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Høringssvar vedr. LP-forslag om Bro ved Vester Voldgade / Langebrogade 

Amager Vest Lokaludvalg takker for det spændende og informative 

borgermøde onsdag den 13. jan. 2016. 

Vel vidende at vores lokalområde kun går til Langebro/Amager Bou-

levard, vil vi alligevel afgive følgende høringssvar: 

 

Vinderprojektet: Amager Vest Lokaludvalg (AVLU) tilslutter sig 

vinderprojektet ud fra følgende overbevisende kvaliteter: 

 

 Broen ligger i direkte visuel forlængelse af såvel Vester Voldgade 

som Langebrogade og slår et geometrisk vellykket kurveslag i 

gennemsejlingsfaget. 

 Den spændende broarkitektoniske udformning, - især de løbende 

ændrede vinkler på kassedragernes vinger virker lovende. Dette vil 

også give et spændende kunstnerisk samspil med Cirkelbroen. 

Ligesom de to drejefag har en teknisk reference til Bryggebroen. 

 Og AVLU foretrækker trafikløsningen i vinderprojektets Fase 1, 

idet vi vurderer at Fase 2 giver en dårligere trafikal løsning. (Mere 

herom nedenfor). 

 

Lokalplan-forslaget: AVLU undrer sig over, at Broens placering på 

side 17 er forskubbet mod sydvest i forhold til Langebrogade. Teg-

ning nr. 2 afviger derfor fra tegningerne på side 6 nederst th., side 7 

øverst samt side 15. 

 

AVLU finder desværre ikke, at § 6, stk. 3, pkt. c giver den optimale 

trafikløsning for broens landing ved Langebrogade. Vi frygter der-

imod, at rigtig mange cyklister vil være fristet til at cykle inde på 

Havneparkens promenade, - hvilket jo faktisk også er vist på tegnin-

gen side 15. 



 Side 2 af 2 

 

AVLU anbefaler derfor at vende tilbage til Fase 1, hvor cyklister-

ne direkte ledes ud i Langebrogade hurtigst muligt. 

Denne anbefaling skal ikke mindst ses på baggrund af det trafikale 

kaos, som vi oplever ved Bryggebroen / Axel Heides Plads. 

 

Det fortsatte arbejde: AVLU deltager meget gerne i det fortsatte 

arbejde med den trafikalt udfordrende landing ved Langebrogade. 

Og på længere sigt deltager vi også gerne i løsningen af broens afledte 

trafikale konsekvenser for Islands Brygge. 

Herunder den oplagte (del-)løsning med cyklistpassage af Amager 

Boulevard fra Ved Langebro til Klaksvigsgade, som foreslået af Is-

lands Brygges Lokalråd på borgermødet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Rimfalk Jensen 
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