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NOTAT 

Notat om busundersøgelse ifbm. omdannelsen af Rantzausgade 

1. Introduktion 
Rantzausgade har i dag store udfordringer med trafiksikkerhed 
samtidig med at en daglig trafik på 14.000 cykler blandes med 
varelevering, biler, busser og gående. For at øge trafiksikkerheden, 
forbedre forholdende for by- og handelsliv samt gøre plads for klima- 
og skybrudshåndtering står Rantzausgade derfor overfor en større 
omdannelse, der bl.a. indebærer at gaden ensrettes i retning mod 
centrum. Ved at ensrette gaden vindes en vejbanes bredde til disse 
formål, som der ikke ville have været plads til, hvis busserne fortsat 
skulle køre i begge retninger. Derfor må gadens to buslinjer, linje 12 
og 66, omlægges i udadgående retning. Teknik- og Miljøudvalget har 
18. januar 2016 besluttet at bussen skal omlægges ad Brohusgade, 
men samtidig at alternative ruter skulle undersøges. 

Spørgsmålet er nu, hvilken rute busserne skal omlægges ad? 

Nærværende undersøgelse gennemgår fire mulige løsninger: 
Brohusgade, Hans Egedes Gade, Jagtvej og Borups Plads. Det er 
herefter op til Teknik- og Miljøudvalget at vælge den bedste løsning. 

De fire undersøgte ruter er illustreret på figur 1. 
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Figur 1: de undersøgte ruter: via Brohusgade, Hans Egedes Gade, Jagtvej og Borups 
Plads 
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2. Baggrund 
I forbindelse med Rantzausgades omdannelse skal gaden ensrettes på 
strækningen mellem Brohusgade og Åboulevard. Dette sker som en 
del af trafikplanen for Indre Nørrebro, med det formål at øge 
trafiksikkerheden, forbedre forholdene for by- og handelsliv og 
samtidig gøre plads til skybrudshåndtering i Rantzausgade. 

Trafikplanen er udarbejdet i samarbejde med kvarterets beboere og 
andre lokale aktører i foråret 2015 på baggrund af Kvarterplanen for 
områdefornyelsen, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 
9. oktober 2014. Trafikplanens formål er at etablere grundlaget for en 
række anlægsprojekter i kvarteret. 

I trafikplanen fastslås det at busserne fremover skal køre ad 
Brohusgade i udadgående retning. I forbindelse med vedtagelsen af 
trafikplanen d. 11. februar 2016 vedtog borgerrepræsentationen dog at 
der skulle undersøges alternativer til denne ruteføring, en 
undersøgelse der hermed fremlægges.  

Teknik- og Miljøudvalget bad ved udvalgsmødet den 18. januar 2016 
forvaltningen om i samarbejde med Movia at undersøge alternativer til 
busdrift i Brohusgade, herunder økonomiske konsekvenser, i 
forbindelse med indstilling om frigivelse af midler til Rantzausgades 
omdannelse. TMU-beslutningen blev vedtaget af 
Borgerrepræsentationen d. 11. februar 2016. 

3. Borgerdialog 
Rantzausgades omdannelse sker med afsæt i et omfattende program, 
der beskriver lokale behov og ønsker for den fremtidige gade. 
Programmet er et resultat af en række offentlige workshops og møder 
der fandt sted i foråret 2016. Her blev input fra lokale borgere 
sammenholdt med andre registreringer af f.eks. trafikale forhold og 
lokal egenart. Resultatet blev et program, der fra start til slut er skrevet 
i et samarbejde mellem forvaltning og borgere. Programmet afspejler 
derfor i høj grad lokale ønsker og behov. 

Programmet, inkl. undersøgelsens parametre, blev d. 31.8.2016 
godkendt på Områdefornyelsens Styregruppe bestående af lokale 
borger og aktører samt forvaltningernes repræsentanter. På de 
efterfølgende offentlige workshops er rådgivers arbejde blevet målt på 
dets evne til at leve op til programmets ordlyd. 

4. Undersøgelsens forudsætninger 
Den økonomiske forudsætning er, at finansieringen findes i 
bevillingen for Rantzausgadeprojektet med udgangspunkt i den 
løsning, hvor busserne ledes ad Brohusgade, som ensrettes med en 
modstrømscykelbane. Vælges en løsning, som er anlægsøkonomisk 
dyrere end denne, forventes der yderligere finansiering. 
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Der skal etableres erstatningsparkeringspladser, hvis den valgte 
løsning betyder, at der nedlægges parkeringspladser. Det forventes at 
finansieringen hertil kan findes ved en pulje afsat til 
erstatningsparkering i forbindelse med Budget 2015. 

Når Cityringen åbner i 2019, vil busnettet blive omlagt, og 
Økonomiforvaltningen oplyser, at forslag til det lokale busnet, som 
rute 12 og 66 er en del af, forventes politisk behandlet af 
Borgerrepræsentationen i løbet af foråret 2018. 

Det er endnu uafklaret, hvorledes Nuuks Plads busbetjenes efter 
Cityringens åbning i 2019 – såvel i nord-/sydgående retning som i øst-
/vestgående retning – men i Movias oplæg til et samlet busnet indgår 
lokale buslinjer i begge relationer og således også i 
Rantzausgade/Borups Allé-linjen. 

5. Undersøgelsens parametre 
Undersøgelsen belyser en række parametre af relevans for en 
vurdering af hvilken fremtidig busrute der bedst kan erstatte kørsel på 
Rantzausgade i udadgående retning.  

Undersøgelsens parametre er: 

1. Trafikafvikling 
2. Trafikal tryghed og sikkerhed 
3. Byrumspotentiale 
4. Tilgængelighed 
5. Synergi med den kommende Metro på Nuuks Plads 
6. Busdriftens kvalitet 
7. Udgifter til anlæg og drift 

6. Undersøgelsens indhold 
Nærværende notat er blevet til på baggrund af to faglige notater: et fra 
Niras, som er Kommunens rådgiver på omdannelsen af Rantzausgade, 
samt et fra Movia, som omhandler konsekvenser for busdriften på de 
undersøgte ruter. Movias notat er blevet bestilt af 
Økonomiforvaltningen på foranledning af Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Konklusionerne fra de to faglige notater, som 
gennemgås nedenfor, er derpå sammenskrevet af Center for Udførelse 
af Anlæg (CUA) under Teknik- og Miljøforvaltningen. Se også 
bilagslisten bagerst i dette notat. 
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7. Undersøgelse af de fire ruter 
Rute 1: Via Åboulevard og Brohusgade   

Busbetjening 
I dette forslag bibeholdes stoppestedet i Skyttegade, og dermed 
opretholdes busdrift i den del af Rantzausgade, der fortsat vil være 
dobbeltrettet. 

Betjeningsmæssigt adskiller denne rute sig fra den nuværende ved, at 
stoppestedet i Rantzausgade ved Griffenfeldsgade byttes ud med det 
nærliggende i Åboulevard. Dette vurderer Movia som en 
betjeningsmæssigt neutral løsning. Herudover viste prøvekørslen af 
forslaget et tidsmæssigt merforbrug på cirka ét minut, hvilket efter 
Movias vurdering vil medføre en anslået årlig forøgelse i 
driftsudgifterne på ca. 525.000 kr. 

Trafikafvikling 
Løsningen betyder en ensretning af Brohusgade fra Åboulevard mod 
Rantzausgade. Dermed lukkes der for adgang til Åboulevard via 
Brohusgade, og der må derfor forventes øget trafik i Rantzausgade og 
de parallelle boliggader i retning mod Åboulevard, både boligtrafik og 
vareleveringstrafik. 

Trafiksikkerhed 
Forvaltningen vurderer at denne løsning er trafiksikker, dog med 
følgende bemærkninger: 

Ensretningen af Brohusgade for biltrafikken i retning mod 
Rantzausgade medfører at der skal etableres en modstrømscykelbane/-

Figur 2: Rute 1 (grøn) kører ad Åboulevard – Brohusgade – Rantzausgade, og herfra 
ad den nuværende rute mod Ydre Nørrebro. I denne løsning ensrettes Brohusgade i 
retning fra Åboulevard mod Rantzausgade, og der anlægges en modstrømscykelbane. 
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sti. Det effektive vejprofil på gaden bliver derfor meget smalt. Gaden 
huser et par institutioner, og i hente-/bringesituationer ud for disse, vil 
buskørslen i det smalle gadeprofil betyde en mindre tryg oplevelse. 

De eksisterende hastighedsdæmpende bump bør bibeholdes for at 
holde hastigheden nede, men skal ændres til busvenlige bump. 

I hverdagssituationer, hvor f.eks. renovation vil holde på kørebanen, 
vil bussen forsinkes, og risikoen for uhensigtsmæssige overhalinger 
vil opstå. Dette er vanskeligt at lave fysiske tiltag, som kan forhindre 
dette. 

I krydset Brohusgade/Rantzausgade skal bussen svinge til venstre, og 
har dermed vigepligt for den dobbeltrettede cykeltrafik på gaden. Der 
kan særligt i morgenmyldretiden optræde situationer, hvor bussen kan 
have vanskeligt ved at foretage svingmanøvren i den massive trafik. 
Testkørslen viste dog, at dette i praksis ikke var et markant problem. I 
projektet er sydsiden af Rantzausgade friholdt for parkering, og det 
forbedrer oversigtsforholdene sammenlignet med i dag. 

En modstrømscykelbane (med opstribning til vejbane) er tilstrækkeligt 
af trafiksikkerhedsmæssige hensyn, mens en modstrømscykelsti (med 
kantsten til vejbane) er at foretrække for at sikre, at der f.eks. ikke 
ulovligt parkeres biler på cykelbanen. En cykelsti vil dog blive 
betydeligt dyrere, jf. afsnit om anlægsøkonomi nedenfor. 

Parkering 
Parkeringen i den vestlige side af Brohusgade nedlægges for at skabe 
plads til en modstrømscykelbane/-sti. Der nedlægges 15 
parkeringspladser, som tilgår den samlede pulje på op til 60 
erstatningspladser, der skal findes i nærområdet i forbindelse med 
omdannelsen af Rantzausgade. Vælges denne løsning skal der altså 
genplaceres op til 75 parkeringspladser i nærområdet. Desuden vil 
standsningsforbuddet i den nordlige ende af gaden udvides til at gælde 
døgnet rundt. 

Byrum 
Der fjernes fire træer i den vestlige side af Brohusgade. Træerne er 
plantet i 1990. Der kan muligvis plantes erstatningstræer i den østlige 
side af Brohusgade, men dette afhænger blandt andet af om der er 
plads til plantehullerne for ledninger. 

Anlægsøkonomi 
Denne løsning kræver en modstrømscykelbane i retning mod 
Åboulevard, hvilket betyder at de fire eksisterende træer fjernes, samt 
at de eksisterende bump ombygges, så buskørsel er mulig. 

Det samlede anlægsoverslag er 630.000 kr. ved etablering af 
modstrømscykelbane. De økonomiske udgifter til etablering af 
erstatningsparkeringspladser og eventuel genplantning af træer er ikke 
inkluderet i overslaget. 
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Skal der etableres en modstrømscykelsti vil anlægsomkostningen 
blive 1.181.000 kr., jf. bilag A’s bilag 1 (anlægsoverslag), og i 
forbindelse med beslutningen herom skal der findes finansiering til 
ekstraomkostningerne for denne løsning. 

 Rute 2: Via Åboulevard og Hans Egedes Gade 

 
Figur 3: Rute 2 (rød) går via Åboulevard – Hans Egedes Gade – Jesper Brochmands 
Gade – Rantzausgade og herfra ad den nuværende rute mod ydre Nørrebro. 

Busbetjening 
I dette forslag opretholdes busdrift i den del af Rantzausgade, der 
fortsat vil være dobbeltrettet. 

Betjeningsmæssigt adskiller denne rute sig fra den nuværende ved, at 
stoppestedet i Rantzausgade ved Griffenfeldsgade byttes ud med det 
nærliggende i Åboulevard, mens det herudover af trafikale årsager er 
nødvendigt at flytte stoppestedet på den midterste del af Rantzausgade 
til en placering i Jesper Brochmands Gade. Dette er ikke en ulempe, 
og Movia vurderer dette forslag til at være betjeningsmæssigt neutralt. 
Prøvekørslerne viste her et tidsmæssigt merforbrug på cirka ét minut, 
hvilket vil medføre en anslået årlig forøgelse i driftsudgifterne på ca. 
525.000 kr. 

Trafikafvikling 
Denne løsning har en minimal påvirkning af det lokale trafikflow i 
Rantzausgadekvarteret. 

Trafiksikkerhed 
Forvaltningen vurderer at denne løsning er trafiksikker, dog med 
følgende bemærkninger: 
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Svingmanøvren fra Ågade til Hans Egedes Gade skal foretages i et 
ligeudkørende spor på Åboulevard, og derfor skal dette kørebanespor 
udvides til min. 3,5 m ved at inddrage rabatten mellem cykelsti og 
kørebane. Svingmanøvren vil dog stadig være forbundet med en vis 
risiko for bagendekollisioner, særligt i myldretidstrafikken om 
eftermiddagen, hvor trafikken ud ad byen er heftig. 

I selve Hans Egedes Gade er der opsamling/aflevering af en 
udflytterbørnehave, som i korte tidsrum morgen og eftermiddag 
medfører et øget trafikalt pres i gaden. Vælges denne rute bør denne 
funktion flyttes til andet opsamlingssted, f.eks. ved Rantzausgade. 

I krydset Rantzausgade/Jesper Brochmands Gade skal bussen svinge 
til venstre, og har dermed vigepligt for den dobbeltrettede trafik på 
gaden. Der kan særligt i morgenmyldretiden optræde situationer, hvor 
bussen kan have vanskeligt ved at foretage svingmanøvren i den 
massive trafik. Testkørslen viste dog, at dette i praksis ikke var et 
markant problem. I forbindelse med det kommende anlægsprojekt på 
Rantzausgade forventes sydsiden af Rantzausgade friholdt for 
parkering, og det forbedrer oversigtsforholdene sammenlignet med i 
dag.  

Byrum 
De to heller, der er opført i forbindelse med skråparkeringen på Hans 
Egedes Gade skal henholdsvis fjernes og reduceres. Derudover skal 
hellen i overkørslen mod Åboulevard gøres mindre, så det bliver 
lettere for bussen at køre ind på Hans Egedes Gade. 

Parkering 
Det er nødvendigt at omlægge de eksisterende 23 
skråparkeringspladser på Hans Egedes Gade til i alt 21 
længdeparkeringspladser placeret i begge sider af gaden. Der fjernes 3 
parkeringspladser foran udflytterbørnehaven for at skabe en 
tilfredstillende trafikafvikling. En genplacering af stoppestedet ved 
Jesper Brochmands Gade vil desuden medføre at 4 parkeringspladser 
skal nedlægges. Samlet reduceres parkeringskapaciteten med 9 
parkeringspladser i denne løsning, som tilgår den samlede pulje på op 
til 60 erstatningspladser, der skal findes i nærområdet i forbindelse 
med omdannelsen af Rantzausgade. Vælges denne løsning skal der 
altså genplaceres op til 69 parkeringspladser i nærområdet. 

Anlægsøkonomi 
Denne løsning indebærer en udvidelse af det inderste kørespor på 
Åboulevard på ca. 40 m frem mod Hans Egedes Gade. De to heller i 
Hans Egedes Gade skal fjernes for at skabe tilstrækkelig plads og 
hellen i overkørslen mod Åboulevard skal reduceres. På Jesper 
Brochmands Gade anlægges et nyt stoppested. Anlægsoverslaget 
forudsætter, at det etableres som de eksisterende stoppesteder i 
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Rantzausgade med stander og uden læskur. Stoppestedet kræver lokal 
forstærkning af befæstelsen i form af semifleksibel busplade. 

Det samlede anlægsoverslag for denne løsning er 498.000 kr., jf. bilag 
A’s bilag 1 (anlægsoverslag). De økonomiske udgifter til etablering af 
erstatningsparkeringspladser er ikke inkluderet i overslaget. 

Rute 3: Via Åboulevard og Jagtvej 

Denne rute er blevet undersøgt på samme måde som de andre tre ruter, 
men forvaltningen fraråder løsningen, da det ikke er muligt at få 
bussen gennem krydset Ågade/Jagtvej på en trafiksikkerhedsmæssig 
forsvarlig måde uden at inddrage et kørespor i ligeudgående retning. 
Da Ågade er en af de mest trafikerede vej i København er dette ikke 
en mulighed, som forvaltningen vil gå videre med. Se eventuelt bilag 
A side 6 til 8 for undersøgelsen af denne løsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Rute 3 (mørkeblå) følger Åboulevard og Ågade frem til Jagtvej. Her drejes til 
højre ad Jagtvej, i næste kryds til venstre ad Borups Alle og herfra ad den nuværende 
linjeføring ud af byen. 
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Rute 4: Via Åboulevard, Ågade og Borups Plads 

Busbetjening 
Betjeningsmæssigt adskiller denne rute sig fra den nuværende ved, at 
stoppestedet i Rantzausgade ved Griffenfeldsgade byttes ud med det 
nærliggende i Åboulevard. Dette vurderer Movia som en 
betjeningsmæssigt neutral løsning. 

I denne løsning nedlægges desuden stoppestederne ved Skyttegade og 
Jagtvej. I stedet vil busserne bruge det eksisterende stoppested på 
Ågade ved Jagtvej. Afstanden mellem stoppestedet i Åboulevard og 
stoppestedet i Ågade er ca. 750 m, hvilket er betydeligt mere end 
Movias anbefalede 400 m. Det kendes dog andre steder fra, bl.a. kører 
linje 68 samme strækningen i dag og benytter netop de samme 
stoppesteder. 

Stoppestedet på Ågade ved Jagtvej ligger ca. 150 m fra Nuuks Plads. 
Det betyder en mindre forringelse af skiftemuligheder mellem 
Cityringen og de vestgående lokalbuslinjer. 

Den vestlige ende af Rantzausgade med stoppestederne ved Nuuks 
Plads og Skyttegade mister betjening, da ruten flyttes til Ågade. De to 
stoppesteder har ca. 750 daglige brugere svarende til 230.000 årligt. 
Vælger 10 % af passagererne bussen fra vil det medføre et indtægtstab 
på ca. 240.000 kr. årligt. 

Et stoppested på Åboulevard ved Hans Egedes Gade ville betyde, at 
afstanden mellem stoppestederne ville komme ned på ca. 400 m eller 
derunder. Denne mulighed undersøges lige nu af forvaltningens 
rådgiver, og vi forventer at have en vurdering, om det er muligt, i 

Figur 5: Rute 4 (lyseblå) kører via Åboulevard - Ågade – Borups plads – Borups Allé og 
videre mod ydre Nørrebro. 
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løbet af december 2016. Det vurderes at konsekvenserne stoppestedet 
vil være tidsmæssigt merforbrug på cirka ét minut, hvilket vil medføre 
en anslået årlig forøgelse i driftsudgifterne på ca. 525.000 kr. Til 
gengæld vil indtægtstabet kun reduceres med ca. 120.000 kr. årligt. 

Trafikafvikling 
Denne løsning har ingen påvirkning af det lokale trafikflow i 
Rantzausgadekvarteret. 

Bussernes relative påvirkning af trafikflowet lokalt i krydset Borups 
Plads/Borups Allé vil være mærkbart, men konsekvenserne for den 
øvrige trafik i krydset er minimale de små trafikmængder i krydset. 

Trafiksikkerhed 
I denne løsning vil der ikke være dobbeltrettet bustrafik i 
Rantzausgade, hvilket er en tryghedsmæssig gevinst for de bløde 
trafikanter. 

Forvaltningen vurderer at denne løsning er trafiksikker, dog med 
følgende bemærkninger: 

I højresvingsbanen i det signalregulerede kryds mod Borups Plads 
blandes bussen med højresvingende biler samt cyklister. Svingbanen 
følger vejreglernes minimumsbredde på 4 m, men er dog ikke så bred 
som vi normalt ønsker i Københavns Kommune, nemlig 4,5 m. 

Parkering 
Den sidste del af den inderste kørebane hen mod krydset ved Borups 
Allé skal friholdes for kantstensparkering, så bussen kan svinge ind og 
holde uhindret i den inderste kørebane. Derfor skal der fjernes 2 
parkeringspladser på Borups Plads. 

Byrum 
Løsningen indeholder ikke byrumsmæssige ændringer. 

Anlægsøkonomi 
Omkostningerne dækker udelukkende fjernelse af afmærkning langs 
kantsten. Et stoppested på Åboulevard ville forhøje 
anlægsomkostningerne betydeligt. 

Det samlede anlægsoverslag for denne løsning er 70.000 kr., jf. bilag 
A’s bilag 1 (anlægsoverslag). De økonomiske udgifter til etablering af 
erstatningsparkeringspladser er ikke inkluderet i overslaget. 

  



 Side 11 af 14 

Undersøgelsens konklusioner 
Oversigt over undersøgelsens hovedkonklusioner fremgår af tabel 1. 

Rute Konsekvenser 

Brohusgade • Stoppestedet ved Skyttegade bevares 
• Brohusgade ensrettes 
• 15 parkeringspladser nedlægges for at etablere 

modstrømscykelbane 
• 4 træer fældes, men søges erstattet i gaden 
• Anlægsøkonomi: 630.000 kr. inkl. 

modstrømscykelbane. 
• Hvis det besluttes at anlægge en modstrømscykelsti i 

stedet for modstrømscykelbanen, vil den samlede 
anlægsøkonomi blive 1.181.000 kr. I forbindelse med 
beslutningen herom skal der findes finansiering til 
ekstraomkostningerne for denne løsning.  

• Driftsøkonomi til busser øges med ca. 525.000 kr. 
årligt. 

Hans Egedes Gade • Stoppestedet ved Skyttegade flyttes til Jesper 
Brochmands Gade 

• 9 parkeringspladser nedlægges for skabe plads til 
bussen og nyt stoppested 

• Anlægsøkonomi: 498.000 kr. 
• Driftsøkonomi til busser øges med ca. 525.000 kr. 

årligt. 

Jagtvej • Forvaltningen vurderer at denne løsning ikke er 
trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig at udføre, se selve 
undersøgelsen. 

Borups Plads • Stoppestederne ved Skyttegade og Nuuks Plads 
nedlægges. Busserne stopper i stedet i det 
eksisterende stoppested på Ågade ved Jagtvej, 
hvilket betyder en afstand på 750 m mellem 
busstoppestederne. Vi undersøger pt. muligheden for 
at placere et stoppested på Åboulevard 

• Forringet sammenhæng mellem busserne og den 
kommende Metrostation Nuuks Plads, ca. 150 m 
mellem busstop og metrostation 

• 2 parkeringspladser nedlægges 
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• Anlægsøkonomi: 70.000 kr. 
• Forventet indtægtstab på busdriften på ca. 240.000 

kr. årligt 

Tabel 1: undersøgelsens konklusioner 

Kommunikation 
Der er lagt stor vægt på at holde kvarteret godt orienteret om 
undersøgelsen, og at kommunikere to ting: at busundersøgelsen pågår 
samt at der er mulighed for at kommentere via en offentlig høring.  

Kommunikationstiltag inkluderer: 

• I takt med at undersøgelsen er skredet frem, er hurtiggruppen 
løbende blevet orienteret om dens fremdrift via mails og 
møder.  

• Lokaludvalget samt Lokaludvalgets trafikgruppe er informeret 
om udarbejdelsen af undersøgelsen, og det er aftalt at 
undersøgelsens resultater skal fremlægges for Lokaludvalget. 

• Der indrykkes en annonce med samme information i Nørrebro-
Nordvest bladet. 

• Undersøgelsen fremlægges på et borgermøde den 6. december 
2016, som er offentligt annonceret via lokalavisen, standere i 
gaderne, Facebook, mailinglister og nyhedsbrev. 

• Der blevet sat store standere (gadeskilte) op i fire lokale gader, 
som informerer om busundersøgelsen samt muligheden for at 
kommentere via Københavns Kommunes digitale Bliv-Hørt 
portal. 

• Dagen efter offentliggørelsen, dvs. d. 7. december 2016, 
sendes besked direkte til potentielt berørte borgere via deres e-
boks, med link til undersøgelsen samt til Bliv-Hørt portalen, se 
figur 2. 
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Figur 6: kortudsnittet viser hvem der direkte er blevet sendt besked om høringen til via 
e-boks. 

 Høringsproces 
Den offentlige høring foregår på bliv-hørt-portalen 
(http://www.blivhoert.kk.dk/) og løber fra d. 7. dec. 2016 – 12. januar 
2017. De indkomne høringssvar indgår som input til den kommende 
politiske indstilling i forbindelse med dispositionsforslaget for 
omdannelsen af Rantzausgade. 

Politisk proces og efterspil 
Teknik- og Miljøudvalget vil den 27. februar 2017 blive præsenteret 
for denne undersøgelse i forbindelse med at dispositionsforslaget for 
omdannelsen af Rantzausgade skal behandles af udvalget. De 
indkomne høringssvar vil indgå i den indstilling, som Teknik- og 
Miljøforvaltningen i den forbindelse vil skrive. 

Efter at udvalget har besluttet hvilken rute, busserne skal køre af, vil 
Borgerrepræsentationen endelig behandle sagen på et møde den 30. 
marts 2017. 

Busserne vil derpå blive omlagt i forbindelse med at Rantzausgade 
skal omdannes, hvilket sker i løbet af 2018, se figur 7. 

http://www.blivhoert.kk.dk/
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Figur 7: Forløb for omdannelsen af Rantzausgade 

8. Bilag 
Bilag A: Notat om omlægning af busser, Niras, 6. december 2016. 

Bilag B: Anlægsoverslag, Niras, 6. december 2016. 

Bilag C: Notat om konsekvenser for busser, 29. november 2016. 
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