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Teknik- og Miljøforvaltningen 

1550, København V 

Den 26. september 2022 

 

Bemærkninger til Høring om byrums- og trafikplan for Middelalderbyen 
 
Dansk Erhverv takker for det gode samarbejde Københavns Kommune har faciliteret under ud-

viklingen af den nye byrums- og trafikplan for Middelalderbyen. Den fremlagte plan afspejler i 

høj grad de bidrag og ønsker, der er kommet fra arbejdsgrupperne, med en gennemgående re-

spekt for de mange alsidige behov, der hersker i bydelen.    

  

Derfor bakker Dansk Erhverv også op om den generelle tilgang til udviklingen af bydelen, hvor 

der skal være plads og tages hensyn til de mange forskellige brugere af byen.  

 

Dansk Erhverv er herunder enige i, at byrumsudviklingen kan være et vigtigt redskab i at drive 

den grønne omstilling af person- og erhvervstransporten, hvis det udføres med respekt for de tek-

nologiske muligheder og de behov, der er fra både private og erhvervslivet.  

 

Efter gennemlæsning har Dansk Erhverv følgende at bemærke:  

 

Cyklisme 

 

De smalle gader gør cyklen til en oplagt transportform for lokale beboere og -erhvervsliv såvel 

som forbipasserende og turister. Det er herunder vigtigt at tage hensyn til den øgede cykeltrafik, 

der vil opstå som konsekvens af byrums- og trafikplanen. Der kan i forvejen eksistere pladspro-

blemer på cykelstierne, når både private- og større ladcykler skal være på stierne.  

Med et ønske om mere lastmile-distribution på cykler og færre privatbiler i Middelalderbyen, vil 

behovet for den plads blot stige.  

 

Det er herunder også afgørende, at det skiltes og markeres tydeligt, hvor på vejene cyklerne skal 

køre, så der er tryghed for både cyklister, fodgængere og bilister. I dag, er en række veje tiltænkt 

en blanding af flere transportformer, uden tydelig optegning, hvilket kan skabe utryghed for alle 

parter.  

 

Det er samtidig vigtigt, at der skabes de nødvendige parkeringsmuligheder for cykler. Det gælder 

både for dem, der blot parkeres i et kortere tidsrum, men i særlig grad også langtidsholdepladser. 

Store ophobninger af cykler kan være til gene for både cyklisterne selv, men bl.a. også for lokale 

butikker og caféer, der oplever, at deres plads bliver indskrænket af store ophobninger af cykler.  
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Turisme 

 

Som et af de ældste kvarterer i København, er Middelalderbyen en vigtig attraktion for turister og 

gæster i byen. Det gælder både for sightseeingture, hoteller og oplevelsesindustrien generelt. 

Dansk Erhverv opfordrer derfor til, at der, i den videre etablering af byplanen, fortsat skabes 

plads, så turistbusser mm. kan vise byens seværdigheder frem, og har adgang til både hoteller, ka-

nalbåde mv.  

 

Ved etablering af holdepladser for busser, opfordrer Dansk Erhverv også til, at det tænkes i sam-

menhæng med andre trafikale knudepunkter, så pladserne placeres tættest på bl.a. Nørreport st.   

 

Det er herunder vigtigt, at fjernelsen af parkeringspladser, holdepladser, cykelstativer mv. først 

sættes i gang, når andre alternativer er opsat uden for Middelalderbyens område. 

 

 

Grøn levering & ladeinfrastruktur 

Middelalderbyen er et vigtigt centrum for shopping- og oplevelseserhvervet i København. Der vil 

derfor være mange butikker, spisesteder og hoteller etc., som ikke vil kunne få foretaget de nød-

vendige vareleveringer med eks. en cykel eller en mindre varevogn. Levering i ydretimerne kan 

være et vigtigt redskab for at undgå trængsel. 

 

Dansk Erhverv opfordrer derfor Københavns Kommune til at opsætte klare retningslinjer, så virk-

somheder og transportører kan få sikkerhed for de nødvendige investeringer, der muliggør støj-

svag levering om natten.  

 

Forfølges ambitionen om at gøre bydelen til en nulemissionszone, opfordrer Dansk Erhverv også 

til, at man allerede nu påbegynder at opsætte den nødvendige ladeinfrastruktur til person- og er-

hvervstransporten. 

 

Efter gennemlæsning har Dansk Erhverv ikke yderligere at bemærke og bakker op om forslaget 

med de førnævnte forbehold.  

 

Slutteligt kvitterer Dansk Erhverv igen for det gode samarbejde med Københavns Kommune og 

Teknik- og Miljøforvaltningen.     

 

 

 

Med venlig hilsen, 
 

 

 

 

Jesper Højte Stenbæk 

Fagchef for Dansk Erhverv Transport 


