede borgere har vi følgende bemærkninger 
hertil: 
 
Kommunens cykelstrategi indeholder mange gode intentioner og mål, 
som modtages overvejende positive på Vesterbro. Vi anser 
cykelstrategien som et væsentligt og vigtigt bidrag til løsning af 
trafiksituationen i København.  
Vi mener dog også at enkelte tiltag, som fodstøtter til cyklister, 
forekommer som gode ideer til nytænkning på dette område, men at 
cost-benefit forholdet heraf skal sammenholdes med andre tiltag.  
 
På trods af de gode intentioner i cykelstrategien er der dog også andre 
forhold, der har betydning for cyklister i København. Således er luft- 
og partikelforureningen i København fortsat på et uacceptabel niveau, 
især sammenholdt med ønsket og forestillingen om, at blive verdens 
bedste cykelby.  
Her peger prioritering af flere parkeringspladser i det centrale 
byområde, og den heraf afledte forøgelse af biltrafikken i den forkerte 
retning, og forekommer som uovervejede beslutninger uden 
sammenhæng med helhedsbetragtninger. De vil også yderligere 
forværre trængselsproblematikken og have negative virkninger såvel 
på trafiksikkerhed og helbred på andre trafikanter, herunder cyklister. 
 
Under samtale med borgerne på Vesterbro fremkom der fra flere sider 
også et udtalt ønske om at ændre knallerters mulighed for at benytte 
cykelstier. Knallerter på cykelstier udgør et farligt element ikke 
mindst for yngre cyklister, der burde have et mere sikkert frirum på 
cykelstier, til at lære at begå sig i trafikken. Ligeledes oplever mange 
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ældre det som utrygt med knallerterne, der pludselig kommer bagfra i 
høj fart. 
 
Brug af cyklen som transportmiddel er både et godt bidrag til 
begrænsning af CO2 -emissionen i forhold til klima-mål, og et godt 
element til løsning af trængselsproblemer i København. 
Derfor opfordrer vi også til, at der til stadighed bevares fokus herpå, 
og at de nødvendige midler til gennemførelse heraf prioriteres. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Vestergaard 
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