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1. INDLEDNING
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FORMÅL
Denne rapport har til hovedformål at:

1. Indgå i grundlaget for Teknik og Miljøforvaltningens anbefaling af ende-
lig linjeføring af Christianshavnsruten til politisk behandling, forventeligt 
medio 2010.

2. Fungere som ramme for dialog med lokale interessenter om ønsker til ud-
formning af cykelruten. 

Herudover skal rapporten danne grundlag for den videre projektudvikling af 
Christianshavnsruten. 

BAGGRUND
Christianshavnsruten er planlagt som en del af Københavns Kommunes grønne 
cykelrutenet. Rutens overordnede linjeføring fra Kløvermarken til Havnegade, 
via Christiania, Arsenaløen, Trangravsvej, Islands Plads og Grønlandske Han-
delsplads, er fastlagt i Kommuneplan 2009, som er Københavns Kommunes 
overordnede planmæssige grundlag for linjeføringen.

Det er målet, at cykelruten skal understøtte den overordnede målsætning om at 
minimere biltrafi kken og få fl ere til at tage cyklen til og fra arbejde. Cykelruten 
vil i den forbindelse bidrage til kommunens mål for ’Verdens bedste Cykelby’ om 
at min. 50 % i 2015 tager cyklen på arbejde eller til uddannelse i København.  
Det forventes, at Christianshavnsruten på sigt vil blive benyttet af 3 -5.000 
cyklister. Til sammenligning har cykelbroen fra Islands Brygge til Fisketorvet ca. 
8.500 cyklister dagligt, og Nørrebro cykelrute har ca. 3 .000, hvor den krydser
Nørrebrogade.

Christianias Byggekontor har fremlagt alternative forslag til rutens overordnede 
linjeføring fra Kløvermarksvej, gennem Christiania og videre over Arsenaløen. 
Denne linjeføring besluttede Teknik- og Miljøforvaltningen at vurdere ud fra 
et ønske om dialog med Christianias beboere, hvorfor disse linjeføringer også 
fremgår af denne rapport. 

FINANSIERING
Finansiering til anlæg af ruten er sikret i Cykelpakke III, der er godkendt af Kø-
benhavns Borgerrepræsentation d. 15. maj 2008. 
I juni 2009 besluttede Teknik og Miljøudvalget at frigive midler til gennemfø-
relse af projektudvikling, herunder analyse af forslag til Christianshavnsrutens 
endelige linjeføring.

1. INDLEDNING
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ULRIKS
BASTION CHRISTIANSHAVN 

FRITIDSHJEM

IDRÆTSFORENING
KLØVERMARKEN

HAVEFORENINGEN 
SOMMERLY

HAVEFORENINGEN 
AMAGERBANEN

WILHELMS
BASTION

HAVEFORENINGEN 
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Kortet viser de eksisterende stisystemer i området samt 
en oversigt over de stedsbetegnelser, der efterfølgende er 
henvist til i rapporten. 

 Eksisterende stisystem

  ABC Stedbetegnelser og foreninger

  ABC Gadenavne

  ABC Kanaler 
 

ARSENALØEN

MÆLKEBØTTEN

SOFIE HEDEVIGS
BASTION

KLØVERMARKENS
TENNISKLUB



6

2. GRØNNE CYKELRUTER

2. GRØNNE CYKELRUTER
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Grønne cykelruter 
De grønne cykelruter er et tilbud til københavnerne, så det bliver endnu mere 
attraktivt at bevæge sig gennem byen på cykel eller til fods. Ruterne er et 
sammenhængende net af stier, der på lange strækninger løber gennem områ-
der som f.eks. parker, jernbanearealer og havnefronter, så Københavns bydele 
bindes endnu bedre sammen.

Det er målet, at de enkelte ruter udformes og tilpasses med afsæt i de omgi-
velser, som de forløber igennem. Ruterne skal tilbyde mulighed for rekreation 
og oplevelse, og de er samtidig også et tilbud til alle, der cykler til arbejde og 
uddannelsessted om at lægge hele eller dele af den daglige cykeltur gennem 
grønne omgivelser, væk fra de trafi kerede veje. 
Cykelruterne skal så vidt muligt ligge i eget tracé i grønne omgivelser og udfor-
mes, så der sikres god fremkommelighed med færrest mulige stop på grund af 
f.eks. krydsende trafi k.
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3. PLANGRUNDLAG

3. PLANGRUNDLAG

Plangrundlag
Københavns Kommunes overordnede linjeføring for Christianshavnsruten er fastlagt i 
Kommuneplan 2009. Den konkrete placering og udformning skal udarbejdes med ud-
gangspunkt i Kommuneplan 2009 samt øvrig gældende planlægning og bestemmelser 
i området, herunder Lokalplan 331 - Holmen II.

Herudover udarbejdede Københavns Kommune i foråret 2008, i samarbejde med 
Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christiania, et forslag til lokalplan for området, som 
led i udmøntningen af en aftale mellem staten og Christiania.
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i april 2008 med henblik 
på o! entlig høring. 

O! entliggørelsen afventer den verserende retssag om Christiania. 
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Kommuneplan 2009
Af kapitel 4, s. 81, om beliggenhed af trafi kanlæg fremgår følgende:
”Centralt beliggende cykelruter med et stort potentiale for cyklister, og en stor rekrea-
tiv værdi, skal prioriteres og udbygges.

Radialruter fra kommunegrænsen til centrum, som er vigtige bolig-arbejdsstedsruter 
skal opgraderes og gøres sammenhængende
ved " ernelse af missing links, dvs. strækninger og kryds, hvor der i dag ikke kan cykles.

Af samme afsnit fremgår endvidere følgende: 
Som et led i realiseringen af målsætningen om at få endnu fl ere til at vælge cyklen 
skal der etableres fl ere cykelstier, og eksisterende cykelstier skal gøres bredere på en 
række strækninger.” 

Lokalplan 331 - Holmen II
Af lokalplanens §1 side 3 fremgår følgende: ”Ved fastlæggelse af et net af stier og 
havnepromenader skal fodgængeres og cyklisters trafi kale- og oplevelsesmæssige 
interesser tilgodeses. 
Der skal herunder sikres mulighed for gennemførelse af kommunens overordnede 
cykelrutenet gennem området.”

Af §5 stk. 3 på s. 6  fremgår: ”Refshalevej skal spærres for gennemkørsel – bortset fra 
cyklister - mellem Prinsessegade og Forlandet, jf. stk. 3, sidste afsnit.”

Af §5 stk. 3, sidste afsnit, fremgår: ”Danneskiold-Samsøes Allé skal spærres for gen-
nemkørsel – bortset fra HT-busser og cyklister – ved etablering af en mekanisk
spærring ved broen mellem Arsenaløen og Frederiksholm. 
Det kan efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse tillades bilister med 
bopæl på den sydlige del af Frederiksholm at passere spærringen.”

Af §5 stk. 6 på s. 7 fremgår: ”Trangravsvej fastlægges som vej i en bredde af 14 m med 
6 m promenade (fortov/cykelsti) nærmest Trangraven og 2 m fortov i nordsiden. 
Bredden indskrænkes hvor det er nødvendigt af hensyn til eksisterende bygninger.” 

Forslag til lokalplan ”Christiania”
Det fremgår af lokalplanforslagets redegørelse på s. 14, at:

”Den grønne cykelrute ’Christianshavnsruten’
føres igennem Christiania. 

Den endelige placering af ruten mellem Kløvermarksvej og Refshalevej vil blive fast-
lagt i forbindelse med den konkrete etablering.

Det forudsættes, at cykelruten gennem Christiania placeres og udformes i dialog med 
områdets beboere med udgangspunkt i de svageste trafi kanters forhold og med hen-
syn til et ønske om at bevare og udvikle den særlige karakter langs ruten.

Cykelruten skal ikke være ekstraordinært belyst. 
Såfremt cykelruten bliver placeret ad Dyssebroen forudsættes det, at denne ombygges 
for at muliggøre ruten.

For at fastholde Dyssebroens rekreative kvaliteter skal opholdsøerne fastholdes ved 
en eventuel ombygget bro.”
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4. CHRISTIANIAS FORSLAG TIL LINJEFØRING

4. CHRISTIANIAS FORSLAG TIL LINJEFØRING

1.  Forslag fra Christianias Byggekontor, fra november 2008

I forslaget forløber linjeføringen fra Kløvermarksvej igennem 
HF Sommerly langs Dyssegraven og krydser Stadsgraven til
Wilhelms Bastion. Her løber ruten langs bastionens nordlige
sti og krydser Refshalevej og Laboratoriegraven til Arsenalø-
en.
Herefter løber ruten langs Snedkergraven og A/B Halvtolv
frem til Danneskiold Samsøes Allé, hvor ruten forløber videre 
frem til Trangravsvej

2. Forslag fra Christianias Byggekontor, august 2009

I forslaget forløber linjeføringen fra Kløvermarksvej igennem
eksisterende sti ved HF Vennelyst langs Dyssegraven
og krydser Stadsgraven til Wilhelms Bastion sammen sted 
som forslag 1. 

For at opnå en mere direkte forbindelse til Trangravsvej er det
foreslået, at ruten forbindes fra Refshalevej til eksisterende 
sti på Arsenaløen og krydser over idrætsarealerne frem til 
Trangravsvej.
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Vurdering
Christianias Byggeudvalg peger på, at begge forslag undgår problemerne om-
kring Sofi e Hedevigs Bastion og krydsningen af Langgaden. I stedet opnås en 
naturskøn forbindelse.  

Endvidere vurderes det, at særligt forslag 1 vil være en attraktiv og direkte 
linjeføring for en del brugere, især for beboere og studerende på Holmen samt 
cyklende, der ankommer via Amagerruten.

Begge forslag fra Christianias Byggekontor vil imidlertid forudsætte gennem-
brud af det fredede voldanlæg på Wilhelms Bastion, f.eks. i form af en tunnel.

Kulturarvsstyrelsens bemærkninger
Kulturarvsstyrelsen har meddelt følgende bemærkninger til Christianias forslag 
til linjeføring af ruten:

• Tunnelgennembrud af volden vil ikke blive godkendt. Kun opretholdelse af 
det eksisterende voldgennembrud ved Sofi e Hedevigs Bastion kan accepte-
res.

• Stien ved Wilhelms Bastion er snæver og det skal konkret vurderes om 
stien er tilstrækkelig bred til cykel- og gangsti.

• En ny bro over Stadsgraven til Wilhelms Bastion vil ikke blive godkendt. 
Kulturarvsstyrelsen ønsker at bevare bastionens nuværende udformning og 
ønsker desuden at bevare de nuværende kig ud over Stadsgraven uden ny 
bro.

• Kulturarvsstyrelsen vil ikke være for en ændring af den eksisterende Dys-
sebro, i form af en reetablering i fl ere planer, som det ellers er gengivet i 
lokalplanforslag for Christiania.

• Kulturarvsstyrelsen vil ikke kunne acceptere en cykelsti langs med koloni-
haveforeningerne ved Dyssegraven, som det er gengivet i Christianias Byg-
gekontors udkast til linjeføringen august 2009.

Hidtidig proces
Ved årsskiftet 2008 / 2009 udarbejdede Christianias Byggekontor et alternativ 
til den linjeføring af den grønne cykelrute gennem Christianshavn og Christiania 
til Kløvermarken og Amager, som er fastlagt i Kommuneplan 2009. .
Linjeføringen fra lokalplanforslaget og Christianias Byggekontors forslag skulle 
herefter vurderes af eksterne rådgivere. Inden rapporten forelå i en endelig 
version, havde Christianias Byggekontor udarbejdet et nyt forslag til linjeføring, 
som blev  præsenteret for Teknik og Miljøforvaltningen og som Byggekontoret 
ønskede, at der blev arbejdet videre med.  

Christianias Byggekontor er især bekymret for, at linjeføringen af cykelruten i 
lokalplanforslaget vil skabe problemer for de svageste trafi kanter ved rutens 
krydsning af Langgaden, indgangen til Mælkebøtten og den smalle sti mod Dys-
sebroen; alle steder med megen daglig færdsel. 
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5. TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGENS FORESLÅEDE LINJEFØRING 

5. TMF´S FORESLÅEDE LINJEFØRING 

Teknik og Miljøforvaltningens foreslåede linjeføring
Christianshavnsruten forbinder området ved Kløvermarken på Amager med 
Holmen og Københavns indre by, via Christiania. Der etableres en ny bro over 
Dyssegraven, en ny bro over Stadsgraven parallelt med Dyssebroen som fremover 
forbeholdes fodgængere, samt en ny bro over Laboratoriegraven fra indkørslen 
til Christiania på Refshalevej over til det eksisterende stisystem på Arsenaløen. 
Herfra kan man komme til Havnegade via Trangravsvej og de planlagte broer over 
Trangraven, Christianshavns Kanal og Inderhavnen.

Christianshavnsruten passerer gennem Christiania, bl.a. via det eksisterende 
voldgennembrud på Sofi e Hedevigs Bastion mellem Dyssebroen og Langgaden, 
Christianias centrale færdselsåre. 

Linjeføringen foreslås at forløbe på en del af selve Langgaden, alternativt at 
krydse Langgaden direkte, før mødet med Refshalevej. 

Vurdering
Krydsningen af Langgaden samt den trange passage mellem Dyssebroen og 
Langgaden er af trafi ksikkerhedsmæssige årsager særlig opmærksomhedskræ-
vende. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at den alternative mulighed i at 
lade ruten krydse Langgaden vil kunne forbedre sikkerheden væsentligt. 

Kulturarvsstyrelsens bemærkninger
Kulturarvsstyrelsen vurderer, at Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til linjefø-
ring er realiserbart. 

Kulturarvsstyrelsen ønsker at bevare de nuværende kig ud over Laboratoriegraven 
fra nord, og ønsker at øens nord-sydgående linje kan opleves uforstyrret. 
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Anbefaling af linjeføring
Ved årsskiftet 2009/2010 blev Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christianias Byggekontor orienteret om, at Teknik- 
og Miljøforvaltningen ikke går videre med Christianias Byggekontors forslag, da Kulturarvsstyrelsen vurderer, at 
de ikke kan godkende forslaget. 

Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christianias Byggekontor blev ligeledes orienteres om, at Teknik- og Miljøforvalt-
ningen vil bede et eksternt rådgiverfi rma om at kvalifi cere den oprindelige linjeføring fra lokalplanforslaget med 
særligt fokus på de bekymringer, Byggekontorets repræsentanter tidligere har ytret i forhold til linjeføringen. 

På baggrund af Kulturarvsstyrelsens bemærkninger, gældende planlægning samt forslag til lokalplan for Christia-
nia er det derfor Teknik- og Miljøforvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med Teknik- og Miljøforvaltnin-
gens konkrete forslag til linjeføring. Det er endvidere forvaltningens hensigt, at rutens forløb og udformning mel-
lem Langgaden og Refshalevej og ved indgangen til Mælkebøtten fastlægges endeligt på baggrund af drøftelser 
med Christiania.   

6. ANBEFALING AF LINJEFØRING 
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7. KORTLÆGNING OG ANALYSE AF ANBEFALET  LINJEFØRING

7. KORTLÆGNING OG ANALYSE

Kortlægning og analyse af anbefalet linjeføring

Det er målet, at Christianshavnsruten skal styrke sammenhængen mellem Amager og 
Københavns indre by og give byen en oplevelsesmæssig og rekreativ forbindelse, som 
i videst muligt omfang tilpasses og understøtter de særlige bymæssige og landskabe-
lige karakterer og kvaliteter.  

Linjeføringen for Christianshavnsruten kan inddeles i fi re delområder med hver sine 
karakteristika og kvaliteter:

• Kløvermarken

• Christiania

• Arsenaløen

• Trangravsvej

Linjeføringen benytter så vidt muligt eksisterende stier og veje. Hvor dette ikke er 
muligt, kan de eksisterende stier eventuelt udvides. Enkelte steder bliver det dog 
nødvendigt at etablere helt nye stiforbindelser. 

I det følgende beskrives delområderne med henblik på deres karakteristika, og linje-
føringen beskrives med hensyn til de muligheder og særlige opmærksomheder, der 
bør udvises. Det er forvaltningens målsætning, at ruten indpasses bedst muligt til 
de enkelte områders by og landskabsmæssige karakterer, herunder forløbet gennem 
Christiania. 
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Kløvermarken

Christiania

Arsenaløen

Trangravsvej
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8. KLØVERMARKEN

8. KLØVERMARKEN

Kløvermarken
Kløvermarken ejes af Københavns Kommune og er en grøn fælled på det nordlige 
Amager, som har stor rekreativ og idrætslig betydning. Området afgrænses mod syd af 
det gamle tracé for Amagerbanen, haveforeningen Amagerbanen samt Uplandsgade. 
Mod øst afgrænses af Ra#  naderivej, mod vest af haveforeningen Kløverengen samt 
Kløvermarkens Tennisklub. Mod nord afgrænses af Kløvermarksvej, hvor Kløvermar-
kens Idrætsanlæg har til huse. 
Stedet er ubebygget, og har en unik beliggenhed og åben karakter som betyder, at 
byens  karakterfulde volde og tårne tydeligt kan ses. 

Området har stor kulturhistorisk værdi, fordi det udgør resten af det oprindelige glacis 
- fæstningsbyens forterræn med demarkationsbegrænsninger og frit skydefelt. 



Linjeføring og særlig opmærksomhed
Tilslutningen fra den trafi kerede Uplandsgade ud for Haveforeningen Amagerbanen og 
over for Laplandsgade kræver særlig trafi ksikkerhedsmæssig opmærksomhed, f.eks. 
med etablering af et helleanlæg. Derfra bør ruten lægges langs kanten af boldbanerne 
på Kløvermarken for at minimere generne for sportsaktiviteterne. Her bør det overve-
jes at beskytte trafi kanterne med et boldhegn, så vildfarne bolde kan undgås.

Mod vest på Kløvermarken kan ruten lægges langs den eksisterende adgangsvej til 
Haveforeningen Kløverengen.
Her skal man være særlig opmærksom på, at adgangsvejen kun er ca. 5 m bred og 
betjener biler i begge retninger, hvorfor cykelruten bør anlægges i eget tracé parallelt 
med adgangsvejen. 

Langs Kløvermarksvej er der i dag eksisterende cykelsti i begge retninger. Her anbefa-
les det at etablere dobbeltrettet cykelsti i den sydlige vejside frem til krydsningen af 
Kløvermarksvej.

Efter krydsning af Kløvermarksvej kan ruten forløbe videre på Christianshavns Fritids-
hjems grund langs matrikelgrænsen
til Haveforeningen Sommerly. Her skal man dog være opmærksom på, at legepladsen 
ikke er o! entlig, hvorfor at ruten skal afskærmes.

17
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9. CHRISTIANIA

Christiania
Christiania er en af Københavns attraktioner og er kende-
tegnet ved at være en eksperimenterende by i byen. Chri-
stiania er et åndehul og rekreativt område, hvor voldom-
rådets kulturhistoriske lag og naturværdier fungerer side 
om side med bosætninger samt rekreative og kulturelle 
aktiviteter.  . I princippet er Christiania bilfri, og har derfor 
et omfattende stinet. Her er ingen fortove belagt med 
betonfl iser, ingen hævede cykelstier og kun få asfalterede 
veje. Langgaden er hovedfærdselsåren. 
Den selvbyggede bro kaldet ’Dyssebroen’ fører over Stads-
graven til Dyssen, hvor en del af Christiania også ligger. Her 
har stedet karakter af skov, hvori det særlige kulturmiljø 
med varieret selvbyggeri er placeret langs Dyssestien og 
mod Dyssegraven. 

Det fredede voldanlæg hører til nogle af verdens bedst 
bevarede forsvarsværker fra 1600 tallet. Derudover er der 
fl ere kasernebygninger fra 16-, 17- og 1800 tallet, der er
fredede og bevaringsværdige.

Christiania ejes af Slots- og Ejendomsstyrelsen, er på ca. 
32 hektar og har ca. 800 beboere. 

Linjeføring og særlig opmærksomhed
Dyssegraven bør krydses via en ny bro ud for det eksiste-
rende gennembrud der i dag er i volden på Dyssen. Således 
opnås en enkelt krydsning af Dyssestien og dermed 
mindst mulig konfl ikt med den. For skønt Dyssestien ikke 
er særlig trafi keret, er det den eneste sti langs Dyssen, og 
samtidig er varekørsel tilladt.

Ruten foreslås at krydse Stadsgraven via en ny bro til 
cykler, mens den eksisterende Dyssebro forbeholdes fod-
gængere. 

På den anden side af Stadsgraven skal det eksisterende 
gennembrud i voldanlægget på Sofi e Hedevigs Bastion 
bruges til rutens videre forløb ind til det centrale Christia-
nia. Gennembruddet er kun ca. 3 meter bredt og må ikke 
udvides yderligere. Passagen benyttes i dag af både cyk-
lister og gående. Der bør være særligt fokus på udgangen 
fra Mælkebøtten der ligger, hvor ruten passerer forbi.

Hvor ruten krydser Langgaden kræves der særlig opmærk-
somhed. Her er der, især i sommerhalvåret, megen trafi k i 
form af gående, cyklende og lejlighedsvis forsyningskørsel.

Et alternativ kunne være at fortsætte over Langgaden i 
lige linje fra voldgennembruddet og dermed føre ruten 
gennem et mindre haveareal inden den rammer Refshale-
vej.
Dette alternativ må senere drøftes med områdets bebo-
ere.

Indkørslen fra Refshalevej bliver desuden brugt som forsy-
ningsindkørsel samt til enkelte private kørsler, som stadig 
skal have adgang.

Christiania er i princippet bilfri så en del af parkeringen 
foregår langs Refshalevej. Derfor er krydsningen af Refs-
halevej et punkt, der bør fokuseres på, da ruten her bliver 
mødt af biltrafi k - primært i morgen- og eftermiddagsti-
merne.
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10. ARSENALØEN

Arsenaløen
Holmens sydligste ø er Arsenaløen. Den er adskilt fra 
Christiania af Erdkehlgraven og Laboratoriegraven. Langs 
Laboratoriegraven er der ca. 3 m brede grusstier over ma-
trikler ejet af Det Danske Spejderkorps, Rugbyklubben CSR 
/ Nanok samt Københavns Kommune.

Arsenaløen har mod øst og syd overvejende en grøn og 
varieret rekreativ karakter. Langs Erdkehlgraven er der et 
bredt bælte med en karakterfuld, landskabelig beplant-
ning og grussti langs vandet., som mod nord giver adgang 
til Holmens bådklub og A/B Halvtolv.  Langs Laboratorie-
graven ligger Laboratoriegården og stiforløbet afgrænses 
til begge sider af både større træer, grupper af træer og 
af lavere bevoksning.  Herudover bidrager det bagvedlig-
gende store a plæneareal til boldspil og idrætsaktiviteter 
til Arsenaløens varierede grønne karakter. 

Forsvarskommandoen holder til på Arsenaløen. Desuden
ligger der bl.a. en Netto og A/B Halvtolv. 

Hovedfærdselsåren er Danneskiold-Samsøes Alle der mel-
lem Arsenaløen og Frederiksholm er spærret af en bus-
sluse for at begrænse biltrafi kken. 

Linjeføring og særlig opmærksomhed
Fra Refshalevej bør der etableres en ny bro over Laborato-
riegraven til det eksisterende stisystem langs  Arsenalø-
ens sydlige side. På Arsenaløen fører de eksisterende stier 
langs Laboratoriegraven frem til Danneskiold-Samsøes 
Alle. Stiens forløb er karakteriseret ved at have  underord-
net sig træernes placering og enkelte steder står træerne 
derfor på selve stien.  Stien har skråning mod vandet i den 
ene side og, på en del af strækningen, hegn i den anden.

Fra Laboratoriegraven krydser ruten Danneskiold-Samsøes 
Allé. Her skal man være opmærksom på, at krydsningen 
ligger forskudt, og at cyklerne derfor ikke vil krydse i en 
lige linje. For at forebygge eventuelle uhensigtsmæssige 
trafi ksituationer, skal der arbejdes med denne passage for 
netop at gøre både cyklister og bilister opmærksomme på 
den uvante situation.

Fra Laboratoriegraven krydser ruten Danneskiold-Samsøes 
Allé. Her skal man være opmærksom på, at krydsningen 
ligger forskudt, og at cyklerne derfor ikke vil krydse i en 
lige linje. For at forebygge eventuelle uhensigtsmæssige 
trafi ksituationer, skal der arbejdes med denne passage for 
netop at gøre både cyklister og bilister opmærksomme på 
den uvante situation.
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11. TRANGRAVSVEJ

Trangravsvej
Trangravsvej er en privat fællesvej ejet af By & Havn. Den forbinder Arsenaløen og 
Christiansholm via en dæmning. Vejen fungerer i dag hovedsageligt som adgangsvej 
til Forsvarskommandoen samt for Papirlageret på Christiansholm. 
Vejstrækningen løber langs Trangraven, hvis landskabelige karakter og maritime liv af-
slutter Christianshavn mod Holmen. Vejen fremstår i dag med en misligholdt karakter. 
Langs Trangraven er der et ca. 2 m bredt fortov, mens vejprofi let er ca. 6 m bredt inklu-
siv parkering.
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Linjeføring og særlig opmærksomhed
Som udgangspunkt kan vejprofi let i den nuværende form bevares, men parkeringen 
langs vejen bør nedlægges for at opnå bedre forhold for cyklisternes færden i begge 
sider af vejen.

Christianshavnsrutens afslutning bør markeres med en hævet fl ade på tværs af 
Trangravsvej, ud for mødet med den nye broforbindelse over Trangraven og Christians-
havns Kanal. Den hævede fl ade  kan samtidig være med til at markere det krydsende 
stiforløb videre mod nord langs Arsenalgraven.
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Den videre proces
I løbet af foråret 2010 orienteres interessenter og grundejere langs Christians-
havnsrutens forløb om projektet. Der indhentes i denne forbindelse høringssvar 
fra Christianshavns og Amager Øst Lokaludvalg. Forvaltningen indleder endvi-
dere dialogen med Christiania om den konkrete udformning af ruten gennem 
det indre Christiania. 

Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til endelig linjeføring forlægges til politisk 
godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget forventeligt medio 2010. De høringssvar 
og forslag til ønsker til udformningen der modtages i forbindelse med drøftel-
serne af denne rapport vil ved den anledning blive forelagt politikerne. 

Såfremt den endelige linjeføring godkendes politisk, forventes Christianshavns-
ruten klar til indvielse medio 2012.

12. DEN VIDERE PROCES

25


