
  
29. juni 2022 

J.nr. 2022-0161312 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

 

 

Med henvisning til Teknik- og Miljøforvaltningens mail den 5. maj 2022 

med anmodning om et høringssvar om en ansøgning om broanlæg til 

eldrevne kanalfartsbåde med billethus i Børsgraven og 

i Nyhavn, busholdeplads på Havnegade: 

 
Lokaludvalget har haft borgerdialog om sagen på Facebook. Se bilaget. 

 

 

Nyhavn 

Overordnet mener Indre By Lokaludvalg, at alle kanalrundfarter skal ud af 

Nyhavn. Der er ikke plads i Nyhavn til kanalrundfarterne. Der skal i stedet 

etableres broer for kanalrundfarterne for enden af Nyhavn ved 

udmundingen i Inderhavnen. 

 

Lokaludvalget kan derfor ikke støtte ønsket fra Tourism Group International 

om et broanlæg i Nyhavn. 

 

Børsgraven 

Overordnet mener lokaludvalget, at Havnegade foran Nationalbanken skal 

være det centrale stoppested for kanalrundfarterne i stedet for Nyhavn. 

Lokaludvalget støtter derfor ønsket fra Tourism Group International om et 

broanlæg i Børsgraven. 

 

Busholdeplads i Havnegade 

Overordnet mener lokaludvalget, at turistbustrafikken og hop on/hop off-

bustrafikken i Indre By skal begrænses til et minimum og helst udfases. 

Men så længe dette ikke sker, mener lokaludvalget, at det er fornuftigt at 

placere en busholdeplads i Havnegade for turistbustrafik og hop on/hop 

off-bustrafik med kobling til kanalrundfarter. Det må så ske på bekostning 

af parkeringspladser. 

 

Antallet af kanalrundfarter og turistbusser til kanalrundfarterne 

Kanalrundfarterne skal samarbejde om at sejle med en frekvens, der passer 

til antallet af passagerer. Lokaludvalget beder teknik- og 

miljøborgmesteren og overborgmesteren om at kontakte firmaerne bag 

kanalrundfarterne med henblik på en dialog om at få tilpasset antallet af 

kanalrundfartsbåde til antallet af passagerer, idet bådene, især dem der 

sejler på diesel, er en belastning for omgivelserne og sjældent er fyldt op. 

Det samme gælder hop on/hop off-busserne. 
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Dialogen skal også angå kanalrundfarternes brug af højtalere til at 

informere turisterne i bådene. Det er en gene for omgivelserne. Turisterne 

kan udstyres med høretelefoner. 

 
Forslag 
Fremfor de klassiske ture i havnen og kanalerne kan kanalrundfarterne 
tilbyde forskellige kulturbaserede sejladser. Det kan gøre, at vi lokale vil 
benytte kanalrundfarterne og det vil formentlig også sprede 
kanalrundfarterne over et større geografisk område end nu. 

 
Lokaludvalget foreslår, at man etablerer et stoppested for 
kanalrundfarterne i området mellem Den Sorte Diamant og Knippelsbro. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bent Lohmann, 

formand 


