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HØRINGSSVAR FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG VEDRØRENDE 
BRYGGEBROENS LANDING 
 
Amager Vest Lokaludvalg takker Center for Anlæg for at blive inddra-
get i dialogen om forbedringen af landingen for Bryggebroen. Det glæ-
der lokaludvalget, at Københavns Kommune tager hånd om den van-
skelige strækning mellem Bryggebroen og Axel Heides Gade. Projekt-
forslaget har været behandlet i lokaludvalget og i lokaludvalgets ar-
bejdsgruppe for fysisk planlægning.  
 
Lokaludvalget ser frem til den nye belægning ved landingen af Bryg-
gebroen. Her opstår ofte problematiske situationer især i vådt føre, hvor 
stenene bliver meget glatte. Desuden er det et skarpt sving man tager lige 
ved landingen, der skaber yderligere usikkerhed. Vi forudsætter, at den 
kommende nye belægning vil forbedre sikkerheden i vådt føre.  
 
Lokaludvalget bifalder at der på Axel Heides Plads byttes om på cykel- og 
fodgængersymbolerne, så man mindsker risikoen for kollision mellem cykli-
ster og fodgængere. Dog vil lokaludvalget gøre opmærksom på, at der er 
flere steder hvor fodgængere og cyklister krydser hinanden og hvor usikre 
situationer opstår på Aksel Heides Plads. Vi glæder os også over, krydsnin-
gen af gaden Islands Brygge forbedres, så den samlede forbindelse fra Bryg-
gebroen til Islands Brygge gøres mere anvendelig med en væsentlig reduk-
tion af konflikter mellem fodgængere, cyklister og bilister. 
 
Med byudviklingen i Islands Brygge syd for Bryggebroen forudser lokalud-
valget, at der på sigt kan blive brug for at udvide arealet med de stokhug-
gede brosten. Når området syd for broen er færdigudbygget vil en betydelig 
del flere cyklister vil fremover gøre brug af broen. Disse nye brugere vil an-
komme til broens landing sydfra.  
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