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Indspil til budget 2024 forhandlingerne 

Hermed Amager Vest Lokaludvalgs indspil til budget 2024 forhandlin-
gerne. Lokaludvalget har valgt ikke at prioritere projekterne og derfor 
står de i vilkårlig rækkefølge. Vi håber, at I vil tilgodese nogen af projek-
terne, som vi frivillige, lokale ildsjæle arbejder for kan blive realiseret. 
 

 Projekt Plan-
læg/etab-
ler 

Drift/år 

A Helhedsplan for Kigkurren og drift af hestedrosche-
areal til grønt fællesskab 

1, 5 mio.kr. 50.000 
kr. 

B En trafikplan for Amager X kr.   
C Biodiversitetspassagerne mellem Fælleden og Islands 

Brygge 
X X 

D Sundby Idrætspark – de næste etaper og svømmehal   
E Erstat rundkørsler på Ørestad Boulevard med lyskryds X kr. X kr. 
F Trafiksikring af kryds Axel Heides Gade og Islands 

Brygge 
X kr. X kr. 

G Renovering af toiletter i Englandsparken  3-5 mio.kr.  
H Analyse af til/frakørselsveje til broen mellem Islands 

Brygge og Engholmene 
  

I Kælder eller 1. sal på klubhuset i Ørestad Idrætspark    
 
A. En grøn helhedsplan for Kigkurren og drift af hestedroscheareal 
Vi ser et potentiale for et grønt område til gavn for alle. Både lokaludval-
get og Islands Brygge Lokalråd har gennem flere år påpeget behovet for 
helhedsorienteret planlægning og udvikling af Kigkurren på Islands 
Brygge og området omkring grønne aktiviteter.  
 
B. Trafikplan Amager 
Amager Vest har i en årrække oplevet en enorm vækst i byggeriet. De 
flere borgere der er flyttet til Amager vil gerne have bil. Amager Vest Lo-
kaludvalg forudser desuden, at de store kommende infrastrukturprojek-
ter, såsom udvidelsen af Øresundsmotorvejen og etablering af Østlig 
Ringvej, vil påvirke de trafikale forhold i en grad som er bekymrende. 
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Derfor bliver vi nødt til at forberede os på, hvordan vi vil og skal hånd-
tere fremtidens trafiksituation på Amager. Derfor ønsker vi, at Køben-
havns Kommune afsætter penge til, at der udarbejdes en trafikplan for 
den københavnske del af Amager. Trafikplanen skal give os et samlet 
overblik over fremtidens trafik på hele Amager og anbefale konkrete for-
slag til, hvordan vi håndterer fremtidens trafik.  

 
C. Biodiversitetspassagerne mellem Fælleden og Islands Brygge 
Amager Vest Lokaludvalg arbejder for, at der etableres en biologisk kor-
ridor mellem Amager Fælled og Havneparken på Islands Brygge gen-
nem pladsen Kigkurren og gaderne Snorresgade og Sturlasgade. Projek-
tet vil bidrage til at imødegå den globale biodiversitetskrise ved at tilba-
gegangen af arter i København vendes og sikre alle københavnere ad-
gang til natur og naturoplevelser.  
 

D. Planlægning af Sundby Idrætspark – de næste etaper og svøm-
mehal 
På budget 2023 blev der afsat midler til planlægning af dele af udviklin-
gen af Sundby Idrætspark. Men der mangler fortsat midler til planlæg-
ningen af de næste etaper, herunder nyopførelse af svømmehal. Der er 
behov for at komme i gang med planlægningen, da både svømmehal 
og øvrige haller er planlægningsmæssigt tidskrævende. 
Sundby Idrætspark er en meget vigtig institution i Amager Vest, som 
hver dag bruges af mange børn og unge fra alle samfundslag. Parken 
skal styrkes som et lokalt samlingssted og skal tilbyde moderne rammer 
for idræt.  

 
E. Omdannelse af rundkørsler på Ørestad Boulevard  
Omdannelse af de tre rundkørsler på Ørestad Boulevard til lyskryds. Det 
vil bl.a. medføre, at de 700 daglige jordtransporter til Lynetteholmen 
kan køre af Ørestad Boulevard i stedet for Røde Mellemvej, Artilleri og 
Amager Fælledvej. Vi får rigtig mange borgerhenvendelser, der klager 
over stigende mængder af tung trafik på disse veje: 

   
F. Trafiksikring af kryds Axel Heides Gade og Islands Brygge 
Den asfalterede sti mellem den nordlige rundkørsel på Ørestad Boule-
vard og Artillerivej skal udvides og rettes ud. Krydset Axel Heides Gade 
og Islands Brygge skal sikres, så cyklerne kan komme sikkert over. 
 
G. Renovering af toiletter i Englandsparken  
Den gamle park Englandsparken i Amager Vest er på vej mod en forny-
else og flere aktivitetsmuligheder til gavn for borgerne i området. Men 
det gamle halvtag og de tilhørende toiletfaciliteter i parken er 

”Jeg bor på Artillerivej og er bekymret for den stigende tunge trafik. Der er 
begyndt at køre en del lastbiler, de larmer, de kører stærkt, og det er ikke 
særlig trygt med tung trafik på en vej hvor der, udover en del beboelse, også 
ligger mange institutioner. ” - Malene, 22.12.2022 
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utidssvarende og i meget dårlig stand. Bygningen trænger til en reno-
vering og opsætning af lys, som trygheden også øges.   
 
H. Analyse af til/frakørselsveje til broen mellem Islands Brygge og 
Engholmene 
En forundersøgelse af cykel/gangbro mellem Islandsbrygge Syd og 
Engholmene er i gang. Desværre er til/og frakørselsveje for cyklister og 
gående ikke tilstrækkelig belyst. Klog af skade fra tidligere anlæg af 
broer i området, ønsker vi penge til en grundig analyse af trafikstrøm-
mene for cyklister og gående til og fra broen for et større geografisk 
område end, hvad der for nuværende er planlagt i forundersøgelsen.    
 
I. Kælder eller 1. sal på klubhuset i Ørestad Idrætspark  
Projekteringen af Ørestad Idrætspark ved Metrovej øst for Vestamager 
metrostation er i gang. Desværre er det projekterede klubhus for lille, og 
derfor håber vi på ekstra penge til enten 1. sal eller kælder  
Idrætsparken kommer til at bestå af et fodboldanlæg med flere kunst-
græsbaner, tilhørende klubhus og streetarealer. Ørestad Idrætspark skal 
opføres i perioden 2023-2026. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Amager Vest Lokaludvalg 
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