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����Eneste krydsnings mulighed af Amager Strandvej nord for Bøjlevej for at komme på 

dobbeltrettet cykelsti på Bøjlevej  

 
Trafik chikane på Amager Strandvej  

med omkørsel ad Bøjlevej og Saltværksvej markeret med cirkel. 
 

Bøjlevej 

Saltværksvej 

Amager Strandvej 

Her bor 16 familier med 14 børn, hvor omkørselstrafik passerer dagligt. 

Vej spærret 

Trafik chikane 

Danmarks 
Akvarium 

Trafikudvalget (2. samling)
TRU alm. del - Bilag 537 
Offentligt            
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����Ventende bilkø på Bøjlevej, som skal til venstre ad Saltværksvej for at komme på Amager 

Strandvej.  

 

 
����Skarpt venstresving på Bøjlevej, hvor lastbil er væltet indover dobbeltrettet cykelsti. 
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����Venstresving fra Bøjlevej til Saltværksvej, hvor venstresvingende køretøjer ’presser’ sig 

med ud i T-krydset, og spærrer vejbane, cykelsti og fodgængerfelt for ligeud bevægende 

trafikanter. Og mange farlige trafiksituationer opstår. Læg mærke til hvem der har grønt lys. 

 
����Saltværksvej mod øst kl. 11.33 den 2. juli 2008. Flyttebil til venstre i billedet blokerer 

nordlig cykelsti samt fortov. Politibil som blokerer sydligt fortov. 
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����Saltværksvej mod vest kl. 08.00 den 3. juli 2008. Parkeret bil på nordlig cykelsti samt 

fortov. Den gule streg på cykelstien markerer busstoppestedet for linie 5 A. 

 
����Saltværksvej mod vest kl. 08.25 den 19. september 2008. Daglige køer, som pga. omkørsel 

ad Bøjlevej har tilføjet 2 ekstra højre- og 2 ekstra venstresving for al trafik i begge retninger. 
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����Venstresving fra Amager Strandvej til Saltværksvej, hvor venstresvingende køretøjer 

’presser’ sig med ud krydset, og spærrer vejbane, cykelsti og fodgængerfelt for ligeud 

bevægende trafikanter. Og mange farlige trafiksituationer opstår. Læg mærke til hvem der 

har grønt lys. 

 

 
����Ventende bilkø på Amager Strandvej, som skal til venstre ad Saltværksvej for at komme på 

Bøjlevej. 

  

 


