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Teknik- og Miljøudvalget 

 

 

 

Julemarkedet på Højbro Plads spærrer den dobbeltrettede cykelsti 

mellem Højbro Plads og Amagertorv.  

Cyklister, der skal fra Stræderne til St. Kirkestræde og videre mod 

Kongens Nytorv eller omvendt, henvises til at følge den skiltede 

omkørsel via den lille rundkørsel foran rytterstatuen på Højbro Plads.  

Det drøftede Indre By Lokaludvalg i sit møde den 10. november 

2022 og vi har følgende spørgsmål, bemærkninger og forslag: 

1. Har kommunen tilladt, at cykelstien inddrages af 

julemarkedet? 

 

I givet fald: 

 

2. Hvorfor har kommunen tilladt, at cykelstien inddrages af 

julemarkedet? 

3. Er dette i overensstemmelse med kommunens cykelpolitik? 

4. Hvornår fjernes julemarkedet fra cykelstien? 

5. Er kommunen opmærksom på, at der er tale om en stærkt 

trafikeret cykelsti, der benyttes af cyklister, som skal fra 

Vester Voldgade til Kongens Nytorv eller omvendt?   

6. Er kommunen opmærksom på, at der er tale om en stærkt 

trafikeret cykelsti, der benyttes af beboerne i 

Middelalderbyen, når de skal rundt i Middelalderbyen?  

7. Er kommunen opmærksom på, at den skiltede omkørsel går 

ad gader med ujævn brostensbelægning? 

8. Er kommunen opmærksom på trængslen på Amagertorv, hvor 

man må forvente, at cyklister trækker deres cykel forbi 

julemarkedet? 

9. Har kommunen taget i betragtning, at cyklister formentlig vil 

cykle gennem trængslen på Amagertorv, for at komme forbi 

julemarkedet? 

10. Er reglerne fra brand- og redningsveje på og omkring 

julemarkedet på Højbro Plads overholdt? 

11. Lokaludvalget vurderer, at trafiksikkerheden ved 

afspærringerne af cykelstien ikke er i orden. 
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12. Lokaludvalget foreslår, at julemarkedet forskydes mod 

rytterstatuen eller indskrænkes, så der skabes afstand mellem 

cykelstien og julemarkedet.  

Denne sag får desuden lokaludvalget til at foreslå,  

- at Teknik- og Miljøudvalget genbesøger tidligere politiske 

beslutninger om rammerne for julemarkeder i kommunen 

generelt og i Indre By i særdeleshed 

- at julemarkeder i Indre By skal være kvalitetsjulemarkeder, 

som kan være interessante for lokale butikker at være en del 

af. 

Endelig ser lokaludvalget gerne, at økonomien i julemarkederne, som 

kommunen giver tilladelse til, skal være gennemsigtig. 

Lokaludvalget gætter på, at dem, som gennem årene har fået 

tilladelserne til julemarkederne, tager en uforholdsmæssig høj leje af 

stadeholderne. 

Med venlig hilsen 

Bent Lohmann, 

Indre By Lokaludvalg 

 

 



 

 

 
   

 
Afspærring af cykelsti på Højbro Plads 

 

Indre By Lokaludvalg har den 14. november 2022 henvendt sig til Tek-

nik- og Miljøudvalget med en række spørgsmål vedr. afspærringen af 

cykelstien mellem Højbro Plads og Amager Torv i forbindelse med jule-

markedet på førstnævnte sted. Nedenfor besvarer forvaltningen 

spørgsmålene i den indsendte rækkefølge: 

 

 

1. Har kommunen tilladt, at cykelstien inddrages af julemarkedet? 

Svar: Ja, forvaltningen har i forbindelse med julemarkedet på Højbro 

Plads givet tilladelse til, at cykelstien mellem Store Kirkestræde og Læ-

derstræde midlertidigt afspærres. I den afspærrede periode skal cykli-

sterne enten stige af og trække et kort stykke over Amagertorv, eller 

cykle rundt om julemarkedet. Tilladelsen til afspærringen af cykelstien 

er givet som et forsøg i 2022, og vil efterfølgende blive evalueret. For-

valtningen fører løbende tilsyn med afspærringen.  

 

2. Hvorfor har kommunen tilladt, at cykelstien inddrages af julemar-

kedet?  

Svar: Tilladelsen til afspærringen er givet for at undgå sammenstød 

mellem cyklister og besøgende til julemarkedet. Der har gennem årene 

været flere eksempler på cyklister og besøgende fodgængere, der har 

været i karambolage. 

 

3. Er dette i overensstemmelse med kommunens cykelpolitik? 

Svar: København er kendt for sine gode cykelfaciliteter, og det er et po-

litisk  ønske, at København skal være verdens bedste cykelby. 

Når forvaltningen udsteder arrangementstilladelser, sker det på bag-

grund af en konkret vurdering. I det konkrete tilfælde er det blevet vur-

deret, at det vil være hensigtsmæssigt at holde cykelstien afspærret i en 

kortere periode i juletiden pga. risiko for sammenstød mellem cyklister 

og besøgende på julemarkedet. Forvaltningen har prioriteret den gene-

relle sikkerhed fremfor den generelle fremkommelighed, og vurderer 

ligeledes, at cyklisternes kortvarige afstigning eller omvej i en korte pe-

riode ikke har negativ indflydelse på de nævnte politiske ambitioner. 
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4. Hvornår fjernes julemarkedet fra cykelstien? 

Svar: Cykelstien vil være afspærret i perioden fra den 2. november til og 

med den 23. december 2022, hvorefter julemarkedet lukker ned.  

 

5. Er kommunen opmærksom på, at der er tale om en stærkt trafikeret 

cykelsti, der benyttes af cyklister, som skal fra Vester Voldgade til 

Kongens Nytorv eller omvendt? 

6. Er kommunen opmærksom på, at der er tale om en stærkt trafikeret 

cykelsti, der benyttes af beboerne i Middelalderbyen, når de skal 

rundt i Middelalderbyen? 

Svar: Forvaltningen er klar over, at afspærringen af cykelstien kortvarigt 

kan være til gene for de cyklister, der benytter den, men har vurderet, at 

der er behov for at tage hensyn til sikkerheden i den konkrete sag.  

 

7. Er kommunen opmærksom på, at den skiltede omkørsel går ad ga-

der med ujævn brostensbelægning? 

Svar: Som nævnt sker afspærringen af cykelstien for at undgå sammen-

stød/uheld mellem cyklister og fodgængere omkring julemarkedet, og 

tiltaget er derfor først og fremmest taget af sikkerhedsmæssige årsager. 

Det er således forvaltningens vurdering, at det i dette konkrete tilfælde 

er bedre for den generelle sikkerhed, hvis cyklister enten stiger af eller 

cykler rundt om julemarkedet, og dermed benytter en alternativ rute.  

Kommunen er bekendt med, at den skiltede alternative rute er bro-

stensbelagt.  

 

8. Er kommunen opmærksom på trængslen på Amagertorv, hvor 

man må forvente, at cyklister trækker deres cykel forbi julemarke-

det? 

Svar: Forvaltningen er klar over, at der generelt – og især i juletiden – er 

trængsel på Amagertorv. Dette ligger bl.a. til grund for vurderingen af 

behovet for at afspærre cykelstien midlertidigt af hensyn til sikkerheden 

i november og december.  

 

9. Har kommunen taget i betragtning, at cyklister formentlig vil cykle 

gennem trængslen på Amagertorv, for at komme forbi julemarke-

det? 

Svar: Som oplyst under punkt 1, vil afspærringen efter forsøget blive 

evalueret. Som et led i forvaltningens tilsyn er forvaltningen i kontakt 

med Københavns Politi omkring eventuelle cyklister, der ikke overhol-

der skiltningen, og som alligevel cykler over Amagertorv, da dette hver-

ken er hensigtsmæssigt, eller understøtter afspærringens formål om 

bedre sikkerhed. 

 

10. Er reglerne fra brand- og redningsveje på og omkring julemarke-

det på Højbro Plads overholdt? 
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Svar: Ja. Arrangøren af julemarkedet har fået godkendt en beredskabs-

plan af forvaltningen i forbindelse med deres ansøgning. 

 

11. Lokaludvalget vurderer, at trafiksikkerheden ved afspærringerne af 

cykelstien ikke er i orden. 

Svar: Som udgangspunkt er det fortsat forvaltningens vurdering, at af-

spærringen af cykelstien vil øge den generelle sikkerhed. Forvaltningen 

tager lokaludvalgets generelle tilbagemeldinger til efterretning, og til-

bagemeldingerne vil indgå i den evaluering af forsøget, som er planlagt 

efter dets udløb. 

 

12. Lokaludvalget foreslår, at julemarkedet forskydes mod ryttersta-

tuen eller indskrænkes, så der skabes afstand mellem cykelstien og 

julemarkedet. 

Svar: Forvaltningen sætter pris på den konkrete tilbagemelding og ta-

ger den til efterretning. 

 

13. Denne sag får desuden lokaludvalget til at foreslå, 

- at Teknik- og Miljøudvalget genbesøger tidligere politiske beslut-

ninger om rammerne for julemarkeder i kommunen generelt og i 

Indre By i særdeleshed. 

- at julemarkeder i Indre By skal være kvalitetsjulemarkeder, som 

kan være interessante for lokale butikker at være en del af. 

Svar: Københavns Kommune inviterer hvert år interesserede arrangører 

til at indsende deres ansøgninger om afholdelse af julemarkeder i Indre 

By. Ansøgningerne bliver dels vurderet i forhold til de overordnede kri-

terier, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2014 

(Julemarkeder i København | Københavns Kommunes hjemmeside 

(kk.dk)), dels ud fra en række supplerende kriterier, som er fastsat på 

baggrund af forvaltningens egne evalueringer, herunder bl.a. kvalitet i 

både varesortiment, aktiviteter og eksekvering, bæredygtige genbrugs-

krus, fremkommelighed, æstetik generelt, variation og Københavner-

egenart. Opfyldelsen af disse kriterier skal være med til at sikre kvalite-

ten af julemarkederne. 

 

14. Endelig ser lokaludvalget gerne, at økonomien i julemarkederne, 

som kommunen giver tilladelse til, skal være gennemsigtig. Lokal-

udvalget gætter på, at dem, som gennem årene har fået tilladel-

serne til julemarkederne, tager en uforholdsmæssig høj leje af sta-

deholderne. 

Svar: Vi har ikke kendskab til lejeforholdene for stadeholderne og kom-

munen har heller ikke mulighed for at tillægge de økonomiske forhold 

vægt ved behandlingen af ansøgninger om etablering af julemarkeder.   

 

Lena Kongsbach  

Vicedirektør 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-25082014/referat/punkt-4
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-25082014/referat/punkt-4

