
 
5. Skriv her hvis du har konkrete forslag til hvor i Amager Strandpark, der er behov 

for mere cykelparkering 
 

Svar 

Omkring Helgoland 

Ingen konkrete forslag 

Ved kilomertrbroen 

Stranden er underdimensioneret. 

Der skal være cykelsti med cykelparkering. 

Før broerne over til øen 

En stor cykelparkering ved indgangen til "Helgoland-overgangen";0) 

Mellem Fem-/Tiøren og Kastrup Søbad/ Lystbådehavn kunne der godt være opstillet 

nogle cykelstativer. Det har vi i hvert fald selv savnet. 

Langs strandstien 

Flere langs stierne fordi folk smider deres cykler der 

sjældent på cykel 

Ved Helgoland 

Der skal da klart mere fokus på affaldshåndteringen, den er helt i hegnet. Samt 

elendige parkeringsforhold og slet ikke nok og cykelparkeringen, er det samme total 

kritisabel. Der er virkelig plads til forbedringer 

Svar skyldig hvor flere cykelparkering skulle være. men det er vigtigt at der er 

parkerigsmuligheder for cykler, for at mindske antallet af alle de biler der fylder 

overalt 

jeg syntes ikke der skal trækkes flere cykelparkeringer ned mod stranden. hvis der 

skal være flere, syntes jeg at de skal læggers før at man krydser de små broer. 

måske langs med den sti som ligger langs amager strandvej 

I den nordlige ende 

Har endnu ikke haft behov for at parkere min cykel, da jeg altid kører gennem 

strandparken på mine små cykelture. 

Cykelparkering "udenfor" strandparken kunne være relevant - fx v enden af 

Italiensvej. 

Endvidere mangler der i sommerhalvåret cykelparkering helt tæt v strandens 

"gryder". Her parkeres op ad bænke og skraldespande. 

Der er problemer med cykelparkeringen i forbindelse med Helgoland 

Der er behov for flere cykelholdepladser i starten af parkområdet. 

Jeg synes der mangler cykelparkering ved 5 øren 

Oppe ved stranvejen 

Helt ude ved Amager Strandvej. Gerne flere steder langs strandparken. 

Jeg synes cykelparkering skal være lige ved indgangen/hegnet f.eks ved toiletterne 

fremfor, på den anden side af broen. 

Ved "indgangene" til parken, dvs. ved broerne. 

Tættere på bunkerne og ved helgoland 

Det kunne være rart, hvis der var mulighed for at parkere imellem bunkerne, da 

mange cykler bliver smidt i klitterne i kanten af stien. 

Ved Helgoland 

Ved ikke 

Cykelparkering inden man kommer over broerne. 

Ved helgoland, her er det kun muligt at parkere i sandet, medmindre man vil gå et 

godt stykke 

Ved cykleparkeringen inden man går ned til Helgoland badeanstalt(det kolde gys). 

Jeg kunne måske også finde på at parkere cyklen over for Lild, hvis der var cykel p-

plads her 

Mellem strandstationerne 

Det lader fuldstændig jer om i gør det godt og tilfredsstillende 

nedlæg de ca 10 cykkelparkeringer ud for Copenhagen Business School, da der max 



ca. bruges 10 stk og lav parkeringspladser 

Jeg cykler sjældent derhen 

Der må gerne være flere cykelparkering inden broen. 

måske kunne belysning være lidt bedre ved cykelstativerne. 

Mellem bunkerne kunne det være hensigtsmæssigt med cykel parkering. De seneste 

år er der blevet parkeret utrolig mange cykler på beton stierne, der gør det sværre at 

passere enten på cykel eller gående. 

Jeg parkere langt stien ved Helgoland. Det er som sådan ikke noget problem, men jeg 

parkere ikke i "rigtige" cykelparkeringen og hvis det blev forbudt, ville det være et 

problem 

Det er ok. Det er dog håbløst med bilerne nogle gange - kunne der måske være flere 

parkeringspladser udenfor strandparken? 

Jeg kommer næsten aldrig på cykel 

ved helgoland 

Der mangler cykelstativer langs cykel/gåstien mellem Italiensvej station 2 og station 

3 ? vigtigt at stativer er tæt på opholdssted 

Jeg cykler ikke , men går! 

Ved krydset Øresundsvej og Strandvejen og tilsvarende langs Strandvejen ved de 

større tilstødende veje 

Ved Helgoland, samt ved betonstien mellem broerne. 

Bruger ikke cykelparkering, da jeg kører handicapscooter. 

Cykelparkering skal være fordelt på området. Jeg tror, at folk ikke vil stille deres 

cykel ved indgangen til området for derefter at gå et længere stykke. 

Der står/ligger ofte cykler hele vejen langs stien. Det kunne være en idé at placere 

cykelstativer med mindre mellemrum langs stien, så det ikke kun er ved broerne. 

- 

Udenfor badesæson er det fint. 

I badesæsonen smides/henstilles der mange cykler mellem strandstationerne ved 

vejen og i sandet. 

Har ingen forslag, men hver sommer flyder det med cykler overalt 

ved øresundsvej 

Ved område 5 

Langs stierne  ville det være fint med små asfalt flader med  parkering her og der. 

Især fordi man altid har mange ting med som børnefamilie 

Ved Helgoland 

Om sommeren kan det være vanskeligt at finde en plads til cyklen. 

Der mangler ved den nordlige indgang til Amager Strand (Helgoland) 

ved ikke 

Ved Helgoland Badeanstalt 

Det oplever jeg ikke der er, men det ville være mest hensigtsmæssig at placere dem 

langs Amager Strandvej, hvor stierne går ned mod broerne. (jeg bruger den anden 

bro fra nord) 

Ved ikke 

På de varme sommerdage står der cykler overalt. Måske man skal lave mere 

etablerede pladser til cykelparkering. Måske i flere etager? Der kan laves flere 

stationer til hvor cyklerne kan holde, så vil folk måske holde på de egnede pladser :-) 

Tæt på stranden er vigtigt 

Ved ingangene til strandparken 

Hvis cykler i højere grad kunne parkeres inden man tog over broerne ville det give 

bedre plads om sommeren. 

Inden man når helt ud på amager strandpark. 

Stativer mellem lagunerne og ikke kun ved "indgangene" til stierne. 

Ved Helgoland 

Cykelparkeringen er helt fin - det er bilerne, der kan mangle parkering de få dage, 

hvor vejret er rigtig godt. Men jeg ønsker alligevel ikke flere parkeringspladser i 

Strandparken, da jeg hellere ser, at besøgende cykler eller bruger offentlig transport. 



Alternativt kan man overveje et underjordisk p-anlæg. 

Der er behov for cykel parkering ved Helgoland og den blå Foreningsby (Nordenden) 

Der skal være lidt flere områder til cykelparkering, så folk ikke tager cyklerne med 

ind på græsarealerne 

Na 

Min. 2 steder imellem tårnene. Opdragelse af mennesker om ikke at smide cykler alle 

vegne, skilte?!? 

Hjørnet Øresundsvej/Amager strandvej, hvor strandoarken starter. 

Måske ekstra stativer når det er sommer og mange mennesker bruger stranden 

Lidt mere jævn terræn ved cykrlstativerne 

Jævnt fordelt over hele området. 

Ved krydset Strandvejen og Ørezundsvej 

Fordi der ikke er pladser nok om sommeren - når trætten er helt fyldt op. Og så 

smider folk deres cykler alle steder, på græsplæner, asfalt-arealer m.m . 

Midt i mellem 1. bro og 2.bro 

Ved Helgoland, 

På vejsiden ved kilometerbroen er der ikke særlig gode cykelparkerings forhold. 

Der er behov for, at de eksisterende cykelparkeringer, som ikke er vedligeholdte 

mellem gang og cykelsti langs hele Amager Strandvej bliver udbedret ikke fjernet. De 

er ødelagte, og der er fyldt med ukrudt mm. 

Om sommeren mangler der cykelparkering 

På fastlandssiden 

Spredt ud lidt flere steder 

Det vil være en stor forbedring hvis der var cykelparkeringspladser langs med stien 

imellem bunkerne. Især om sommeren er der cykler som holder og blokere stien eller 

vejen til strandene. 

Jeg har ikke lagt mærke til at der er cykelparingen. Alle cykler syntes at holde op af 

muren til strande. Måske mangler der bare skilte? Jeg kommer kun i den ende hvor 

bilerne holder, og det kan også bare være mig der ikke har lagt mærke til det. 

Den nordlige del af strandparken ved naturcenter Amager kan der mangle 

cykelparkering, men det er kun et problem i højsæsonen. 

Forholdene er ok i løbet af året, men om sommeren bliver cykler smidt rundt omkring 

på området, og det kan være svært at få sin cykel igen hvis man parkerer i stativ, da 

cyklen bliver lukket inde af andre cykler. 

Ved midter-bunkeren 

10øren 

Der er allermest behov for lys om aftenen i vintertiden. Man kan slet ikke se hvor 

man cykler. Det bælgmørkt og tit bevæger, cykler, løbere og fodgængere sig blindt 

mellem hinanden. 

Nej 

synes ikke der er behov for mere cykelparkering 

Først på Amager Strandpark, ved Amagerstrandvej. 

Flere der hvor de er 

Eks ved bænke på stigen mellem 1,2,3,4,5 

Ved adgangen ved Amager strand metro 

Jeg vil mene at lige i starten af strandparken (nærmest Øresundsvej) er der brug for 

flere cykel parkereingspladser. Det er ikke sjældent i højsæsonen at der ikke er 

tilstrækkeligt med cykel parkeringspladser. 

Ved broen ud for Italiensvej, når man kommer over lagunen - her er en masse 

pladser, men om sommeren når der er pres på, mangler der pladser her. 

På varme dage virker det som om der godt kunne være mere cykelparkering, måske 

kunne eksisterende områder udnyttes bedre? 

Ved den lange strandpromenade for enden af strandparken. 

Jeg synes, de nuværende er placeret godt. Der mangler bare flere, idet de stort set 

altid er optaget. 

Mod helgoland 



Ved Undervisningsbyen og Helgoland 

ved helgoland samt evt. på den gamle strand 

Overfor Lidl ved Øresundsvej. Altså inden man kører over broen. 

Helt ude ved station 5, træstubbene 

Mellem stationerne og ved "molen" hvor mange børnefamilier hænger ud om 

sommeren 

Der kunne godt være lidt mere til cykler lige ved helgoland 

Det kunne være rart med flere af dem, i nærheden af broerne hvor der kommer flest 

mennesker ind. 

I relation til Helgoland og Den Blå Foreningsby kunne det være fedt med en 

cykelparkering 

Ved broerne 

For enden af jollevej? 

For enden af øresundsvej når man rammer strandparken, skal man lige over en bro 

for at komme helt ned til stranden, her kunne man godt lave flere cykel parkeringer. 

Behøver man sætte sin cykel i en decideret cykelparkering? 

Der skal ikke flere cykel- eller bilparkeringspladser. Det vil ødelægge "naturen" og 

helheden af det "vilde" område. 

Omkring 5 øren ved de mange arrangementer løv cirkus koncerter m. M 

Ved alle broer - ude på øen 

Ved alle bunkerne, især om sommeren stiller gæsterne cyklerne omkring disse, da 

det er her toiletter og madboder er placeret 

På lagunesiden ved udspringsklodsen kunne det være godt med flere cykelstativer. 

Vi kommer ofte med ladcykel og den parkerer vi på betonklodsen 

Overfor Øresundsvej 

Der kunne være skiltning af, hvor der er cykelparkering, fx kunne det skiltes ved 

hjørnet af Øresundsvej og Amager Strandvej, hvor mange "smider" deres cykel, især 

om sommeren 

Man skal løbe ved siden af gaden/cyklestien fordi adgang til standen er lukket mest af 

vejen 

særligt i nærheden af de forskellige badebroer langs stranden 

Legepladser til store og små 

Ved indgangen til Femøren ? 

 

I nærheden af Helgoland 

Ved det grønne område/græsplænen længst mod lufthavnen (måske hedder der 10-

øren?) 

Den nordlige del 

Rundt ved de forskellige aktiviteter. 

ingen mening, er altid gående 

kører ikke på cykel men det er der vel altid behov for 

cykelparkering ved indgange til stranden ved 

strandvejen ville være at foretrække 

Der mangler cykelparkering omkring Helgoland, hvor mange parkerer på brandvejen. 

Der er behov for cykelparkering ved ankomst til alle stationer, og hvor man fra 

fastlandet kommer ud på strandparksøen 

Området omkring Femøren. 

Ved den nordligste bro mangler der tilsyneladende stativer, cyklerne parkeres på 

stien. Langs og til dels på stien til Helgoland parkerede der mange cykler. Egentlig 

cykelparkering kunne måske afhjælpe problemet 

For enden af vejen mod helgoland. Evt helt ude hvor der er vendeplads til bilerne på 

den lille vej mod Bådklubben. 

Mellem bunkerne, hvor bænkene i dag ofte bruges som cykelstativ 

Oppe ved Strandvejen, så den megen cykeltrafik på broerne indgås 

Området langs Amager strandvej er grimt og usammenhængende. Nogle cykelstativer 

er gamle og helt brast sammen. Meget af dette er fra før strandparken blev anlagt 



De nuværende pladser kan udvides med 20 pct + 20 pct på sandsiden mod Øresund. 

Det er i spidsbelastning om sommeren det kan være et problem. Ellers fint. 

Fordi strand promenaden om sommeren kan være at fyldt op med cykel langs 

promenaden 

Der skal opsættes cykelstativer det mangler der 

Flere cykel parkering ved alle ender af tilkørslerne, ved Helgoland, jollevej osv. 

Det er fint 

mindre centreret og mere langs stierne 

Tæt ved Lidl 

% 

Et stativ ved Helgoland ville måske være bedre end at stille cyklen ved siden af 

brandvejen. 

Ved de store betonblokke med numre. Der er altid fyldt til randen med cykler - især 

om sommeren. 

Jeg har faktisk aldrig oplevet ikke at kunne komme af med min cykel. Og hvor jeg 

sjældent cykler, så er det på de mest solrige dage, at jeg gør. 

Mindre cykelparkering 

Ved Helgoland 

Der kunne godt være flere stativer oppe ved strandvejen og et signal om at man 

parkerer her og går ud i selve strandparken. 

Langs den snoede vej fra Helgoland og ind til området med minigolf. Det er svært at 

parkere langs stien og cyklen ender ofte med at ligge i sandet 

Hele vejen ned og ikke kun ved start/slut 

Tættere ved vejen, så man kan stille cyklen der og gå ud mod vandet uden sin cykel 

Ved femøren og ved 3'eren 

Bike parking every ~100 meters would be great. Usually we have to park our bikes 

next to benches/trash cans/on sand because the closest parking place is at least 

200m away. 

Der er lidt kaos ved den første bro tættest mod byen 

? 

I begyndelsen af strandparken, ved Helgoland. 

Ved/overfor Øresundsvej 

ja mange flere 

Hmmm ved den midterste station. Eller har jeg bare ikke opdaget dem, som er der...? 

Man kunne have cykelparkering på det store ubrugte græsareal 

Bruger ikke cykelparkering. Har derfor svært ved at svare 

Lys på stien fra Amagerstrandvej til Helgoland 

Det kunne være rart med parkeringer ved cykelstien der løber parallelt med stranden. 

Så man kan holde tæt ved hvor man slår sig ned på stranden om sommeren. 

Jeg er ret ligeglad, jeg har ingen cykel 

Svært at vurdere, men cykelparkeringen er lang væk i forhold til at opholde sig ved 

vandet og tyve har let spil 

Ved overgangen fra de 3 broer. 

Især ved bunker 1, lige ved øresund metro og ved Helgoland 

De runde cykelparkeringer er ikke særligt smarte. Og de kan ikke tage ret mange 

cykler i forholdt til den plads de optager 

Ved indgangen tæt test på Øresund St. 

Bare noget der gør, at folk ikke sætter deres cykler på/ved gangbroen ud til 

Helgoland 

Ved indgangen fra Femøren station 

mellem Strandvejen (inden for 1km broen) og før broen, 

Specielt ved Helgoland og Naturcentret 

Ved alle de eksisterende cykelparkeringer 

Ved bænkene 

i området ved krydset Øresundsvej og Amager Strandvej 

Der er brug for mere parkeringsmuligheder ved Jollerampen - her svømmes der fra ca 



1.5 til 1.10 

folk holder på kryds og tværs og altid lige allertættest ved hvor de skal hen. Stien ud 

til Helgoland er plastret til med cykler og det er meget farligt da det er redningsvej. 

Der er behov for at der kommer en blå mand og samler alle de ulovligt parkerede 

cykler sammen og flytter dem hen til cykelskuret. Flere cykelparkeringer omkring 

betonbunkerne 

Ved helgoland 

Længere ude ved Amager Strandvej 

Ved 5/10 øren 

Ved Amagerstrandvej 

Helt oppe ved sti-indgangende ude ved strandvejen. Og måske nogle flere langs 

"klitterne" 

Inden broen over lagunen. Så man kan parkere inden broen. 

Der er akut behov for cykelparkering ved helgoland. 

Hvis man sporadisk kunne sætte nogle mindre stativer (med plads til 3-5 cykler) op 

langs stien ved klitterne 

Ved metrostationerne, før man gå over "broerne" 

I hele København, Hvorfor får vi ikke mere plads en bilerne. 

Intet forslag 

Er komplet ligeglad 

Der skal ikke være p-pladser på Amangrr strandpark. Vi har en metro 

Midt imellem de enkelte strandmoler, således at folk bliver spredt bedre ud over hele 

stranden og ikke klumper sammen omkring strandmolerne. Det vil dog kræve at der 

bliver gjort bedre plads/og adgang for cykeltrafik på de snørklede strandstier. Det har 

i alle strandparkens år været en realitet, på trods af cykelforbud (der er dårligt 

skiltet), at cykler/gående/barnevogne/rulleskøjteløbere/løbere blandes i en til tider 

ret kaotisk zigzag-dans hvor man bare krydser fingre for at der ikke er nogen der 

kommer til skade. Så hvis man kunne skille den gående trafik fra den tohjulede, ville 

den generelle færdsel på stranden gøres lettere og man undgår uheldige sammenstød 

imellem de forskellige typer trafik. 

Ved indgangen til parken ved Øresundsvej. 

Gerne i nærheden af hver "bunkers" - samt ved græsarealet ved 5/10-øren 

Ved Helgoland. Jeg parkerer langs gangbroen, hvilket ikke er noget problem når ikke 

der er for mange, men jeg kan godt mærke at presset er blevet øget på det seneste 

Måske cykelparkeringen kunne spredes lidt? 

Ved den lille vej ved golf banen kunne der godt laves noget . Ville være en skam at 

cykler er helt nede i strandparken 

ved ikke? 

Ved broerne og ved bunkere 

Synes det er fint som det er 

Det ville være rart med cykelparkering ved indgangen til broerne, så man undgår 

cykler på yder stranden. Biltrafik væk fra yder strand. 

ved indgangen til Helgoland Badeanstalt 

indgang til strandpark, ml. bunkerne 

Mellem broerne 

Ingen forslag. Bor i kolonihave lige overfor stranden hele sommerhalvåret og cykler 

derfor  ikke derover 

Der kunne godt være nogle mindre cykelparkeringer rundt langs "stien/slangen" - 

evt. omkring bænkene. 

Cykelparkering skal spredes mere i stedet for at være samlet ét sted. 

Undervejs ved siden af betonstierne. Fx der hvor der allerede er bænke og 

skraldespande. 

Ved bunker 5 og ved strandtutten. 

Gerne flere cykelstativer ved flere punkter langs betonstien så man kan cykle ud til sit 

favoritspot. 

Langs med promenaden om muligt 



Ved Helgoland er der behov for bedre mulighed for cykelparkering 

Måske det er en ide at oprette cykelstativer inden broen over (broen længst mod 

nord) feks. i sommer perioden hvor de eksisterende cykelstativer er overfyldte (i 

hvert tilfælde når det er godt vejr) 

Svært at forklare, men det store græsstykke først på stranden ved Helgoland, og 

flere steder rundt om øen 

Aner det ikke 

Der kunne godt være plads til flere cykelparkerings pladser på græsarealerne ved 

siden af Amager strand minigolf. Cykelparkeringerne ved indgangen fra øresundsvej 

er efter ut`s opfattelse også noget mangelfulde. Mere cykelparkering langs gangstien 

og plankeværket kunne afhjælpe manglen. 

Tæt på de indgange, der ligger tættest på Metrostationerne. Det er særligt et problem 

ved første bro. 

Nede omkring selve stranden langs stien. 

langs træ promenaden til helgoland. pt stiller folk cyklen på redningsvejen. den burde 

udvides med cykel parkering i en eller begge sider. 

Gerne flere pladser langs stierne, der løber igennem klitterne 

The crossroad close to Lidl is sometimes very crowded and it feels narrow when there 

are many people. In few places I have almost end up biking to the stairs by accident. 

? 

Ude på stranden, det flyder med cykler foran Lidl og Lige på den anden side af 

Strandvejen. 

ved helgoland 

Ved ikke lige, om jeg synes det mangler. Måske lidt flere parkeringssteder med færre 

pladser pr. sted. 

Ved alle overgange til strandparken 

Mellem station 2 og 3. 

Ved alle broer - og det skal gøres sværere at cykle på de smalle broer om sommeren 

Over hele stranden, men især ved Helgoland 

Ved " det kolde gys" 

Ved inderstranden ved bådebroen er det svært at få plads. 

Jeg bruger ikke cykelparkering, så har ikke rigtig en holdning til dette 

- 

ved ikke 

Flyt flere Cykel-Parkeringer ud mod gå-arealet på ydersiden.I det hele taget, er der 

brug for mange flere Cykel P-pladser 

Lidt bedre rengøring af strand 

ved stranden 

Mnarh, det er sådan lidt over det hele. 

Ved området omkring Sneglen 

Før broerne, der går ud til strandparken, det er et areal som ikke bliver benyttet men 

stadig tæt på stranden uden at hele strandparken bliver cykelparkering. 

I umiddelbar nærhed af de store badebroer (ydersiden af lagunen mod Øresund). 

Nær Helgoland 

Ved strandstation 3 

 

Rundt omkring på stierne. 

Ved indgangen til Helgoland. 

Bedre fordelt langt stien på strandparken i mindre klynger, frem for de store stativer 

ved bunkerne 

Inden man krydser broerne ved lagunen. 

station 4 ved strandgolf. der kunne være mere stativer lige foran "Strandgolf"-

pladsen ved vejen 

ved broen til Helgoland 

Cykelparkering der hvor cyklister fra Hedegårdsvej når ned til stranden.... På/ved 

5øren-græsplænen. 



delen af strandparken der ligger For enden af øresundsvej 

på Amagerstrandvej ved broerne, feks Italiensvej 

Ved adgangen ud for Øresundsvej. 

Bedre parkeringsmuligheder før broen (ved Øresundsvej) kunne måske aflaste 

parkeringer helt ude ved stranden - det er særligt et problem om sommeren 

Kunne være rart med cykelstativer lige ved Helgoland 

Ved femøren 

Tæt ved stranden/ vandet. 

Der er mange i starten men ikke så mange hen ad stranden 

En varm sommer dag er der behov for flere cykelstativer 

Ved landsiden ved toiletterne er der masser af plads men stativerne er gamle og har 

brug for opdatering 

Ved helgoland og kilometerbroen 

hele vejen 

Der er _rigeligt_ med cykelparkeringer. 

Ved 5 øren og ti øren, står der mange cykler uden er reel parkering 

Både ved den gamle strand og i den nye strandpark 

Ved helgoland og ved hver ende af vejene tættest på stranden 

Ved alle broer ud til den kunstige ø, gerne på øen. 

Syntes set er fint som det er 

Jeg synes altid cykler er parkeret alle mulige steder. Tag der ud en solskinsdag og se 

hvor folk parkerer 

Ude ved klitterne imellem bunkerne 

Ved Helgoland - på travle dage bliver det hurtigt kaos 

Ved Lidl, Amagerstrandvej, Der skal ikke bygges nye tilbygning til stranden, den er 

smuk  og en natur skøn oplevelse. Før helgoland er der bygget 2-3 flere bygninger  

det har tager udsynet når man køber og går 

Ved ikke. Jeg  cykler kun forbi, og ser at der er rigtig mange cykler, og ingen ledige 

stativer, de dage, hvor det er fint vejr. 

Tættere på promenaden 

Gerne lidt flere cykelparkeringspladser langs Amager Strandvej (mellem udløb af 

Italiensvej og Kastrupfortet) 

O msommeren er cykelparkeringerne alle optaget på de travle dage. Måske ville det 

give mening at have nogle mindre pladser mellem broerne, så man kan køre helt til 

dørs ud ad stierne. 

Placeringen kunne man arbejde med - især ved bunker 1, der kommer meget nemt 

masser af cykler på stien/pladsen på travle stranddage. 

Opstilling af flere  stativer langs grusstien 

Både nær Amager strandvej /Øresundsvej, ved Strandtutten samt i nærheden af 

Strandstationerne 

Der mangler cykelparkering ved Øresundsvej inde på Amager Strandparksiden både 

ved den lille cafe og umiddelbart efter man har krydset broen (ved Helgoland) Der er 

store græsarealer hvor man kan etablere cykelparkering. Der mangler tillige 

cykelparkering ved Italiensvej, efter man har krydset broen. De runde Cykel 

parkeringsstativer er meget ineffektive og ringe. 

Når man kommer over broerne (der er dog v. 100 m broen) og nede ved Amager 

Strandvej 

ingen 

NATUR-FYRETRÆER 

NOGET DER IKKE ER FLAT, NOGET DER IKKE ER LIGE 

ET STED HVOR HAREN KAN GEMME SIG 

CYKLER JA STATIVER VED SNOVEJ MELLEM "STRAND STATIONRER 1,2,3 

Tættere på strandvejen, da de fleste cykel p-pladser er over broerne 

Blok 1 kunne godt bruge flere cykelparkerings pladser 

øst for den sydligste bro 

Når jeg parkerer min cykel, er der altid ledige pladser. Det skal dog siges, at jeg ikke 



ofte kommer, når der er 'fluepapir'! 

Da jeg aldrig cykler har jeg ikke tænkt over dette 

Der er for få cykelstativer, i forhold til hvor mange der cykler til stranden 

I stedet for at placere samtlige cykler på græsarealerne ved strandparken kunne man 

overveje at lave flere cykelparkeringspladser ved metrostationerne Øresund, Amager 

Strand og Femøren og sætte bedre skilte op, f.eks. "Parker din cykel hér - der er kun 

5 minutters gang til stranden" 

 

Der er et stort behov for mere cykelparkering ved "indgangen" til stranden i enderne 

v.Øresund St og Femøren St. 

Ved børne stranden. Der kommer store cykler og de har meget udstyr med 

Der er ikke behiv for flere pladser. Der ee som refel ledige pmadsee. 

I den sydlige ende ved bebyggelsen. Der er tit for mange cykler uden for stativer. 

Alle de beton stier kunne godt bruge lidt flere cykelparkeringer. Så vidt jeg husker er 

det kun ved hvert knyttepunkt. 

Forenden af hver bro. 

Jeg syntes at Cykelparkering er fortæt på vandet ! - Folk kunne godt gå lidt længere ! 

Inde ved husede, altså før man kommer over broerne 

Ved den første udgang, mod helgoland (Øresundsstien) Før broen - tit hvis man 

kommer for at løbe en tur vil man gerne af med cyklen med det samme og ikke have 

den med over broen... 

Jeg kommer mest som gående eller løbende 

Ved Helgoland 

Måske lidt flere cykelstativer lige ved Helgoland. 

Jeg løber tæt på Helgoland og kan ofte se at der ikke er plads til alle cykler. 

Omkring broerne 

langs stranden 

ved alle adgangsbroer 

Nær sneglen. 

Langs asfaltstien ned langs stranden 

Omkring km-broen 

Der mangler stativer i fht helgoland 

ved ikke 

Langs Amager Strandstien.  

På stranden tæt ved broen til Helgoland. 

F.eks. på den gamle strand som ikke bliver vedligeholdt og puttet sand på 

Det kunne være godt med adskillelseslinie mellem cyklende og gående, på broerne og 

selve strandruten. Der sker for mange ulykker med sammenstød. 

Det ville være rart med flere cykelparkeringer, da amagerkanerne er et cykel 

folkefærd, og i godt vejr, er der rift om pladserne. 

Mange cykler på fortovet langs strandvejen til trods for cykelstien ved siden af. Dette 

er meget generende som gående. Cykelstativerne er der, men ikke fyldt. Kan man 

gøre noget med skiltning og andre steder at stille cyklerne 

Når cykelstativer placeres tæt på de rekreative områder ophobes der om sommeren 

cykler der, hvor man kunne lege. Cykelparkering kan trækkes længere væk fra 

strandbredden. (f.eks. ved området v Helgoland) Så man nærmest går ind i området, 

hvilket også giver sikkerhed for mindre børn. 

Lige ved hjørnet af Øresundsvej / amagerstrandvej 

Det er der ikke 

i forlængelse af de pladser der er nu 

på den anden side af broerne tættere på metro 

Ved indgangsområderne, og ikke på græsplænen hvor de alligevel bliver sandet til 

Det kunne være fint, hvis der også var cykelparkering tæt på Amager Strandvej 

tæt på Helgoland da cykler står tæt på sti og kan forhindrer redningskøretøjer 

Midtvejs mellem "bunkerne" 

Hvis det er okay, at cyklerne bare står på græsset eller på asfalterede områder, 



mangler der ikke cykelparkering, men hvis spørgeskemaet går på cykelstativer, 

mangler der cykelstativer i Kastrup-enden af strandparken. 

Omkring Femøren og Tiøren 

måske på 'landsiden', inden du kommer ud på kilometerbroen 

Jeg har ike haft behov for det 

ved bilbroen, tæt ved isbod og minigolf 

Langs med gå/cykelstien på halvøen når man skal til strand på begge sider af 

asfaltstien og flere i ender ved broer 

Der er også behov for cykel parkering før man kommer til vandet. 

cykelparkering er ikke relevant, jeg cykler strandparken rundt for frisk luft og motion 

Absolut flere p pladser 

Ved sneglen 

Generelt i nærheden af broerne. Sidste sommer mindes jeg, at det var ret svært at få 

cykelparkeringsplads. 

Jeg synes at der mangler cykelparkering nær 10-øren/sneglen 

Det vil være dejligt med mere cykelparkering mellem strandstation 1 og 2. 

Måske inden broen (bunker 1) over til øen. 

Hvis der skal flere cykelpladser op, synes jeg klart de skal stilles op helt oppe ved 

vejen. Der skal ikke mere skrammel ned på stranden efter min mening 

Ved Italiensvej 

Der er brug for mange flere cykelstativer, specielt omkring den nordlige ende ud for 

Øresundsvej. 

Ved Beach volley banerne på Amager strandvej og krydset Amager 

Strandvej/Øresundsvej 

Der er behov for mere parkering i nordenden ved Øresundsvej samt ved miden 

omkring Italiensvej. 

Desuden gerne langs cykel-/løbestien på "øen" mellem lagunen og sundet 

Der må bare oprettes flere, så man ikke fristes til at sætte cykler hvor som helst. 

Cykelisterne bruger dem ikke alligevel - så det er underordnet hvor de er 

Mere (mindre) parkeringspladser mellem de store, ved stranden. 

Det kunne være rart at parkere cyklen allerede, når man kommer til den "grønne" del 

af strandparken. Som det er i dag, skal man først ned på selve stranden, hvor man 

kan være heldig at finde en cykelholder. 

Der mangler cykelparkering ift. hvor folk bevæger sig i ved station 4 og 5. Der er altid 

for mange cykler langs Amager Strand Promenaden 

Det aner jeg ikke. Jeg stiller blot min cykel, hvor der er plads. Jeg har ikke registreret 

at der mangler steder at stille cyklen på trods af at jeg er flittig bruger af Amager 

strandpark. Brug energien og pengene på noget andet. 

Parkering inden broen for ikke at skæmme parken 

Det er mere når end hvor. Altså NÅR det er rigtig godt vejr og det halve København 

cykler ud til stranden 

Ved delen hvor helgoland ligger, der er nem adgang via Øresundsvej til strandparken 

og ofte mange mennesker 

Ved femøren 

Jeg savner cykelparkering til ladcykler 

Imellem stationerne, ved helgoland 

Ved bunker 5/ eller mod sneglen 

Ved helgoland 

Ved Strandtutten 

Omkring Helgoland 

Lige ved amagerstrandvej/øresundsvej mangler der cykelparkering, i stedet skal man 

køre hen over broen til den anden side. 

rundt om indsøen 

Langs stierne, hvor mange cykler stilles op af skilte eller lægges i sandet. 

Hel nede ved strandstationerne 

Der er behov for etableret cykelparkering ved Helgoland. Cykler holder ofte ved 



brandvejen eller på DBF, så man ikke kan komme til lokalerne 

Som i dag - for enden af broerne - men flere stativer. 

Ingen forslag. De nuværende stativer dækker mit behov 

Der kunne være flere cykelstativer hen mod gaden eller langs stierne mod broerne til 

parken. Især om sommeren stilles der mange cykler, som vælter i domino, fordi der 

ikke er stativer. 

Sprede cykelstativerne ud så de ikke er samlet få steder 

Flere pladser ved den nordlige del af stranden, både ved stranden, hvor der allerede 

er pladser, men også ved ishuset ved lyskrydset 

Der mangler parkeringsmuligheder langs med strandens betonsti. At parkere ved et 

toilethus og gå er ikke interessant 

Ofte når man cykler af stien langs vandet, er det umuligt at finde et sted at stille som 

cykel, med mindre man sætter den i sandet - hvilket gør det umuligt at parkere... 

med mindre man tager asfalten i brug. Men på den facon spærrer man for andre 

spadsere eller cyklister 

Fx for enden af italiensvej og Øresundsvej - tæt på Strandvejen, så cyklen ikke skal 

med ud over broerne. 

Der mangler cykelstativ, ved den gamle strand, er kun nogle få ved Tutten, Hvis vil 

ligge ved den gamle strand skal man tage cyklen med på græsset og sætte den op af 

hegnet, 

Op ved indgang in til strand omtåde ved øresundsvej  

 

Der var der altid cykelnpatkering , i 1980 da jeg var barn , der parkeret vi cyklernw 

og  gik til stranden og soles os  

 

Cyklen stod  i skyggen hele dagwn de var langs de areal vil kakde cykel gå  sti 

cyklerne holde langs og folk m.m sagtens kan komme forbi  er var stativ hele vejen 

hen. 

 

 

Større cykelparkingsområde ved Helgoland meget gerne mellem bunkeren og broen 

ud til Helgoland. Og så mangler der en tydelig markering af brandvejen - 

cykelparkering forbudt 

I nærheden af Helgoland 

Ved indgangen over for Øresundsvej 

Lige når man kommer over Lagune broen og cykler lige ud ved den lille rundkørsel, 

der er 2 små Stier der til gående og cyklende. Der savner jeg meget mere cykel 

parkering. Ligesom der er når man kommer over på strand siden ved de 2 andre 

broer. På varme og travle dage om sommeren og når der er arrangementer på 

stranden, så mangler der virkelig cykel parkering ´her. 

Imellem kilometerbroen og Lagunebroen er der en bunker, hvor der er kiosk, toiletter 

m.m. Her kommer mange cyklende til, og der mangler også cykelparkering. 

Tætere på stranden 

Før man komme helt ud til stranden. 

Ved helgoland. 

midt mellem station 1 og 2, og 2 og 3 på promenaderne eller lige ved siden af 

x 

Man kunne godt bruge nogle cykelstativer ved Helgoland, hvor jeg er medlem, så 

cyklerne ikke skal stå i sandet ved broen. 

Jeg enten går eller cykler til strandparken, så jeg har ikke de store problemer, men 

jeg hører, at der ofte er for meget aktivitet og larm derfra og indimellem kan jeg høre 

det hos mig. 

på sommerdage er der tydeligvis brug for flere cykelstativer i nærheden af 

tilkørselsvejene 

Jeg erkender at jeg bare parkerer min cykel der hvor jeg skal opholde mig, så jeg 

tænker ikke så meget på hvor cykel p-pladser er 

Der e behov for mere cykelparkering ved hver af broerne der fører over til øen.  



Desuden kunne broen ud for Øresundsvej med fordel opdeles i hhv. gangsti og 

cykelsti. Det er meget kaotisk at krydse broen om sommeren 

Jeg kan altid finde en plads både til bil og cykel, fordi jeg ikke har noget i mod at gå 

et stykke. På en højsommerdag kan det knibe m pladser,  Har ingen foreslag. 

Umuligt at gøre noget ved det store antal cykler på sommerdage tror jeg 

Der mangler cykelparkering ved den lille strand ved Helgoland 

Måske ville det være smart med cykelparkering lige ved 'indgangene' fx. ved krydset 

ved Øresundsvej/Amager Strandvej - i stedet for at man skal krydse broerne for at 

parkere.  

Eller også mindre stativer inde i stisystemet? Jeg ved godt, at folk tager deres ting 

med helt derhen, hvor de slår sig ned på stranden - så det er muligt, at de aldrig vil 

bruge et stativ - selvom der blev stillet flere op. 

Jeg oplever ikke et ekstra behov, men hvis det er der, kunne man jo lave 2-etages 

cykelstativer, hvor det er muligt at parkere i to lag. 

Ved foreningsbyen 

Ingen 

Ingen mening. Kommer oftest på gå ben 

Alt alt  for mange cykelp pladser. Og endda i sandet!! Det er en strand og et stykke 

natur, iog det er nu i gang med ar blive ødelagt med alle disse stål dimser. Det er et 

trist syn, cyklerne må sgu parkere udenfor ! 

Vi vil som regel gerne have cykler og medbragte sager helt ned til stranden. Det er 

rart at der er parkering ved bunkerne, men ville være dejligt med nogle flere små 

mellemstationer, fx. som supplement til de lange asfalterede strækninger 

Langs den asfalteret rute langs vandet.Ved skraldespande og skraldespande står der 

ofte cykler. Kunne det være en mulighed at placere cykelstativer der. 

Jeg benytter dem ikke, og ved ikke hvor mange der er eller, hvor de er placeret 

Ved enden af Øresundsvej - i sommer sæsonen står de alle vegne og folk falder 

nærmest over dem. 

Det har jeg ikke. 

Ved øresundsvej og italiensvej 

Jeg synes ikke der er brug for flere 

Dér hvor der i forvejen er cykelparkering - de bør være centreret, men der er ikke 

nok. 

Jeg har ikke haft problemer med det. 

Nede ved indgangen til Stranden, Øresundsvej/Amagerstrandvej - det vil gøre det 

nemmere at komme rundt i kvarteret, hvis man kunne komme af med cyklen der. 

Alternativt flere med Øresund metro 

strandstation 1 

Jeg vil gerne kommentere bilparkering, som pt fylder amager strandvej og gør det til 

en total fyldt vej med parkerede biler på begge sider og meget tung trafik. 

Jeg har endnu ikke oplevel mangel på plads. 

På hjørnet af Amager Strandpark ud til krydset Amager Strandvej og Amager 

Helgoland/Øresundsvej kunne der godt laves bedre og mere cykelparkering 

Området omkring Helgoland 

Ved kilometerbroen 

Jeg har ikke oplevet, at det har været et problem med cykelparkering. Men jeg har 

heller ikke været der så meget i højsommeren. 

Tættere på indgangen ved Lidl/Øresundsvej. 

Alt for mange cykler flyder over alt 

Langs stien, spredt mere ud 

n/a 

Arealer for bil parkering burde erstattes af cykelparkering o .a. Der burde ikke være 

biltrafik i området overhovedet. 

Langs stien 

Omkring Lidl 

Omkring Kilometerbroen 



Synes ikke der er mere behov for flere parkering for edet det vil se dødt ud under 

vinterperioden. 

I starten, så man ikke skal have dem helt med ned på stranden 

Ved broerne inden man krydser for at komme ud på "øen". 

Der er behov for bilparkering 

På sommerdage mangler der plads ved alle broerne, tror jeg 

Der er brug for mere organiseret cykelparkering i sommerperioderne 

Måske på landsiden af øen ved Italinesvej... 

Jeg bruger stedet ved Øresundsvej og der er det fint. 

 

Belysning til stier, så folk kan løbe om vinter 

Ved indgangene 

Inden man kører over broerne 

Det er OK at der cykelparkering, hvor der er nu, men man kunne evt. placere cykler i 

i stativer i flere etager som man gør på visse jernbanestationer. 

Der er behov for flere cykelparkeringspladser ved Amager Strandvej, gerne på 

arealerne, hvor der er overgange og hvor der er opstillet borde og grilarealer 

I øresundsvejs området 

Bedre mulighed for at parkere cyklen inden man krydser broerne. 

Mere midt for omkring bænkene 

Ved broerne 

der mangler nogle gange cykelparkeringspladser om sommeren, f.eks. ved indgangen 

over for Øresundsvej 

evt. flere parkerings muligheder i krydset ved Lidl på de grønne arealer 

Ved Italiensvej indgang til Kilometerbroen 

Ved ikke - jeg plejer at gå 

omkring Amager Helgoland og natur parken 

ingen forslag - kun et problem når det er virkelig godt vejr og stranden er fyldt 

helt tæt på Helgoland ved strandkanten 

tættere på vandet ved nedgangene 

Ingen steder da jeg mener de skal holde der hvor man kører ind og ikke i sandet hvor 

man skal sole sig/lege med børn 

Tættere på alle badebroerne 

cykelparkeringen er OK 

Tættere på promenaden 

Går eller løber altid til Strandparken. Derfor er cykel og bil parkering ikke relevant for 

mig. 

Ved Helgoland 

ude hvor der også er P-pladser, Kajakhotellet og Café båden 

- 

Udvidelse af eksisterende pladser 

Langs strandstien mellem strandstationerne 

Ved badeanstalten Helgoland, og ved broen til Helgoland. 

Flere skradspande 

Udvidelse af cykelparkeringer på gangstien langs amager strandvej, især nær 

tilkørselsvejene: øresundsvej, italiensvej m fl 

Om sommeren er der tit mange cykler der er smidt langs stierne. Lidt stativer drypvis 

ville hjælpe på udseendet. 

Nede omkring Helgoland kommer der mange gæster i sommerperioden, hvor der er 

åbent for alle, og cyklerne holde ofte så tæt, at det spærrer for vejen i tilfælde af, at 

en ambulance e.l. skal frem 

Jeg har valgt "ikke relevant" på samtlige spørgsmål indtil nu, fordi jeg ikke kan huske 

detaljerne om cykler. 

ved femøren, kilometerbroen 

Ingen kommentar 

Ved broerne langs Amager strandvej. Hvis man bare bilbombe i grasse område 



Som et sted, hvor mange mennesker nyder sommerlivet. Jeg er ikke strand-

menneske, men kan godt naturoplevelsen uden for "myldertiden" 

jo større afalds containere. 

I den sydlige ende er der ingen cykelparkering. Specielt ved 5-øren (den lille 

græsplæne) og på stranden derudfor står og ligger der altid en masse cykler, men 

der er ingen stativer :-( 

Det er fint som det er. Mulighed for opladning af el cykler med solceller ville være fedt 

Cykel parkering ved broerne på landsiden. 

de opstilles på den gamle promenade 

Flere mindre stativer langs stierne 

Lige når man kommer ned til stranden, før broerne 

Især om sommeren er cykelparkeringen i nærheden af Helgoland fuldstændig 

overfyldt. Den burde udvides - evt med parkeringsmuligheder helt opp ved Amager 

Strandvej overfor Lidl. 

Ved strandstationerne 

Det er mest et problem om sommeren. Men det ville være rart, hvis folk satte deres 

cykler oppe ved strandvejen i stedet for at slæbe dem ned på den i forvejen 

overfyldte strand. Desuden bliver det ret ubehageligt at gå der - specielt med børn - 

når der drøner cykler omkring ørene på én. Så nogle flere cykleparkeringspladser ved 

strandvejen! 

for enden af italiensvej + for enden af øresundsvej, samt ved de naturlige 

opholdsteder i selve strandparken fx ved toiletterne 

Ved siderne af cement stierne 

Jeg kommer over ved Kilometerbroen og der plejer at være god plads. 

Lige ved hovedindgangen 

I højsæson er der behov for cykelparkering mellem stationerne - der ligger altid 

mange cykler og flyder langs stien, som gør det vanskeligt for folk at færdes sikkert. 

Der er nok 

Helgoland 

Måske kunne der være cykelparkeringspladser også på andre steder end kun efter 

broer 

Der må gerne oprettes mere cykelparkering ved Amager Strandvej 

Det har jeg ikke overblik over 

Flere stativer langs med strandstien ville være dejligt 

Ved indgangen ved Øresundsvej - der parkeres helt tilfældigt og det spærrer for de 

gående 

Omkring Helgoland er der behov for bedre parkeringsmuligheder. 

Mellem bunkerne ved klitterne 

Der mangler cykelparkering tættere ved bro-udgangene. Dvs tættere på stranden 

Ved stierne fra Øresundsvej og hele vejen ned til Station 1 og Helgoland. 

Helgoland 

Jeg cykler ikke så meget derude, så føler ikke jeg kan komme med noget konstruktivt 

her 

Før broen 

Mellem cykel- og gangsti over længere strækninger 

Spredt over hele strandparken. 

De pladser der er, er fine, men de er ikke store nok 

Ved strandvejen. Næsten al parkering er over broene... 

Inde på "halvøen" for dem der cykler over broerne og helt hen til stranden. Der er 

masser af cykelparkering ude ved vejen, men ikke lige så meget ved selve stranden. 

For enden af Hedegårdsvej stranden ved Femøren. Mener ikke, der er cykelparkering 

der, så den ligger oftest i græsset ellers sættes op ad den lille mur, der adskiller sti 

og sand. 

Gerne flere stativer tættere ved Amager Strandvej - hele vejen langs strandparken. 

Der er også mange aktiviteter på græsset, ikke kun ved lagunen, og cyklerne holder i 

kaotiske lag. 



Omkring broerne 

Mellem strandstation 1 og 2 

Måske en eller anden for for parkering langs stierne, så man ikke skal stille cyklen op 

ad bænke eller tage den med ud i klitterne. 

Der er ikke behov for flere parkeringspladser. Derimod er der behov for mere vildt 

natur i området. 

Midt på stierne mellem Øresundsvej, Italiensvej og Kastrup fort. Hvis det kan gøres 

diskret og uden at tage for meget plads. 

Måske mere cykelparkering ude ved Amager boulevard 

Ved indgangen til Amager Strandpark Øresundsvej, Amager Strandvej 

Tæt ved Helogland 

Ved Helgoland og Italiensvejj/Kilometerbroen er der for mange cykler på en varm 

sommerdag. 

Lav flere parkeringspladser, og lav dem på fast underlag, der også tillader brug af 

støtteben. 

Rundt omkring langs stien 

På det sted hvor der er minigolf og andre sports aktiviteter 

Flere cykelparkerinspladser rundt langs stien ville være skønt! Der er altid meget run 

på lige ved første bro, og er dejligt at cykle midt længere ned i parken, men der er 

ingen plads til cyklen. 

Tættere på badebro ud for Italiensvej. 

Måske i 2 etager som på Nørreport 

Omkring sneglen, omkring stationerne, særligt Helgoland. 

- 

Der kunne være cykelparkering hvor man kører ind i strandparken, altså helt ude ved 

strandvejen. Så fylder cyklerne ikke så meget ude på selve stranden 

I nærheden af minigolf 

ved helgoland 

I forbindelse med broerne ud på øen 

En ekstra parkeringsplads 

Ved sneglen. Her skal man sætte cyklen op  ad bænkene. 

I området ved strandtutten/isbilerne/minigolf 

Der er behov for flere stativer langs stien til cykler, barnevogne. Oftest er der en stor 

og ubrugt plads i nærheden af stien, da de fleste ligger sig længere ned mod vandet. 

Mulighed for sikker parkering af cyklen så den IKKE står i vejen for dem der cykler, 

løber på rulleskøjter og går af stierne 

Synes der godt kunne være flere ved Øresundsstien/Amager Naturcenter. På gode 

dage ligger der mange cykler rundt omkring, da folk tager dem med ned på stranden 

Mellem bunker anlæggene. 

På hjørnet ved Amager standvej og øresundsvej 

Ved de naturlige hovedstier og spredt i området på stier ved flere klitter mm. 

Der mangler også bænke langs stien, som vender rigtigt ift udsigt over vand og sol.. 

Og som ikke peger lige ind i klitterne, som de fleste gør nu, eller vender med ryggen 

til stien.. Cykelparkerirng langs stien på plateauer er en muligjed 

Se hvordan cykelparkering er i løbet af sommeren, mange stiller deres cykel tæt på 

der hvor de ligger og bader, det betyder at cykelparkering skal være mere spredt ind 

den er nu. 

ved 5-øren og 10-øren 

Ved Helgoland 

bla ved Helgoland 

Ved Helgoland 

ved Lidl 

Flere parkerings øer langs stien særligt om sommeren ligger/holder der mange cykler 

på selve stien som gør det vanskeligt at komme forbi 

Har jeg ikke. Hænger mest ud på strandpromenaden, så sætter bare min op af 

betonklodserne. 



Helgoland 

Det har jeg ikke 

På det grønne område som ingen bruger 

Cyklerne er til stor gene og fare for gående og løbere. Cykler burde forbydes på selve 

strandparken. 

N/A 

Omkring metrostationerne 

Ved Helgoland 

Ved indgangen/krydset Amager Strandvej/Øresundsvej. 

Ved broerne i vej-enden (dvs. ved Amager Strandvej). 

Omkring 5 øren ville der være plads til mere cykelparkering 

Bibehold vores kyster og natur på Amager. Det er derfor vi kan li Amager. 

Langs med stierne, tættere på "klitterne". Der fylder cyklerne og spærrer stien. 

Ved indgangen til strandparken ved hedegaardsvej 

Ved Helgoland! 

Ved siden af bænke langs stranden 

For meget skrald 

Jeg cykler meget sjældent til stranden, så har ikke tænkt over det 

Før og efter de fleste af broerne. Det ligner nogle gange et bombet lokum med cykler 

ved parkeringspladserne 

I starten tættest på byen. Gerne inden man begynder at krydse gangbroerne 

Der måtte gerne være en placering til lægere ned - folk klumper sig lidt sammen på 

den første stemrand fordi alle cykler til dén parkering. 

Ved ankomst fra øresundvej, for de som nyder det grønne område/kiosken 

Det er kun de gode sommerdage hvor der tydeligvis er for få cykelparkeringer så folk 

smider cyklerne ude på stien og det gør det besværligt for andre at komme forbi. 

Der er altid mange cykler omkring skraldespandene, når det er strandvejr. Så der 

mangler nok nogle cykeløer 

Der er ingen cykelparkering tæt ved Helgoland Badeanstalt. 

? 

Jeg tænker at det ville være bedre hvis der var gode muligheder for cykelparkering i 

starten af stranden. Med dette mener jeg lige ved Lidl, tættest på Øresund st. Samt 

tæt på stranden lige ved Amager Strand st. 

På den lange strækning fra vejen ned til broen 

Ved indfaldsvejene på Strandsiden 

jeg cykler næsten aldrig derned, så jeg har valgt ikke at svare. Mit indtryk af 

cykelparkering er at den er fin nok men at hvis der er større arrangementer er der for 

få; men folk er flinke til at samle cykelparkeringer så jeg har ikke oplevet problemer 

hermed. 

Jeg synes egentlig det fungerer fint. Hvis der skulle forbedres, så kunne man placere 

stativer mellem stationerne, så man kan have sin cykel tættere på der hvor man 

ligger. Der er mange der smider cyklerne midt i det hele. Det ville specielt være 

praktisk for børnefamilierne, der ofte har mange ting med på cyklerne. 

På stierne ved klitterne 

Flere der hvor de er i dag. 

De eksisterende skal graves frem 

ved Helgoland 

Langs stierne, så cyklerne ikke stilles op ad bænkene. De "runde" stativer skal graves 

op eller flyttes 

Inden man går ud på broerne. Tættere på den "Gamle Strand". 

ved Helgo land 

Jeg kunne godt tænke mig cykelparkering tættere på stranden 

På indersiden af lagunen 

Gerne cykelparkering ved blok 5 

Ved placering af mere cykelparkering helt ude på Amager Strandvej, kan man håbe at 

man kan holde cyklerne mere fra det direkte strandområde hvor de ofte ligger / står 



overalt. Ellers flere omkring stien og ikke kun ved hver bunker. 

I område ved Helgoland mangler der cykelparkering. 

Langs hele "stien" - det gælder om st få spredt brugere ud over hele stranden-det gør 

de selv, men kan hjælpes, så det også ser pænt ud 

Udvid de eksisterende placeringer! 

Cykelparkeringen er helt fint - det er kun i højsæsonen at det bliver et problem. 

næ vi smider jo bare cyklen :-) 

Det er sjældent, jeg cykler,kun når jeg skal ned og bade, og der er der overfyldt alle 

vegne, så nye cykelstativer kunen anbringes hvorsomhellst 

Der er behov for om sommeren at se på bilparkering - der parkeres over alt. Overvej 

parkometre i dette område. Det samme når cirkus summarum var der. Det skal være 

gratis for beboere.... 

Når man kommer fra Øresundsvej. 

Rundt omkring langsomt med stien altså decentralt eller Mao der hvor mange 

opholder sig 

Udvide de allerede eksisterende cykelparkerings-områder 

ved alle tilgange til Amager Strandpark er der brug for mere cykelparkering 

Ved bunker 1 

I nærheden af Strandtutten. 

 

  



7. Skriv her hvis du har særlige ønsker til den fremtidige belysning i Amager 

Strandpark. Angiv eksempelvis hvis der er særlige steder, du mener, der er behov for 

øget belysning samt eventuelle forslag til belysningstyper. 
 

Svar 

Smart belysning på stierne med sensor der skruer op for lyset hvor man går og 

skruer ned igen når man er væk. Lave lyskilder ikke høje lygtepæle. 

belysning på stien når man løber der om aftenen 

Ved de 2 volleyball baner kunne det være rart. Det er et meget populært sted. 

Det vil være rart med aftenbelysning, gerne diskret, på de områder, hvo stien 

bugter sig mellem "klitterne" og marehalmen. 

Måske langs gangruten af cement om natten 

på standpromenaden er der sort om vinteren når man løber. lys på stien kan give 

mere tryghed 

Det kunne være en god idé med nedfældede lyskilder langs den snoede betonsti i 

hele parken 

Amager Strand er underdimensioneret. 

Før broerne over til øen 

Jeg er tilfreds med at det er mørkt på amager strandpark. Især på stien ude på 

øen ville blive ødelagt hvis der bliver opsat lygtepæle. Måske man kan overveje 

belysning langs med amager strandvej, hvor der er en masse lys fra biler. 

Jeg kommer ikke på stranden efter mørkets frembrud. Tror også, at mere 

belysning bare vil øge problemerne med affaldssvineri og fester, der løber løbsk og 

ender med smadrede flasker og affald spredt ud over stranden. 

Jeg kommer der ikke når det er mørkt, det er for øde og ikke oplyst nok 

svag markering af gang/cykelstier, men må ikke ødelægge naturoplevelsen 

ved stien langs vandet 

Langs stierne så man kan gå der om aftenen 

langs gang stien, så kan man løbe også om aftenen 

Ved vejen der går langs stranden nede ved vandet. 

Belysning til og fra Helgoland om vinteren 

der mangler belysning mellem kastruphavn og båd resturanden 

Mangler koncertplads a la 5 øren som i gl dage fra 80'erne der mangler noget 

kreativ tankegang 

?. Kommer der aldrig om aftenen eller når det er mørkt, men selvføgeligt er det 

vigtigt med lys på gangarealerne, da der er mange mennesker og cykler. 

jeg syntes at en del af charmen ved amager strandpark, er at der er mørkt. når 

det blir mørkt. øget belysning, vil ødelægge oplevelsen af solnedgangen 

Der mangler belysning på stien der forbinder hhv. bunker 1, 2, 3 - altså ude 

mellem "klitterne". 

Langs stierne vil være skønt. Det bør være lavt og meget diskret. Ellers vil jeg 

hellere undvære 

Må gerne være noget, der bevarer den rolige stemning. For eksempel lanterner 

frem for projektører 

Jeg foreslår, at der lige akkurat kommer lys nok til, at man kan se stien. Der bør 

ikke komme for meget lys, da vil ødelægge oplevelsen af at befinde sig i naturen 

Efter at have løbet på strandparken gennem hele vinteren, kunne jeg godt tænke 

mig belysning langs stierne. Og på asfaltstykket fra krydset og til (og måske over) 

broen. 

Måske nogle små "jord" spots, så man kan følge en sti mens man cykler eller går 

når det er mørkt. 

Når man løber i strandparken om aftenen er det nærmest umuligt at orientere sig 

= TOTALT MØRKT. Man kunne godt have nogle "gadelamper" på sti arealet, som 

stadig ser fancy ud. 

Det mangler lys på hele beton stien da man løber i blinde især i vinter halvåret. 

Mere belysning ved gangstier med til vandet 



Hele vejen langs "gå-vejen" vejen, så den kan bruges som løberute også i 

vinterhalvåret, hvor det bliver tidligt mørkt. 

Mere lys på stierne ude på "tangen" 

Stierne skal være godt belyste 

Det kunne være rart med "standerlamper" ved borde/bænke rundt omkring på den 

gamle del af stranden, så man kunne bruge borde/bænke efter mørkets frembrud i 

ydermånederne, hvor det stadigt er lunt nok til at sidde ude, men det bliver 

tidligere mørkt. 

Langs beton stien. Vi er utrolig mange der løber langs denne rute men om vinteren 

bliver det hurtigt mørkt og det afholder mig fra at løbe i strandparken. Der er 

kulsort efter solen er gået ned. 

Over den første bro, Øresundsstien, i forbindelse med Helgoland 

Det kunne være frit hvis man kunne læbe på stien selvom det er mørkt. Så lidt 

men diskret belysning på stien vil være rart 

Lyset må ikke kunne ses fra land. Strandparken var en gang et stykke natur midt i 

byen - nu er det en af byens tættest bebyggede grunde - og stranden og naturen 

er væk under grimme barakker. Stranden er væk og området er ikke længere 

indbydende og attraktivt - hvis det overhovedet kan lykkes at komme derover 

uden at blive kørt ned af de mange biler der kører på gangstien 

På de lune sommeraftener, hvor man har lyst til at hænge ud på stranden sent, 

kan man nærmest ikke se en hånd for sig. Kunne man forestille sig at der kom en 

slags hygge-belysning (dvs. ikke skarpt lys, men nok til at kunne orientere sig) 

ude på selve stranden? 

Ved Helgoland 

Ved ikke 

på stierne når det er mørkt 

Jeg løber gerne ned ved strandparken, men om vinteren begrænses det af, at der 

kun er lys i modsatte ende af, hvor jeg bor 

Det er, som jeg har læst det, allerede vedtaget der skal være mere. Jeg har aldrig 

manglet belysning i strandparken. 

Langs stierne. Om vinteren er der så mørkt morgen og eftermiddag, når jeg lufter 

hund, at jeg ikke kan se, hvor jeg går. Så på den årstid bruger jeg desværre i 

strandparken i hverdagen. 

Langs stien med beton. Lave lysstandere 

Jeg synes det ville være synd hvis man lavede meget belysning på stranden da 

dette er en af de steder i byen hvor man kan nyde himmelen uden lys forurening. 

Har prøvet én enkelt gang at parkerer i bil dernede og i vintermåneden var der lidt 

mørkt ved parkeringspladsen. 

Langs stien, så mange kan løbe og gå trygt i de mørke timer. En belysning der er i 

hoftehøjde 

Lys hele vejen til Helgoland samt på stien i strandparken fra Øresundsvej mod 

Italiensvej 

Mere belysning ved havnebadene. 

Det er et stort plus at man kan opleve en relativ mørk stjernehimmel , men 

diskrete LED kantmarkeringer af stierne ville være godt. 

På den bugtede betonsti kunne der være belysning i lav højde for at man har lidt 

lys når man løber om aftenen 

Der må gerne være mere lys på stierne fra bro til bro og så ved stien ude ved 

Amagerstrandvej. 

Vil helst have mørke :-) Så man kan se stjerner. Hvis løbere ønsker mere lys, så 

begræns det venligst til området fra station 2/3 og sydpå, så den nordligste del af 

strandparken bevares mest 'naturlig' 

ved cykelstativerne og ved "bunkerne" 

Led lys i stierne samt mere lys der kan oplyse området 

Lav belysning langs stier ude på strandparken 

Kan ikke huske. Det ville være rart med mere ved parkeringspladsen, men stadig 

mørke ved stranden. 



det er dejligt at der er steder der ermørke, men der mangler belysning langs 

stierne så man kan cykle og gå i parken og føles sig tryg 

langs asfalterede stier, især i den mørke tid 

Går der kun i fuld dagslys og solskin 

Dette gælder alle gangarealer og stationerne 

Jeg har behov inde på selve stien der går igennem strandparken og der jeg løber 

og går ture. Der er behov for at man kan se og føle sig tryk 

Fra Øresundsvej til Helgoland, hvor mange bader efter mørkets frembrud om 

vinteren. 

Jeg synes at strandparken er ret ubrugelig om vinteren, da der er mørkt når man 

kommer fra arbejde, og udelukkende belysning i den sydlige del af området. 

Hvor de unge samles er behov for lys for evt. at undgå fordækte slagsmål 

Det kunne være fedt hvis man bedre kunne løbe når det er mørkt. Det er ret 

utrygt nu 

Hvad er strategien for området? Skal unge mennesker holde opvarmningsftester 

inden de tager videre ind til det centrale København - eller holde spontane fester I 

området når vejret og vennerne er til dette? Belysningen vil kunne understøtte den 

ene eller anden strategi. 

Det kunne være fantastisk med lys langs stien på øren, så stien kunne bruges til 

løb i mørke 

På stierne vil det være dejligt med lys, så man kan løbe en tur efter det er blevet 

mørkt. Blød belysning, så det ikke blænder/irriterer for beboelse tæt på 

Strandparken 

Lave lamper (ca. 1m) placeret hele vejen langs den snoede sti. Gullig belysning så 

det giver en sydlandsk stemning. 

I så fald belysning (diskret pga. stjernehimlen) på strandstien, hvor der endnu ikke 

er lys. 

 

For os, der løber morgen og aften på standen, kunne der måske også tænkes i lys, 

der kun tænder, når en person kommer. 

Ved toiletter 

Skandale der ikke en lysløsning svt Søndermarken! Strandparken er jo ubrugelig i 

folks fritid hverdage hele vinterhalvåret.  

Rigtig mange min familie inkl ville anvende strandparken meget mere året rundt 

med en lysløsning. Istedet må man løbe på cykelsti langs Strandvejen da fortove 

heller ikke er ordentligt  belyst. 

Lys på stien så man også kan færdes om aftenen - eks. løb eller anden form for 

motion 

På den del af strandparks asfaltsstisystemet hvor der ikke er belysning = 

"naturstrands" delen. Forhindrer i praksis os der bor i den ende os i at gå der på 

hverdage i vinterhalvåret (mange forsøger dog med pandelamper/andet) 

Lys langs stier om aftenen. Ikke lygtepæle men markeringslys 

Over broerne 

Ikke på strandstien 

Solceller der kan lyse om natten 

Fra Helgoland og ned til ketroen 

Markeringslys - lav belysning langs betonstierne så man kan anvende stierne til 

gang/løb i vinterhalvåret uden at have egen lygte med. 

på gangstierne 

På Øresundsbrien og kangs med hele stisystemet mellem de 3 broer 

Der er stort set ingen belysning af hele stien i stranparken. Det betyder at det kan 

virke utrygt. 

Stien langs med Amager Strandpark mangler belysning, 

Ved stierne 

Lave lamper langs betonstien så man kan løbe på riten i vinterhalvåret. Ligeledes 

vil det gøre det mere trygt at færdes der om aftenen. Strandparken i Tårnby 

kommune har fin lys som kunne være til inspiration. 



Om vinteren er der et stort behov for mere lys langs stien ved vandet og i det hele 

taget i hele området. Jeg tror vi er mange, der gerne vil gå/løbe en tur sidst på 

eftermiddagen om vinteren ved Stranparken 

På samtlige stier mangler lys !  

Især fra nordlige indgang og hen til Helgoland 

Belysning fra Amager Strandvej til Badeanstalten Helgoland 

Man bør begrænse belysning mest muligt. Det er få steder i byen, hvor man kan 

opleve nattemørket og det er værd at værne om dette i den fysiske planlægning. 

En diskret belysning fra Helgoland mod lufthavnen, specielt om vinteren 

Gerne lys på alle stier 

Som løber kunne det være rart med lys i vinterhalvåret på 

betonstien(Amagerstrandstien) mellem Helgoland og Amagerstrand. 

Ved ikke 

Der mangler i den grad lys på stisystemerne fra Helgoland til promenaden ved 

minigolf'en 

Lys på cykel/gå vejen ude ved stranden mangler. 

Jeg synes at der generelt er alt for mørkt om vinteren og derfor går jeg aldrig tur 

dernede når det er mørkt 

Evt på broerne og stien, så man kan løbe efter mørkets frembrud, og stadig føle 

sig sikker. 

På den snoede sti er der meget mørk om aftenen, og jeg føler mig derfor ikke tryg 

ved at løbe der i vinterhalvåret 

Som regel virker det lys, som der er i forvejen, slet ikke. Specielt Surferstien og 

broen over dertil er sjældent belyst. Langs stien måtte der også gerne være lys. 

Lyskilder som giver meget lys 

Ved broerne, og på stierne 

Varm lys langs den asfalteret gangstien 

Jeg ønsker IKKE belysning, men at strandparken beholder så meget af naturens 

lys som muligt. 

værdien af amager strandpark er at have en vild naturlig sted tæt på byen, der 

omfatter et sted uden gadelygter. 

Hele stien rundt, der er intet lys, så meget mørkt om vinteren/aftenen. Måske bare 

et par små solcelle lamper ville være nok, bare så man kan se stien. Det ville dog 

samtidig ødelægge oplevelsen ved mørket, stjernerne mm. Så efter min mening 

må der endelig ikke komme for meget lys, det er ikke et problem at der ikke er 

noget. 

Det kan overvejes om asfalt stien skal have lys. Men der skal tages hensyn til der 

bor tæt så det bliver funktionelt og pænt 

Måske langs cykelstierne/gangsterne ved Amagerstrandvej. 

På broen ved helgoland. Det ville være betryggende med lavt placerede lamper, så 

man kan se hvor man går om aftenen, især i vinterhalvåret 

Det kunne være betryggende, at der kommer belysning langs asfaltstien ude i 

sandet. 

Det er super ærgerligt, at strandparken ligger hen i mørke i hele vinterperioden - 

det er utrygt at færdes der efter mørkets frembrud. Der bør være belystning langs 

asfaltstien - hele vejen rundt. 

Rustikke lamper i lav højde 

På stigerne, i de tidlige aften og morgentimer om vinteren (pæne lamper der 

udtryksmæssigt falder ind i omgivelserne). 

'Hyggebelysning' aften og vinter langs gangstierne. Derudover belysning langs 

begge sider Amager strandvej, hvor det er meget mørkt mellem ca Krudthuset og 

Italiensvej. 

Ingen yderligere behov 

En oplyst løberute skal være velkommen. 

Visse steder er der meget mørk hvis man går/løber sent om aftenen. Det er heller 

ikke altid at alt lys, der er nu, virker. 

Mere lys på stierne, så det er mere trygt at gå aftenstur, når mørket falder på 



Mørket er utrolig vigtigt at bevare.Amager Strandpark. Det er et af de eneste 

steder du kan opleve mørket i byen. 

Jeg tør ikke være der i mørke. Der er for øde. 

Flere ville kunne bruge strandparken til løb, fysiske aktiviteter, hvis der kom mere 

lys i hele strandpaken. Det ville skabe med tryghed. Her er ret mørkt i forvejen :-( 

Der mangler belysning på stierne især om vinteren. Når man benytter 

strandparken til løb er det virkeligt kedeligt at man bliver begrænset fordi der ikke 

er lys nok. 

Synes bare der generelt er dårligt belyst på strandparken. 

Der bør være belysning på pladserne ved siloerne. 

Der er meget mørkt på stierne om aftenen især i vinterhalvåret.. Det begrænser 

desværre brugen af Amager Strandpark (f.eks. til løbeture) om aftenen.. 

-Gang/cykelstig fra rundkørelse til standen mangler lys.  

-Lys på bilbroen og omkring rundkørelsen var slukket forleden (måske bare en 

midlertidig fejl). Hvis det generelt er slukket i perioder så kunne det laves om til 

altid at være tændt når der er mørkt. 

Mere belysning ude i strandparken generelt, det er meget mørkt at løbe derude om 

morgenen. LED eller andre energieffektive belysningstyper foretrækkes. 

lamper langs løbestien i parken. Den store plads overfor Lidl har brug for bedre 

belysning, måske blødt lys, så naboer ikke bliver irriteret af det. Bedre belysning 

ved broer samt beplantning ved broer bør være en selvfølge, da det kan være 

farligt at løbe der om aftenen når det er blevet mørkt. 

Jeg synes det er fint med begrænset belysning. 

I forhold til aften/natteløb i den mørketid vil det være rart med veloplyste stier bla 

til og fra promenaden 

Langs den snoede sti ude på øen 

På stierne kunne det være rart med lys om vinteren, så man kunne bruge 

strandparken i flere timer 

På stierne. Det er meget mørk om aftenen hvilket gør det lidt utrygt at gå der 

Det ville være hensigtsmæssigt med mere lys fra et par meters højde for at skabe 

mere tryghed efter mørkets frembrud. Med lav belysning kan man ikke se folks 

ansigter, hvilket skaber utryghed, da man så ikke kan afkode hinandens hensigter. 

... langs stien ... mørket = utryghed... 

kunne være dejligt med belysning langs beton stien ikke noget stort bare lidt lys 

ville være dejligt 

Jeg er gået hjem inden det bliver mørkt. 

Betonstien måtte godt være oplyst om aftenen, så det stadig er muligt at løbe eller 

cykle genne parken efter mørkets frembrud. 

Stien mellem Helgoland badeanstalt og den første bunker 

Jeg sætter pris på at der ikke er belysning, så det er mere naturligt. 

Langs stien på øen. 

Håber ikke der kommer mere end der allerede er 

Behov for belysning langs den snoede vej. Der er helt sort om vinteren 

Langs hele stien startende fra Helgoland 

Det skal jo ikke være en unaturlig tivoli park, naturligt lys og nuværende stand er 

fin. 

Løberute på langs af strandparken - evt med "gulvbelysning" 

Belysning på strand stien ville være virkeligt dejligt. Jeg er mand er jeg er ikke på 

den måde utryg ved at færdes på strandstien i aftentimerne, men for kvindlige 

gæster både for løbere og gæster til Helgoland må det være forbundet med stor 

utryghed at færdes på strandstien i aftentimerne om vinteren. 

På øen lave energivenlige lede lys. Specielt til efterår vinter 

så lidt kunstigt lys som muligt 

Belysning på stierne 

Den lille sti ned mod Helgoland kunne godt tåle decent belysning. 

Der kunne tænkes i mere charmerende fx kaffebar/ lille strandcafé, mulighed for 

god kaffe og lækker is, fx paradis is. Flere træer til sjælen og skygge for solen. 



Grønt/ blomster... 

Jeg har ikke brug for mere lys. Jeg nyder mørket, stjernerne og månelyset om 

aftenen 

Langs løberuter - umuligt at løbe om vinteren/aftenen 

Fremtidens gadebelysning skal ikke kun forbruge men også producere strøm. 

Denne mission danner baggrund for det nye Gate 21-projekt ”Udvikling af CO2-

neutralt byrumsarmatur”. Projektet, som bliver ledet af arkitektvirksomheden ark-

unica, har som målsætning at udvikle CO2-neutral gadebelysning ved brug af sol- 

og vindenergi. På sigt forventes lamperne endda at producere ekstra energi, som 

vil kunne distribueres via fremtidens elsystemer – smart-grids – og bruges til 

andre formål. Tjek Gate 21. 

Det kunne være fedt at kunne løbe sen eftermiddag/aften om vinteren. Jeg 

fravælger at løbe i de tidsrum i Strandparken pga. manglende belysning - men vil 

faktisk helst løbe der... 

Stien på stransengen langs med Amager Strandvej er ikke belyst. Der er lidt 

sammenstød særligt om vinteren, med mørke morgener, mellem hundeluftere, 

løbere cykelister mv. 

Lys på strandstierne er savnet 

Der skal ikke være belysning, det ødelægger naturoplevelsen 

der er kunne om vinteren godt bruges lidt lys til løbende og gående mellem tårn 1-

3:) Måske kl. 6-8 og 18-20. 

Jeg synes Amager Strand skal bevares som et naturområde. Mere belysning vil 

ødelægge oplevelsen af naturen og det uforudsigelige. Der er rigeligt lys fra 

bebyggelsen på strandvejen. 

Stien mellem stranden og Strandvejen på 5 øren der er meget mørkt og uhyggeligt 

Generelt belysning langs alle stierne. 

 

Det kan være ret mørkt i Amager Standpark om aften. Til gengæld, så er det fedt, 

at man kan gå ud i parken, væk fra gadelamper, og se stjernerne på himlen. Hvor 

kan man ellers gøre det i storbyen? Så jeg synes ikke, at der skal flere gadelamper 

op. Men måske man kan lægge lys ind i asfalten. Noget LED belysning som ikke 

tager udsigten til stjernerne og som viser hvor man kan gå og hvilken belægning 

man går på. 

Der er en stor del af cementstierne langs vandet, der ikke har lys, hvilket gør det 

farligt/usikkert at løbe om vinteren 

Det ville være skønt med belysning langs en strækning, evt en sti om morgenen 

om vinteren, for os der løber, lufter hund mm 

Om vinteren løber jeg ikke i strandparken da jeg synes at der er for mørkt, så hvis 

ikke det lysforurener for meget, så kunne mere lys langs stierne være et ønske 

Det kunne rart med mere belysning, da jeg rigtig godt kan lide at løbe ture tidligt 

om morgenen.  Om sommeren er det selvfølgelig lyst nok, men det kan blive 

meget mørkt og nogle gange lidt skræmmende om vinteren. 

Stierne fra Amager Strandvej til Strandparken kunne får gavn af lidt mere 

belysning, især igennem træerne, omkring "Sneglen" i Kastrup. 

Belysningen børe være så diskret og så lidt blændende som muligt. Jeg har 

fornylig henvendt mig pr mail til aølu om dette. Strandparken er i dag dejlig fri for 

lysforurening 

Der er ikke meget belysning om aften 

Man kan ikke løbe i vintertiden fordi der er for mørkt 

de lidt mindre stier hvor man typisk lufter hunde 

På alle gang stier 

Stien langs vandet 

Ked af planer om øget belysning. Strandparken-et af de få stede i Kbh,hvor muligt 

at opleve mørke + hvor børn lærer, at mørke i sig selv er ufarligt. Mørket bliver 

nemt fortrængt i byen, hvilket øger utrygheden for mørket.Jeg færdes trygt i AS 

efter mørkets frembrud og nyder dette frirum.Håber virkelig, at I i Lokaludvalget 

vil gøre, hvad I kan for at bevare det fine mørke i AS. 



Jeg synes det er fantastisk fint at der ikke er for meget belysning ude ved 

stranden. Selvom man bor i byen, er dette en unik mulighed for at gå 'ud i 

naturen' på en mørk aften. 

Stien hen til Naturcentret,/ den blå foreningsby og Helgoland 

På broerne kunne man godt arbejde med lidt mere/kraftigere belysning. Her i 

vintermånederne har det været svært at se især fodgængere og i mindre grad 

cyklister 

Turen nord fra over den første bro og ned gennem stranden er meget mørk. 

Belysning på trinene på strong points. Belysning på broerne. 

Jeg er ikke sikker på om der er det allerede faktisk. Men lidt sparsom  belysning på 

stierne når det er blevet mørkt, måske fra lave lysstandere, der lyser ned mod 

jorden ville være smart til aften-løbeture. 

Jeg løber meget og især om vinteren kunne belysning på ruten være dejligt. Så 

kan man løbe efter arbejde 

ingen ønsker 

ved ikke rigtig 

intet behov 

Der mangles på det af stranden i den mørke periode, ex når man løber 

Som vinterbader er der meget mørkt på vejen fra Øresundsvej over til Helgoland. 

Særligt omkring broen føles det usikkert uden lys, da den er meget mørk og kan 

være glat. Vejen til Helgoland kunne med fordel belyses med lignende lav 

belysning, som ses ved de Indre Søer. Altså ikke noget spotlight fra oven, men lys 

på vejen. Alternativt små dioder i kanten af vejen som på Amager Fælled. 

Man skal være påpasselig med at anbringe lys. Det må ikke ødelægge 

stjernehimlen 

Belysning skal specifikt oplyse stien og ikke generelt, da det ofte blænder. 

På alle gangstier 

Hvor folk løber 

Burde være lys langs stierne 

Mere fokus på rengøring og kontrol om sommeren 

Fra 5 øren og frem med fra tårnby km.  mangler der belysning især ved broen hvor 

cafe båden ligger. Der kan man nemt falder i vandet hvis det er mørk. Amager 

motions klub går fast på stranden hele året om aftenen . Så man er nød til at gå 

med pandelygte. 

Langs Strandpromenaden, noget pænt og holdbart 

vejen ved Femøren 

Stier og småveje hvor der er løbere, gående og cykler om aftenen. 

På alle stier rundt om Strand Parken og ikke kun på promenaden 

På grusstien langs vandet bag 5- øren er der meget mørkt når man løber 

Lys om vinteren på stierne til løb 

Lamper placeret langs med den asfalterede rute ville være kanon! 

% 

LED-lys indbygget i stien ville være smart. Har ikke behov for egentlig belysning, 

men der er meget mørkt, og til tider kan man end ikke skimte fodgængere. 

Som lokal beboer benytter jeg ofte området. 

Jeg syntes der skal være belysning på de meste brugte stier langs vandet. 

Mere lys på stierne - der er MEGET mørkt om aftenen 

Ingen 

Mere lys langs stien. Det er umuligt at løbe dernede om aftenen 

Evt. belysning skal være meget dæmpet & kun nedad; nattehimlen skal bevares så 

meget som muligt. 

Langs betonstierne hvor jeg løber tit. 

Det kunne være godt hvis det overdrevne lys på Ålborg portland siloen på 

benzinøen, blev slukket. Det ødelægger oplevelsen af aftenhimmel. Ellers er der 

behov for en belysning ned på betonstien, så man kan tage en løbetur om aftenen, 

og føle sig tryg. 



I efterår og forår kan jeg ikke bruge parken til at løbe da der er mørkt... ærgeligt 

da det ville være perfekt til dette formål.... 

Jeg synes faktisk det er rart at kunne søge ned et sted, hvor man kan søge ly for 

byens belysning og nærmest opnå fuldstændig naturlig mørke. Omvendt er det lidt 

uhyggeligt at løbe en tur en sen eftermiddag i februar 

Langs den snoede sti der går fra Helgoland og lige før området med minigolf 

Dæmpet og jordnær belysning på den kunstige ø ville gøre aftenture i 

vinterhalvåret mere trygge uden at bidrage voldsomt til lysforurening. 

Det kunne være virkelig dejligt med mere lys ved stierne, da det er næsten 

umuligt at løbe efter solen er gået ned. 

I den mørke tid af året ville jeg have stor glæde ved at promenaden var mere 

oplyst. Jeg bruger især stranden til løb hele året men også selve stranden når 

vejret tillader det 

Lys så man kan se stien om aftenen. Varmt lys. Mere lys for at fæle sig tryg. 

Ved betonstien ville det være rart med lidt lys men det skal være meget dæmpet 

og kun så man lige nøjagtig kan orientere sig. 

På stien fra Helgoland til promenaden 

 

the only time I need lightening is when I jog during late evening but even then it's 

not necessary. Maybe a light every 50m would be good just to have so it's not 

completely dark. 

Lidt soldrevet lys til grusstier og andre løbeområder deromkring så man føler sig 

trygt når man løber om aftenen. 

? 

Ikke noget der ødelægger mørket - vi leger jo, at det er natur! 

Den snoede sti der føre igennem parken 

Bedre belysning langs slangen 

det er for mørk derfor fløger jeg mig ikke tryk 

Belysning på stierne tak. Især i vinterhalvåret. 

Der er behov for lys på stierne, hvis man løber derude om vinteren 

Der er meget mørkt på broerne fra Strandvejen og til stranden 

Der er simpelthen for mørkt 

Kommer aldrig i Amager Strandpark når det er mørkt. 

Til Helgoland 

Ikke i selve strandparkeb, men i tunellen under metroen 

Kunne være rart at kunne gå en tur i de mørkere måneder om eftermiddagen. 

Ved stien mlm bunker 1 og 2 når mørket falder på. Lave lygtepæle. 

Typisk i område med meget - lav såvel som høj vækst - det kan ikke ses i mørke 

om nogen gøres fortræd 

Jeg løber, som kvinde, aldrig i strandparken nr det er mørkt. Jeg føler mig ikke 

tryg. 

På "landsiden" lange med "kanalen" i sydenden. Noget der gør det nemmere og 

mere trygt at løbe. 

Belysning skaber tryghed.... 

på asfaltvejen langs stranden til om vinteren 

Mere belysning på gang/cykelstien langs strandparken 

Langs alle stier, hvor der i forvejen ikke er belysning. Det er synd, man ikke kan / 

tør gå aftentur på Amager Strandpark! 

Går /cykler ikke i parken når det er mørkt 

Hele vejen af Øresundsstien og mindst til Helgoland, men gerne videre rundt 

Primært langs stierne 

Synes det er meget mørkt at løbe på stierne ved klitterne om vinteren. Nogle LED 

markeringerne i kanten af betonstien ala cykelstien over Amager Fælled ville 

hjælpe gevaldigt. 

generelt dårlig belysning over hele Amager strand park 

Hele stigsystemet bør belyses, på samme måde som ved Søerne inde i KBH - så vil 



man kunne løbe om aftenen, særligt i vinterhalvåret. 

der er helt mørkt ved den nordligste bunker. Det skaber en fin "noir"-stemning 

men bidrager til utrygheden. 

på overgangsbroen ved Øresundsvej 

På betonstierne 

Jeg løber tit langs stranden og savner belysning langs stierne. Om vinteren vælger 

jeg tit ikke at løbe langs stranden netop fordi der mangler belysning. 

Mangler helårs belysning på stien rundt om stranden 

Øresunds stien 

Langsstierne der løber ude i klitterne samt fra ti øren og mod stranden.  

Små lamper 

Jeg vil gerne kunne løbe en rundtur om aftenen 

Evt rødt lys, så man undgår natteblindhed og bedre kan nyde naturen om aftenen/ 

natten 

Synes ikke der skal mere lys- det er så dejligt at løbe et sted uden lys 

En dæmpet lysrække langs betonstierne kunne være fint af hensyn til sen færdsel 

uden lys (hundeluftere, løbere m.fl.). Men synes det ville være frygtelig synd at 

overbelyse området. 

Som vinterbader på cykel mangler der lys på vej fra strandvejen og over broen. 

Ikke øget belysning! Det er dejligt at kunne se stjerner 

Mellem Helgoland og Italiensvej 

På ikke allerede oplyste stier 

Langs alle stier, tak! 

Jeg er meget sjældent i parken efter det bliver mørkt. Husker ikke, hvordan 

belysningen er. 

Rundt langs ruten, så man kan løbe om aftenen. Men lav lys ved jorden ikke i 

højden. 

Stigen langs amager strandvej 

Måske langs den snoede beton sti på strandparken. 

jeg syntes der skal være mørkt om natten, så vi kan opleve naturen og nattelivet.  

F.eks. efter kl. 01,00 til 05,00 

Omkring øresundsvej 

INgen særlige ønsker 

Der er generelt meget lidt belysning langs stier. Ærligt, fordi det holder mange fra 

at gå tur, når der ikke er lyst. Vil også være rart med belysning hele året - det er 

også et skønt område om vinteren, men det kommer til at virke noget øde, når der 

er helt mørkt om vinteren. 

Langs stierne i den mørke tid, så løb gøres mere bekvemt 

Lyset er fint nu 

Dejligt hvis man kan løbe om vinteren med lys på stien. 

På strandstierne bør man supplere med yderligere "skotlamper" og lygtepæle v 

bænke. 

Måske kunne man arbejde med en fluorescerende belægning, som eks. Pro-teq 

"starpath" 

Der er mange løbere på vejene på og rundt omkring strandparken efter arbejde. 

Om sommeren er det ikke noget problem, men om vinteren er der meget mørkt. 

lav belysning på betonsti parallelt med vandet 

Punktbelysning langs stierne 

Mere lys på stierne - især i vinterhalvåret. 

På stien/vejen mellem bunkers'erne - der er slukket, når det er mørkt, hvilket gør 

det ubehagelig at løbe efter mørkets frembrud 

Ville være synd at ødelægge naturen med for meget kunstigt lys 

Jeg ville ønske belysning indlejret i selve stierne. Ikke i 'luften'. 

Jeg syntes det ville være en skam at tilføje belysning, hvis det vil skabe lys-

foruerning, og gøre det sværere at se stjernerne. 

Langs stien rundt 



Jeg er ABSOLUT modstander af mere lyst på stranden. Vi MANGLER steder UDEN 

lysforurening i KBHJ 

Det er en hel forkert vej at gå - det er jo netop fantastisk pga. naturen. Lad løbere 

m.m. løbe andre  

tider eller andre stedre. 

Der skal være lys på alle stier, så det er muligt at løbe når det er mørk - det var vi 

stillet i udsigt. 

Det kunne være relevant at etablere en lysløjpe 

Jeg synes generelt, at der mangler belysning på den opdæmmede strand hele 

vejen langs gå vejene. Der er kun lys ved strandpromenaden. Jeg går ikke derned, 

når det er mørkt. Det er for skummelt, når der er så lidt belysning. 

Det lille asfalterede område ud til Helgoland. Lave lygter. Men ellers vigtigt ikke at 

have mere lys. 

Alle stier mangler lygtepæle/belysning 

It's not possible to go there at all after work in the winter time because one can't 

see anything. Specially when going to Helgoland it is almost dangerous without 

any lights. It's a pitty that strandpark can't be used when its dark 

Lamper på solenergi? 

Jeg kommer kun i Amager Strandpark i dagstimerne, så ved faktisk ikke hvordan 

belysningen er i dag 

Øresundsstien ud til  kiosk 1 og ved og omkring nr 5. Vinterstid er her helt 

mørkelagt og det skaber utryghed når man går tur. Ellers kan jeg godt lide at der 

ikke er for meget lyst, det er skønt at kunne kigge til himlen og se stjerner uden at 

belysningen skal ødelægge udsigten. Men lige ved indgangene og 

bilparkeringsområderne ville det give mening at have lidt mere lys. Kunne man få 

solcelledrevne lys som var selvregulerende var det jo en drøm:-) 

Ville være fint med hyggelige gadelamper langs med promenaden 

Jeg syns at en del af charmen med at komme ud til strandparken, netop er at det 

er mørkt. 

Jeg ville alligevel ikke gå derned, når det er mørkt 

Kommer kun i dagtimerne 

Synes, at det er ok, at der er områder i  byen, hvor der ikke er voldsom meget lys. 

Skulle man udvidde, kan jeg godt lide solcelledrevne lamper. De helt små blå lys 

der guider cyklister igennem den nordligste del af Fælleden er også fine. 

Lys fra Strandvejen ud til broerne og langs alle stier - betonstien såvel som 

grusstierne. Evt noget smart LED nede i betonen. Evt noget som er dæmpet og så 

lyser om når man nærmer sig. Mest til brug i vinterhalvåret. 

Der mangler lys på stien ned til femøren 

Jeg er generelt for at der ikke er lys alle steder i Amager Strandpark. Specielt 

strækningen fra Øresundsvej til Helgoland synes jeg er rart at den slet ikke er 

oplyst. Det giver et dejligt mørkt og råt udtryk som jeg sætter pris på. 

Besøger ikke Strandparken på tider, hvor det er nødvendigt med anden belysning 

Øget belysning om aftenen på stien 

Det kunne være rart med belysning langs den gennemgående sti. det vil desværre 

nok blive ødelagt 

lys langs løbestien ønskes 

Lys på stisystemerne mellem kliterne. 

På alle asfalterede steder, hvor man vil løbe om aftenen 

På stier 

Måske man kan lave lyset så det tænder når man nærmer sig på den måde at lyset 

følger en. måske de næste 3 til 4 lys foran og bag ved en. For at spare på energi/ 

for sjov 

Det er vigtigt at beholde "mørke" områder uden lysforurening (til stjernekigning 

osv.) 

Såfremt der kommer ny belysning er det afgørende, at det laves på en måde så 

Parkens vilde naturlige look bevares. Undgå høje lygtepæle. Helst diskret lys helt 

nede i jordhøjde. 



Er det natbelysning der tales om kan jeg ikke se behovet.Promenadebelysning vil 

angiveligt gøre  

at strandparken ikke længere kan betragtes som " naturområde" men bliver en 

færdselsåre. Strandkanten er til anvende om dagen uden problemer med 

mangelfuld belysning. 

Mere belysning på stiområderne. 

Belysning får det til at føles mere sikkert at færdes om aftenen. 

belysning på stien 

I vinterhalvåret ville det være rart med lidt lys på stien til løbeture efter arbejde. 

Hvis der skal sætte lamper op, ville jeg foretrække lave, diskrete lamper som ikke 

rager op og bliver dominerende. 

På stierne. 

På stien mellem station 3 og 2 (mener det er to. Ellers hedder den 1).  

Og på stien ind før broen ved station 1/2. 

Mere belysning langs stierne så man kan løbe trygt i vinterhalvåret 

Amager Strandpark fungerer godt, fordi den er konstrueret i harmoni med naturen. 

Belysning vil formentlig ødelægge denne oplevelse. 

Det ville være dejligt hvis der ikke måtte cykles på stierne 

? 

Primært på de store beton stier der snoer sig mellem broerne. Om aftenen eller 

tidlig morgen er det rart med lidt ekstra lys. 

Lys vil ødelægge det eneste "naturlige" område i stor omkreds, det er netop 

attraktivt, at man i vintermørket faktisk kan stå et sted i mørke. Lys til Helgoland 

er unødvendigt. 

Særligt på stien fra Øresundsvej til Helgoland og videre mod bunker 5 

Belysning på de store stier så området kan bruges om aftenen – personsikkerhed 

Hmm måske giver det mening med belysning på fx pomenaden (hvis den kan 

kaldes det). Men det kræver, at det laves rigtigt. 

Belysning ved gril, P og gang sti systemer 

Løbe, gå og cykel stier især i den mørke tid 

Det er svært at se noget på stierne om aftenen i vintertid. 

Bruger parken til løb 2-3 gange i ugen og i de mørke mdr mangler der virkelig lys 

rundt på ruten. Ikke noget voldsomt. Må også se flot ud fra afstand. 

Ønske om belysning i kanten beton slangen (stien der går ved stranden).. Særligt 

om vinteren 

det er jo en strandpark, ikke en bypark, så når det er mørkt, er det mørkt ... fint 

Evt lav belysning på stien med fast belægning, så man kan gå/løbe/cykle sikkert i 

(vinter)mørket 

Der mangler belysning langs stierne på Amagerstrand park. Specielt om vinteren 

er det utryk at gå en tur efter mørkets frembrud 

Over broen og tilkørslen fra Øresundsvej men også langs strandparken 

Soldrevne sportsdirektør markerer hele ruten , ligesom cykelstien gennem 

amagerfælled fra DR byen til artillerivej. 

- 

ved ikke 

Alt for mørkt og utilnærmeligt om aftenen. Ville aldrig løbe/gå der, meget utrygt. 

Hent inspiration i Sverige, de har lysspor overalt 

Hvis Belysningen ALTID FUNGEREEDE ! Så Kunne det evt.bruges som det er.Men 

der mangler også lys langs med stierne mod indersøen. 

Der er mange som løber nede på stranden og specielt efter det bliver mørkt ville 

det være meget dejligt med belysning langs gangstierne 

Det er mit indtryk, at der enkelte steder i Strandparken og tilstødende områder 

findes nogle steder, hvor man kan "gemme" sig til knap så legitime ærinder efter 

mørkets frembrud. Det handler måske mere om, at visse steder er for "lukkede" 

end om manglende belysning. Men det har, (opfatter jeg det), den betydning, at 

mange, som ellers ville benytte området, fravælger det eller dele deraf i de sene 

timer. 



Man kommer i tvivl om "pointgivningen" i forhold til foregående spørgsmål, men 

generelt er belysningen helt ok 

Der mangler ikke yderligere belysning af Amager Strandpark, da det kan ødelægge 

den fine stjernehimmel om aften/natten. 

Stranden bruges oftest om sommeren, hvor det er lyst nok. Det skal jo ikke blive 

en neon-strand, men netop være naturligt med naturligt lys. Skumringen er 

fantastisk på stranden. Og spar på energien. 

Lys på stierne omkring de"gamle områder" 

Jeg løber ikke i strandparken på stien vinteraftener, da der er altfor mørkt. 

På stierne 

Det er sjældent at jeg færdes på lagunen om aftenen hvor det er bælgmørkt - og 

nok at samme grund. Det er sikkert mange som er utrygge ved at færdes derude, 

da betonstien, som snor sig rundt i lagunen ikke er belyst.. 

Belysning langs "slangestien" - for løbere og gående 

Mere belysning på Amagerstrand 

Der er meget mørkt om vinteren, når man cykler over bro 1, og jeg har ved flere 

lejligheder været ved at cykle ind i på hunde og fodgængere. 

oplyst løberute 

Jeg mener at der er et kæmpe behov for belysning langs stierne rundt på Amager 

strandpark. Dette ville betyde at man ville kunne benytte strandparken selv efter 

mørkets frembrud. 

Det er god, at veje har belysning, gerne på en måde at det fokuserer lys på vejen 

idstedet for at oplyse støre områder. Men der skal også være muglighed at opleve 

natten ved vandet. 

lav belysning med kort afstand mellem lamperne langs hovedstien fra station 1 

mod syd - ikke højtsiddende lamper 

Generelt er der behov for øget belysning, jeg bruger ikke strandparken efter 

mørkets frembrud 

Flere blomster/farver... 

På Amagerstrandstien (stien tættest på vandet) 

På stien der går i forlængelse af Hedegårdsvej til 5øren-plænen 

Det kunne være rart med mere belysning over broerne og på stien ude på den 

bagerste strand 

Der er behov for svar belysning af stien mellem Naturcenteret og henover 

strandøen til strandstation 3. Også behov for belysning af vejen til Helgoland. 

langs stierne - så man kan gå/løbe om aftenen 

fra amager strandvej og ud til helgoland fordi der kører mange biler 

På stien fra Amager Strandvej ned til Sneglen. (Husker ikke, at der er lys der) Der 

er mange unge mennesker, der mødes der, og som går derfra efter mørkets 

frembrud. 

Nej, de få gange jeg kommer i Strandparken i mørke har det været for at se 

stjerneskud, måneformørkelse eller den slags. Belysning ville ikke være godt for 

den oplevelse. 

mere lys på stierne ved vandet 

if all the path ways are lighted up it would be really nice during winter days. it can 

get really dark and dim on the pathways 

På alle broer og asfaltveje 

belysningen skal ikke konkurrere med naturen - skal der være mere belysning skal 

den placeres i belægning eller meget lavt 

HVIS MAN SKAL VINTERBADE ELLER GAA EN TUR OM AFTENEN STRADEN, ER DER 

SLET INGEN LYS OVERHOVEDET, DET MANGLER VIRKELIG, 

Rart at det rr et strd i kbh uden kunstigt lys så man om natten kan se stjerner osv 

Fedt hvis der var lys i fliserne på gang arealet da jeg løber meget efter mørke 

Hold venligst belysningen på et minimum da det ødelægger oplevelsen af naturen 

hvis det er oplyst som en parkeringsplads. 

Stierne ned til selve stranden er meget mørke 

Der er lys nok 



Når man går på stierne tæt ved vandet, er der om aftenen meget mørkt og det 

føles utrygt. Lygter der ville være rigtig dejligt 

ligsom shanghai i kina 

Langs stien 

Jeg er enlig. Jeg kunne godt tænke mig at jeg kunne gå tur når det er mørkt/aften. 

Pt. gør jeg det ikke. Virker lidt sparsomt belyst. Jeg er ikke en person som er 

bange ag mig. 

Det kunne være godt med mere belysning langs stien så den er lettere at anvende 

også efter mørkets frembrud 

Jeg ville gerne kunne løbe og gå  om vinteren  når det er mørkt 

Langs stierne rundt om strandparken, så man kan løbe/gå når det er mørkt. 

Om aftenen om vinteren er der meget mørkt - især omkring broen tæt ved 

badeanstalten 

Jeg mener generelt ikke, der er behov for yderligere belysning. Man skal passe på, 

at området ikke 'overbelyses', det er flot at kunne opleve en mørk himmel (om 

natten). 

Som den belysning der er 

Lys på broerne - om vinteren er det svært at se noget når man løber om aftenen. 

Jeg kommer der normalt ikke om aftenen, men på 5-øren kunne der godt være 

mere belysning. 

på cykel/gangstier 

Langs stierne 

Cykelstien parallelt med Anager Strandvej 

Mange steder...herunder v. Helgoland 

På cyklen eller vandrestien omkringliggende områder er dækket af buske. 

når vejret er kedeligt er det meget vanskeligt at gå på. 

Det er rart at have en høj anledning lys til at dække stien og omgivelserne. 

Særligt på stien ude på øerne. Det er praktisk taget umulig at løbe om vinteren 

derude, da der altid er mørkt inden man skal på arbejde og mørkt når man er 

hjemme igen. 

Hvis der skal være mere belysning, så vil jeg ønske at der tages højde for at det 

ikke laver såkaldt lysforurening.  

 

Jeg kunne godt tænke mig at man således sørger for at der er det lys som der kan 

være brug for - uden at det går ud over f.eks. dem der ønsker at se på himlen og 

stjernerne. 

NEJ 

Mangler lys om aftenen på gammel sti ud mod Strandvejen/cykelstien! 

Når man løber på stierne om vinteren er der helt mørkt på den snoede sti midt i 

den byggede klit. Det ville være fedt med nogle mindre lygter her langs stien 

Lav belysning langs stier 

Hele stien rundt 

Det ville være godt med belysnings langs gåstierne, så man også kan løbe efter 

mørkets frembrud i fx vinterhalvåret. 

1. Intelligent belysning på samtlige stier - slukker automatisk og tænder 

automatisk når der er mennesker på stierne. 

2. Lys i stien istedet for klassiske lamper. 

3. Aftenbelysning på "sportsarealerne" v. Strandvejen og skate-rampen 

Det er ikke særligt oplyst generelt 

Der er ikke brug for meee belysning. Den 'natur' der er nu er med til at gære 

omeådet ubikt ig attraktivt. Mere lys vil give et nere 'oark' prlg og der har 

København allerede. 

Generelt mere belysning langs stisystemer, så man kan føle sig mere tryg i 

aftentimerne. 

Hvis stien ude på øen/halvøen var lyst op, ville jeg løbe der vintermorgener. 

Lygtepæle langs med beton sti i strandpark på broer 

Jeg mener at det er skønt, at man kan komme et sted hen, hvor der ikke er 



lysforurening. Ingen belysning på Amager Strandpark, tak :) 

Jeg sætter pris på at Strandparken virker som natur, og ikke en velfriseret og 

belyst bypark. 

Løber ikke længere, men da jeg gjorde var det ærgeligt at man ikke kunne benytte 

stranden i vinter-halvåret, hvor det var for mørkt. 

På stien langsvandet fra Femøren og mod Øresund synes jeg at der mangler lys. 

Jeg mener, man bør holde belysningen på et minimum for at give mulighed for at 

nyde den smule mørke, der er på stranden - så kan man se stjerner, mens man 

nattesvømmer om sommeren. Det er skønt og berigende. 

Små lys der viser stien når det er mørkt, i jordhøjde 

Jeg bruger området til løbeture - og i vinterhalvåret er det tit for mørkt 

Det kunne være meget lækkert hvis der var lidt lys på de slangede veje, fx ligesom 

i Amager Fælled (små lys i kanten af cykelstien) 

Der må stadigt gerne være steder hvor man kan se stjerneskud om natten. 

Langs stierne 

ved ikke 

Jeg synes det er ok at der er naturligt lys! 

På stien fra Øresundsvej til helgoland og på stien til minigolf 

der er generelt meget mørkt, når der er mørkt. Føles ret utrygt 

Det ville være rart med mere lys langs stien mellem "klitterne" 

Jeg synes, det er dejligt med en sort nattehimmel, stjerne og fly på himlen. derfor 

ønsker jeg ikke belysning i parklen 

 

Mere lys langs stierne 

Ikke særlige behov 

Mere og bedre belysning langs stierne f.eks. 

Belysning bør netop begrænses for at opnå naturoplevelsen via vandet og himlens 

eget lys. Alle kan jo tage lys med eller sætte tempo ned. 

Altså stien må gerne være lyst lidt op, så man kan bruge den mere om vinteren 

Hyggeligt belysning til aftenstimerne. Gerne farver og hjerter. Stranden er ret 

kedelig pt 

Langs stien til løb om aftenen 

Egentlig synes jeg det er meget rart at der ikke er for meget belysning. Inden 

højhusene blev bygget, tog jeg nogle gange ned på stranden (v Øresundsvej)  sent 

om aftenen /om natten hvis jeg var stresset, og kiggede på himlen. Nu giver 

højhusene så meget lys at himmelen ikke er den samme derude mere. Desuden er 

der meget stor lysforurening fra Lidl ved Øresundsvej, jeg ville ønske man kunne 

gøre noget for at deres facade ikke var så dominerende om aftenen. 

Stærkere belysning generelt. Og måske en tættere belysning på pladserne, så man 

kan opholde sig længere tid på stranden 

Der er generelt helt mørkt når man færdes på det snoede sti-system efter 

solnedgang. 

Ved stierne, så man kan løbe der om aftenen og i vinterhalvåret. 

Der ville være dejligt, hvis der var lys på et længere stykke af strandparken. 

Jeg har ikke selv været på stranden, efter det er blevet mørkt, men jeg tænker, at 

god belysning er vigtigt, hvis strandparken skal være et trygt og attraktivt sted at 

være efter mørkets frembrud. 

I løbet af vinteren bliver belysningen ikke "opdateret" - det bliver mørkere og 

mørkere som vinteren går 

Jeg synes området skal nyde mest muligt som et naturområde og derfor bør der 

være ingen eller minimal belysning. 

parkeringspladserne, lave lys langs med træerne. IKKE store gadelamper/ spots. 

Men, hvis bare det lys der er der i forvejen virkede er vi nået langt. 

Der bør helt sikkert være aften belysning, man tør ikke cykle, løbe og gå der efter 

mørkets frembrud, hvilket er en skam. Det kunne også se smukt ud! 

Det vil være godt for os mennesker, for dyrene og for miljøet, hvis der ikke skal 

være mere lys. Det er dejligt med en mørk nat, hvor man kan se stjernerne og 



ikke altid en oplyst himmel. Giv os natten tilbage. Stop lysforureningen. Dem der 

er bange for mørket må være et andet sted. Det skal være mere natur end kultur 

ved en strand. 

jeg er ikke på strandparken om aftenene / natten 

Ud til molen. Ud for øresundsvej 

Langs stien - det er SÅ trist, at man ikke kan benytte stierne til løb efter mørkets 

frembrud i vintermånederne. 

på stierne så man kan benytte dem i vinterhalvåret 

Langs stien ud mod strandvejen - det føles meget mørkt efter mørkets frembrud 

og dermed usikkert, hvilket bl.a. betyder, at jeg ikke har lyst til at færdes der/løbe 

en tur om aftenen eller tidlig morgen. 

Noget af strandparken kunne være oplyst til løbere i især vinterhalvåret. Samtidig 

er det vigtigt at den fremstår naturlig med naturligt lys 

Kommer ikke i Strandparken når det er mørkt 

Stien som ligger ud til vejen. Altså ikke ude på øerne. 

Efter min mening er det fint, som det er, og det holder fest, ballade og affald nede 

på et lavere niveau i sommerperioden. Naturen skal vel også have ro ind i mellem. 

Synes ikke der skal mere lys. Savner et mørkt sted at se stjerner. 

På hele strækningen på "laguneøen", hvor der er sti, men ingen belysning. 

Øget belysning ødelægger nattesynet og kig til stjernerne 

Jeg synes at stien langs vandet iden grad mangler belysning. Det ville være 

fantastisk hvis der var lys så man kunne gå en tur om aftenen. 

Jeg kunne godt tænke mig lidt mere belysning langs Amager Strandvej samt ved 

græsarealerne mellem lagunen og Amager Strandvej. 

Det kunne være fedt med lidt mere "lido-stemning" 

når det mørkt er der dele af promenaden, som ikke er oplyst. Det gør, at vi 

fravælger morgen- aftentur 

Måske ved. Grilpladser og affald spande for at afværge unødige mængder af affald. 

På stierne der løber ude ved stranden 

Belysning primært præventivt således, at Amager strandpark bliver et tilholdssted 

for pushere og øvrige anløbne typer der kan "gemme" sig i mørket. Det vil være en 

kedelig udvikling for strandparken som så småt er ved at være tilfældet ved 

Kastrup havnebad (sneglen). 

Lys langs stien på nordlige del, samt meget lys ved parkeringspladsen til Helgoland 

ude på øen. Der er både mange forgængere og gående til Helgoland i mørket. Og 

uforståeligt nok også biler. 

De støbte stier måtte meget gerne være belyst 

Markering langs stierne 

Generelt på stierne. 

Generelt skal vi være varsomme med lysforurening. Et stort problem i og nær 

byer. 

Ved femøren, gennem skoven. Og ved station 1 

Især om vinteren mangler der belysning ved vejen i strandparken. Det behøver 

ikke at være meget lys, men bare sådan at man kan se vejen. Jeg plejer at løbe 

med pandelampe om vinteren, så det hjælper en smule, men det ville være dejligt 

hvis der kunne sættes lys op ved vejen på stranden. 

Da strandparken blev bygget fungerede lyset fint. Men siden er det tit i stykker. 

Det er flot med lyset i betonen ved de forskellige strandstationer og det bør 

vedligeholdes. 

Det er skønt at man kan se på stjerner når man går der om aftenen, og det ville 

være en skam hvis gadelamper ville ødelægge det 

Man kunne have belysning på betonstien til gående og løbere om aftenen. 

Der kunne være noget ikke dominerende orienteringslys på vejen ned til Helgoland 

Når man løber langs stierne i vintermåneden er der ret mørkt. Måske noget 

belysning inspireret af cykelstien på Amager Fælled (solcelle-lys i fortov) 

Langs løberuten/Promenaden 

Det ville være fint at få oplyst cykelstierne 



Jeg synes det er fantastisk at der rent faktisk ikke er belysning om aftenen. Man 

oplever sjældent mørke i en by og det er en hel særlig oplevelse at komme til 

amager strandpark en vinteraften, hvor det er helt mørkt. 

Det ville være fint, hvis der var lidt lys på den nordlige del af stien - hvor der pt 

ikke er lys. Men det skal ikke være for meget - for det er også fint, at det ikke er 

helt oplyst. Lidt lav belysning, så man kunne se stien, ville være fint. 

På de snoede betonstier, hvor jeg ofte løber ture om sommeren, men om vinteren 

er der meget mørkt efter 16.00 

Bare i husker at lave det til blødt varmt og orange lys og ikke "lysttofrør" koldt lys 

Der bør være mere belysning når man løber om aftenen for at gicve sikkerhed 

Der mangler løbelys langs stierne langs stranden, 

Belysningen om aftenen er pt ikke eksisterende hvilket gør man ikke bruger 

stierne. 

Ved stien igennem parken 

Jeg er der ikke når det er mørkt... 

På stierne og broerne generelt. 

Primært på stierne kunne det være dejligt med lys. SÅ kunne man måske færdes 

der lidt senere på aftenen også. Det gør jeg ikke nu - bl.a. fordi der er mørkt. 

Jeg bruger strandparken til at gå en tur, og tør ikke gå derud i mørke = om 

vinteren vil gadelamper virkelig betyde et højere antal besøg for mit vedkomne 

Ingen ønsker. Er der kun i dagtimerne. 

Markering af stien ligesom man har i Amager Fælled. 

Lys langs betonstien, så man kan løbe/gå om aftenen. 

 

På strækningen fra Helgoland til krydset Strandvejen, Øresundsvej. 

Når man løber dernede om vinteren er der alt for mørkt 

Bruger ikke strandparken, når solen er gået ned, så det har jeg ikke behov for. 

Jeg - og mange andre - løber ofte på strandparken om aftenen, og der mangler 

belysning langs de asfalterede stier og broerne ud til stranden 

Kun for sikkerhed - men er stadig dejligt med mulighed for at kunne se 

stjernehimmel 

Det vil afhænde af, hvordan parken udviklet sig.Jeg vil gerne have et permanent 

og kvalitets byggeri fx en flot og håndværksmæssigt arkitektonisk spændende 

cafe/restaurant ude v vandet fx der hvor der nu er 'jorden er giftig', som kunne 

være åbent hele året- et sted m god mad som man kunne være sikker på var 

åbent. Så man lige kan få en suppe eller varm kakao på gåture - a-la cafe jorden 

rundt i Charlottenlund. Der er for ustabil udbud og det er for 'barak-agtigt'. Mere 

stabilitet inudbud vil øge besøg også i halvåret og pynte. 

Ved broerne 

Ved baske ball bane  og området 

Badebyelysning ved vandet så man kan bade om natten 

På stierne mellem bunkerne 

Som bruger af Det Kolde Gys er det et kæmpe problem om vinteren st belysningen 

fra indgangen ved Øresundsvej og til Det kolde gys er uden belysning. Både for 

gående og cyklister. Hertil kommer at der heller ikke bliver ryddet for sne. 

Alt for mørkt ved stierne. Meget gerne nogle flere lamper sat op. 

Jeg synes at der er flere steder hvor der mangler belysning,der er simpelthen 

bulder ragne mørkt.  

Især på Øresundsstien til Helgoland og hele Amagerstien. Det føles ikke rart at gå 

tur om aftenen. 

Jeg synes, der er meget mørkt på stierne mellem bunkerne efter mørkets 

frembrud. 

Jeg bruger derfor aldrig stranden om aftenen. 

Mellem bunkerne 

Mere lys der hvor det går og løber folk men også gerne det hvor bilerne kører og 

parkerer 

Fra Øresundsvej til helgoland og generelt på stierne 



Langs stierne. 

Jeg synes det det ville være synd med mere lys 

Hele den asfalterede sti (fra Helgoland til Promenaden) skal være godt oplyst (i 

hvert fald til kl.23) 

Der mangler så meget belysning på stierne ude på strandparken. Når vi går 

tur/løber derude om vinteren og det er mørkt morgen og aften er vi nødsaget til at 

have pandelygter med. 

Foreslår mere lys til vinteren. Kunne være med følere så de tænder og slukker 

rimeligt hurtigt ved bevægelse. Det vil være besparende og samtidig give en 

indikation af, om nogen nærmer sig "rund om næste kurve" 

evt bedre belysning på parkeringspladserne 

Det kunne være rart med belysning i vinterhalvåret, så man kan gå tur om 

aftnerne. Evt. blot til kl. 22, så det ikke skal stå tændt hele natten. 

skal være lav, blændingsfri belysning, så man stadig kan se nattehimlen, havet og 

himmelen efter mørkets frembrug. Dette særligt i forhold til evt.lys på stier 

Jeg kommer der som regel om dagen. Et dejligt sted, men det bor ikke ende som 

det gør på Bryggen, hvor nogle bliver nødt til at sove i deres badekar for at få ro til 

at sove. 

på stierne så man kan gå aftentur - også om vinteren 

Løberute om hele parken 

Måske lys nedefra indbygget i cementen. Vigtigt at belysningen på stierne ikke 

bliver til lysforurening. 

Der mangler lys langs stierne på amager strandpark, så snart solen går ned er der 

mørkt 

Det kunne være rigtig fint hvis stien langs amagerstrand var oplyst med lave 

lamper om vinteren. Der må ikke indføres lygtepæle, men lave lamper som f.eks. 

løbestien i Fælledparken 

Vil gerne have belysning på vejen ned til Helgoland vil være mere trygt, når man 

skal bade. 

Man kan kun løbe der i sommerhalvåret, fordi det er helt mørkt morgen/aften om 

vinteren/efterår. Kunne være rart med lys, så man trygt kan løbe dernede 

På stien på øen 

Langs asfaltstierne 

på gangstien ud mod vejen 

Det her er både og for mig. Jeg synes det er vildt dejligt, at der er mørkt på 

stranden og man kan se stjernerne. Der er så meget kunstigt lys i København - så 

det er dejligt med lidt fred derude. Men jeg kan også godt forstå, hvis nogle føler 

sig utrygge derude, da der netop er mørkt. 

Nærmere ved vandet. 

Det ville være dejligt med belysning langs de største stier. 

Jeg synes faktisk, at det er et plus ved oplevelsen ved at færdes ved Strandparken 

at selve strandområdet ikke er belyst, da dette giver en langt større oplevelse af 

strand og hav - af natur 

jeg synes det er dejligt at der ikke er lys ude efter broerne, så man kan se 

stjernerne lidt, når det er mørkt 

På selve Amager Strandpark - på stierne - i den mørke del af året 

Fint med lys ved tilkørsel, men selve stranden bør ikke skæmmes af kunstigt lys. 

Stierne i parken (bortset fra promanaden) er uden belysning hvilket gør det 

vanskeligt at benytte området til eksempelvis løbetræning i vinterhalvåret. En form 

for diskret belysning der markerer stierne kunne være en lækker løsning 

Kommer ikke der om aftenen 

Absolut ikke mere lys   det er en Strand!! Ikke en forlystelsespark 

Der er mørkt, men det er også en del af charmen 

Belysning ved toiletter samt langs stier. 

Benytter stranden om vinteren og synes der virker mørkt når man kigger ud over 

Strandparken, men jeg har ingen konkrete forslag 

Langs gangstierne samt  opdeling/markering af cykelbaner 



. 

Det er svært at løbe dernede efter mørkets frembrud, og om vinteren pga. 

Manglende belysning 

Det kunne være rart med belysning, dæmpet langs stierne til aften/nat ture 

Broerne 

Det er ganske enkelt svært at se stien på vinteraftener/-morgener - kunne evt. 

afhjælpes med svag belysning nedlagt i stien 

Lys på hele stien på Sandmen så man gan løbe der hele året også om aftenen og 

om vinteren 

Når man løber i Strandparken er store dele af ruten mørklagt i vinterhalvåret - der 

er kun lys på selve promenaden. 

Lys langs stien om aftenen 

Den nye skaterbane v/ strandstation 3 bør være oplyst i den mørke tid frem til kl. 

f.eks. 20 

lys langs stien fra den ene ende til den anden, stander af ca 1 meters højde der 

heller ikke lyser for meget 

Belysning langs stierne ville være dejligt. 

Syntes det er fint som det er 

mere belysning på stien, så den kan bruges til løb om vinteren også 

Generelt langs alle stier, p-pladsen mv. Så vil man kunne overskue området og 

føle sig mere sikker, og dermed have mere lyst til at  bruge området.  

 

Jeg syntes ikke man skal pladstre strandparken til med alt for meget lys. Det 

niveau som er tilstede nu er passende også set i forhold til at det skal være en 

naturområde. 

Løber sjældent på stranden i mørke aftentimer pga generel manglende belysning 

på stierne 

Belysning langs betonstierne. En belysning der giver god oversigt over stien, og de 

nærliggende områder af stranden, men 

som ikke ødelægger oplevelsen af landskabet. Almindelige lygtestolper ville være 

meget forkert. 

Det ville være rart med belysning langs betonstien på Amager Strandpark, om 

vinteren løber jeg ikke ved strandparken, fordi der ikke er belysning. 

Generelt oplever jeg at det er skummelt og mørkt, sen aften og nat. 

Lyskulpturer i sandet over vinteren. Beskydning til løb langs betonstierne - små 

lyselementer langs kanten 

 

Jeg kan ikke huske, om der er belysning langs betonstien, men her kunne det 

være dejligt. Evt. bare små spots så man kan følge stien i mørke. 

Ved stierne langs vandet 

Området nord for promenaden mangler i den grad lyd 

Jeg bruger kun Strandparken om sommeren 

Jeg og flere jeg taler med vil meget gerne gå tur ved Strandparken efter mørkets 

frembrud. Jeg husker ikke belysningen i sommerhalvåret, men resten af tiden 

ligger stedet hen i mørke - helt uforståeligt. 

Øresundsstien ud til molen samt Amager strand stien. Belysningstypen kan være 

ligesom den eksisterende på den sydlige del af Strandparken eller mindre pullerter 

Belysning langs hele stisystemet (fra den nordligste til den sydligste bro) 

Der mangler noget belysning ved de to små broer i den sydlige del af 

Strandparken. 

Det kunne være dejligt med lidt mere beslyning langs stierne, så man kunne gå 

der mere i vinterhalvåret når det bliver tidligt mørkt. Samt så folk ikke ligger i 

strandklitterne og dyrker elskov og man pludselig kommer til at gå ind i det. Hvis 

der var lys ville de nok vælge en anden lokation 

Synes der er  rimelig meget belysning i forvejen. Hvis der kommer mere belysning 

ved stranden mister man en fornemmelse af naturens lys. 

Stilfuldt og afdæmpet, men blot så det ikke er for dystert. Ikke lygtepæle 



Øget belysning langs med stien så man kan løbe også når det er mørkt. 

Jeg vil foretrække lys ovenfra, da det giver mest tryghed og det er særligt på 

strækningen mellem strandstation 1 og 3, hvor der er meget mørkt 

På stierne ude på selve strandparken - fx små lamper ved stien - ikke deciderede 

gadelamper, men sådan mere diskrete lamper, der lyser op nede ved fødderne 

Der mangler belysning på stierne mellem broerne 

Der er helt mørkt og uhyggeligt hvis man vil gå/løbe en tur langs vandet om 

aftenen. Der skal mere belysning til så det ikke er så utrygt :) 

Dæmpet lys nedefra så man ikke ødelægger nattehimlen. 

Små lygtepæle mellem den første og anden bro 

En belysning der highlighter stien på øen ville være fedt 

Lygter langs betonsporet i hele parken, så man kan løbe oplyst om 

aftenen/morgenen i vinterhalvåret. 

Let belysning på stierne, evt bare lamper i stien 

Jeg synes, lyset skal være ret lavt. Det skal ikke fungere som gadelys, der oplyser 

et stort område. Det skal blot oplyse stier. Jeg synes, det er synd, hvis 

Strandparken får for meget belysning, da man stadig skal føle, at man er ude i 

naturen. Det er lidt den samme følelse man får i dagslys, når man går rundt i et 

'naturligt' strandmiljø på 'ikke-naturlige' betonstier. 

Mere lys på stien fra 1 bro til Kilometerbroen :) 

I den mørke tid om året, kan der godt være noget mørkt ude på øen. Stedet skal 

jo ikke ligge badet i lys, men der kunne godt være nogle matte orienteringslys a la 

dem som der er på Prags Boulevard(hedder det vist). 

Der har længe været  tale om at der skulle belysning på stierne så de kunne 

bruges om aftenen, men det er ikke blevet til noget???? Mener at det var 

vedtaget?  Hvor er det blevet af? Jeg synes 

Al belysning skal selvfølgelig ikke genere dyrelivet, men der mangler belysning 

omkring gang/cykelstierne, der er meget mørkt om aften og natten - måske der 

kan være lave belysninger ca. 40 cm. høje, der lyser ned på vejene/stierne 

Fint hvis man kunne lave noget lavt lyst der bare oplyste langs stien 

Jeg ikke belysning i Strandparken, da det er det eneste sted på den østlige del af 

er, hvor man kan se stjernehimmelen. Hvis der skal mere lys, skal det være lav, 

ikke blændende belysning. 

Synes ikke stranden skal være oplyst, det er rart at kunne gå i naturligt lys en 

sommernat og at kigge stjerner i mørket om vinteren. 

Generelt de steder hvor der allerede er lys 

Stierne ned mod Helgoland 

lidt mørke giver en større naturoplevelse om aftenen. Det er rart at kunne se 

skumringen. 

Det skulle være på gå rutten 

I vinterperioden ville lys på de anlagte stier være en stor forbedring. Det er ikke 

rart at bevæge dig rundt dernede alene i mørket. 

Belysning mellem vej og nordligste bro ville være skønt. Ligeledes ville lys langs 

cykelstien ved stranden være skønt. Belysning integreret i stien eller på bænke 

ville ikke genere følelsen af åben strand, modsat lygtepæle. Jeg synes personligt 

varmt lys er mest hyggeligt. 

Der er ingen belysning om aftenen. Det kunne være rart med f.eks. pullerter langs 

stien 

Som fritidsløber i Amager Strandpark er der bælgmørkt om vinteren hen ad 

eftermiddagen, problem ifht. sikkerhed, sne+is. 

Lave lamper på alle stier 

Det er livsfarligt at bruge stierne til løb i store dele af vinterhalvåret. Jeg gør det 

alligevel - med livet som indsats ... 

I vinter månederne er det lidt en udfordring at løbe på stien mellem "kliterne". 

Kunne være fedt hvis der kom dæmpet belysning på stien. Lamper i asfalten der 

viser vej. 

Langs stierne 



Der bør ikke sættes stærk belysning op. Måske blot nogle spots i jordhøjde 

(nedgravede spots) på den snoede sti. 

Belysning langs stier ud til promenaden og øget belysning langs promenaden - der 

er ofte meget mørkt eftermiddag/aften om vinteren 

Langs stien 

En skændsel hvis lysforureningen øges ved yderligere kunstig belysning! 

ydre strandpark 

Belysning på promenaden i den resterende del og lys på broen ved Øresundsvej 

Helst diskret, så det ikke går ud over følelsen af at være i naturen 

Jeg synes det er fint at der er mørkt. Der behøver ikke være lys overalt. Der er 

ikke lys i naturen. Hvis der kommer lys på Amager Strand forsvinder noget af 

naturen. Jeg synes helt bestemt ikke, der er brug for mere lys! Hvis folk vil gå tur i 

lys i København har de 1000-vis af muligheder. Hvis man vil gå tur i mørket har 

man næsten ingen! 

Hele strandparken så man kan løbe hele året rundt 

Spar penge og drop det lys der er ingen så sent alligevel 

jeg bruger som regel ikke strandparken når det er mørkt 

lys fra standvejen ud til helgoland 

Jeg synes det er positivt at der er mørkt på strandøen, når det er mørkt. De giver 

en særlig oplevelse. 

det er ikke relevant 

Løber tidlig morgen, belysning må ikke fjerne nattesyn alternativt skal det være på 

hele stien. On-off vil øge risiko ved løb 

Hvis der er behov for yderligere belysning må det være ved vandet. 

jeg ønsker ikke mere belysning 

Der hvor der ikke er nu 

Cementsti fra strandstation 1 til 3 + sydlige del mod Kastrup Lystbådehavn 

Mindre belysning nogen steder, så man kunne se stjerner. Sikkerhed er selvfølgelig 

vigtigt 

Rundt på stien mellem bunker 1 og 2. 

mere lys til aftenløbere 

Belysning bør være diskret - ingen lysforurening 

Når det bliver tidligt mørkt og løbeturen skal klares. Den snoede sti, men meget 

lavt belysning så det kun er stien der belyses. 

I vinterperioden jeg savner aftensbelysning på stisystemet så man kan gå eller 

løbe en tur. Denne vinter har der været bælgmørkt i området omkring Helgoland. 

Lidt flere lygtepæle tak 

Om aften ved Kajakhotellet 

- 

Bedre belysning på løberute hele vejen rundt - dvs strandsti og veje/broer ned til 

strandstien. Nuværende belysning appellerer ikke til at bruge stranden i 

vinterhalvåret. 

Der er et langt stræk langs stien, når man drejer til højre efter broen v 

Øresundsvej. En form for lys her vil være rart. 

langs stien ud på øen. 

på stierne i strandparken 

Vinterbadeforeningen Det kolde Gys har nu ca. 4500 medlemmer. Mange 

medlemmer kommer cyklende om aftenen til Helgoland om vinteren. 

Musik, kor eller underholdning 

Det er en naturpark hvad skal vi med lys. 

langs hele stien gennem parken, så der også kan løbes en mørk efterårs eller 

vinterdag 

Vejen ud til Helgoland er meget mørk om vinteren 

Jeg føler mig ikke tryg ved ar løbe om aften mellem dunaer. 

Hen over broerne og evt. langs den snoede asfalt vej, men det er også lidt rart, at 

der er mørkt, så jeg er lidt ambivalent.... 



jeg syntes at det ville være godt med lav belysning af stien, så man lettere kan 

løbe om aftenen. Måske solcelledrevne i belægning? 

belysning af belægning, så man kan løbe/gå i vinterhalvåret. Lav belysning 

Det er vigtigt, at der er områder i København, hvor der er mørkt, når det er mørkt, 

og hvor man kan se stjerner. Hundelufterne må finde et andet sted at gå tur om 

aftenen, og det vil også begrænse antallet af høm-hømmere i sandet :-) Man kan 

også, som på landet, tage en lygte med. 

Lav belysning langs stien (knæhøjde) 

Hved ikke om det er mugeligt men lidt belysning på strandede, det vil sige væk fra 

vejene 

Jeg synes det er lidt rart, at der ikke er by-belysning overalt i Kbh - og specielt i 

"naturzonerne". Der skal vel heller ikke massiv belysning på Fælleden... :) 

 

langs stien/løberuten 

På vejen ned til Helgoland er der meget mørkt vinter morgen, her ville det være 

godt med belysning. Også for sikkerheden, da der er flere der har kørt i de stolper 

som står ved pakeringpladsen. 

På stien 

Jeg gad godt at der var en gruppe hvor man kan få besked om events der sker i 

Amager Strandpark 

Lys i stierne 

Stien til helgoland 

Om vinteren er der alt for lidt lys på gangstien langs Amager Strandvej. Det kunne 

på sin vi også være praktisk med mere lys på stierne ude på selve stranden 

(naturstranden), men det vil også ødelægge "naturoplevelsen". Derfor må man 

leve med det mindre lys på stierne på naturstranden. 

Det skal ikke være lamper ligesom på prags boulevard der skinner ud til alle sider 

da man bliver blændet når man kører på cykel efter mørkets frembrud. De skal 

blot oplyse kørebanen/stien 

opstilles på den gamle promenade 

Stierne kunne godt bruge lidt belysning ude ved vejen til løb om vinteren. Det er 

fint at stierne i strandparken ikke har lys, men ude ved vejen vænner øjnene sig 

ikke til mørket og derfor ville mere belysning være at foretrække 

Der er meget mørkt om vinteren når man ankommer, så jeg har ikke lyst til at gå 

over broerne. Måske mere lys på broerne 

Farvet belysning nogle steder 

Jeg ville være ked af, hvis området skulle oplyses døgnet rundt. Det er unaturligt 

og skader den smule reelle natur, der kæmper sig frem i området. Hvis jeg gerne 

vil løbe, når det er mørkt, finder jeg andre oplyste ruter i området. 

Knæhøjde,ved små stier 

Det kunne være rart med lys langs stierne, især når man går tur derude om 

aftenen. 

Ved stierne og åbne pladser 

Lys langs stien på strandparken. 

Større skralde containere på de udsatte steder. Bryggen har gjort det rigtig fint. I 

sommerperioden står der store grønne containere ved græs arealet. Det gør at der 

ikke flyder med affald efter en varm sommerdag. Ved strandparken ser der ofte 

helt forfærdeligt ud om morgen. Det gavner heller ikke naturen at der flyder med 

affald rundt om skraldespande som fuglene efter følgende fordeler endnu mere. 

Fra Amager strandvej til helgoland 

Belysningen på Amager Strandvej er rettet mod bilerne. Der bør etableres (mere) 

lys på fodgængerstien ved stranden og på den kunstige ø. 

Stisystemet kunne godt være en smule belyst. Forestiller mig lamper der ikke er 

for høje og tager udsigt, måske i omegnen af 40-50cm høje, så det kun er selve 

stien der er oplyst. 

Varmt lys - ikke koldt. Gerne lidt mere lys på vejen fra Helgoland og ud af 

Strandparken (krydset Amager Strandvej og Øresundsvej) 



Der er ikke behov for mere kunstlys, tværtimod! Jeg løber jævnligt i total mørke i 

Strandparken, og øjnene vænner sig hurtigt til det. Stien er i kraft af sin cement 

lys og synlig, så der er ingen risiko for at træde forkert. Kunstlys er ødelæggende 

for oplevelsen af stjernehimmel og mørke, som man i dag kan få i Strandparken. 

Langs stierne 

ikke noget behov: det er dejligt, at området er  naturligt. 

Langs stien ude ved vandet må der gerne være lygter ca 1 meter høje med 

dæmper lys (som fx i Fællesparken) løbelys som i Søndermarken ville også være 

godt. 

særligt løbestierne er meget mørke om aftenen. Det kan føles utrygt... 

More lights on the concrete running path alongside the beach (for Winter / 

nighttime runners).  Only needs to be enough light to see the path - not too bright! 

Om aftenen har man ikke lyst til at gå og løbe i den nordlige del af strandparken 

pga der er meget mørkt! 

Hele vejen til Helgoland. Behøver ikke være totalt oplyst, men markerings lys er 

nødvendigt. 

Ude på den 'øen' (den kunstigt fremstillede) der snor stien sig, her er der ikke 

noget lys, hvis man f.eks. ville gå en aftentur, når der er mørkt. Lygtepæle og 

skarpt lys, ville dog skabe uhygge i min optik. Jeg foreslår dæmpet 

solcellebelysning, da disse lys afgiver et svagt skær. Dette ville bevare 'hyggen' 

ved at gå derude om aftenene/natten, men ikke overbelyse stien. 

Jamen langs hele strandstien - der er bæl mørkt om aftenen!! 

Langs stigen på øen evt. Solsæller eller sammen princip som på sneglen, hvor det 

slukker kl 11  

 

På alle stier 

Det er rigeligt oplyst 

små lyselementer i stien ville være ok, men lad være med at destruere den dejlige 

mørke stemning i strandparken - vi har nok light-polution rundt omkring i byen. 

Tænk over at strandparken også kan bruges om aftenen og uden for 

sommersæsonen. 

ved ikke 

Så at man kan løbe om aftenen når det er blevet mørkt. Og at man kan føle sig 

tryg. Så derfor belysning langs løbestien/gå stien ville være meget fint. 

Lys langs stien hele vejen rundt 

Jeg ville blive glad for en svag orienteringsbelysning langs hele stien rundt så man 

kan løbe en tur når det er mørkt. 

Evt løbelys, dog vigtigt at stranden ikke bliver for meget til en gennembelyst park 

med lysstandere overalt. Strandparken er så særlig, fordi illusionen af "vild natur" 

er til stede trods at den er kunstigt anlagt. 

Belysning langs stien 

Lys langs stien ude på øen om aftenen vil gøre at jeg tør løbe der om efteråret og 

vinteren 

Jeg mener ikke der er behov for mere belysning. 

Jeg synes det er hyggeligt at der ikke er så meget lys, det giver en unik mulighed 

for at se nattehimmelen når en går tur der om aftenen. 

Dårligt lys fra grænsen til Tårnby og hen til broen ud for Sv.Vonvedsvej 

Jeg kommer der sjældent efter mørkets frembrud - har kun løbet der en enkelt 

gang, men syntes ikke, det var rart med den belysning der var. Ved ikke, om jeg 

ville komme der selv med mere belysning. 

Gerne mere belysning langs de snoede stier, evt i selve betonen, så lyset kommer 

nedefra, og stierne oplyses med små lamper - kunne også se rigtig smukt og 

hyggeligt ud, og matche lufthavnens landingsbaner, omend stierne er knap så lige 

:-) 

Det er dejligt at kigge på stjernerne - hvis der kommer for meget belysning ryger 

denne mulighed. Derudover skal det ikke skiftevis være mørkt og lyst - ellers når 

øjnene ikke at justere til mørket. 



Jeg nyder faktisk, at stierne er mørklagt hen under aften, for det for skylinen til at 

se smukkere ud, samtidig med at der kommer en del lys fra byen på den måde. 

Jeg tror faktisk, at der ville virke mørke på stierne, hvis der var sporadisk 

belysning, end sådan som det er nu. 

Man kunne overveje at lægge nogle leds ned langs kanterne af betonstien der 

løber igennem parken så man kan færdes sikkert efter mørkets frembrud. 

Generelt, synes jeg dog vi har behov for mere vild natur, herunder plads til 

dyrene. 

Langs med den snoede sti midt i strandparken. Evt farvet lys � 

Gamle strandpark areal bliver hævet ca. 1 meter, der var oversvømmelse helt op 

til Amager Strandvej her i vinter. og langs Amagerstrandvej, på strandsiden, 

plantes lavere voksne piletræer klima forbedrende. Der kører stærkt diesel partikel 

NO2 forurenende lastvogns tog, på Amager Strandvej?, det er noget skidt. 

Fra Øresundsvej til Helgoland 

Nede på stien hvor man løber og cykler mm. Der er meget mørkt om vinteren 

Hænger sammen med bedre indretning af områderne ved 10-Øren, grimme 

containerbygninger Svedehutten, Kajakklubben langs hele den strækning. 

Dårligere holdte arealer på en fantastisk beliggendhed. Gøres mere hygegelige 

med belysning. Og Bedre belysning på parkeringspladserne med lav 

orienteringsbelysing. 

Der bør være særlige områder for dem der ikke ønsker strandbesøget ødelagt af 

larm fra medbragte musikanlæg (alternativt, lav et afskærmet område for dem, 

som ikke kan undvære larm i naturen). Man kunne også lave særlige områder for 

storfamilier, der i dag besætter/afgrænser store græsområder til brug for egne 

børns leg, hvor andre ikke kan lægge sig. Endelig kunne man indrette 

betonplatforme til brug for transportable grill, så de ikke svider græsset. 

Der burde være lys hele året på den asfateret sti så man kan bruge stranden hele 

året til løb og gang. 

Belysning der lyser stien op 

Langs alle stierne. Også de små. Ikke kun langs "promenaden". 

Hele stisystemet og broerne er nærmest umuligt at løbe på om aftenen i hele 

vinterhalvåret. Jeg løber der kun, hvis jeg har en ven med og man kan nemt falde 

over trin mv. pga mørket. 

Om aftenen/vinteren kan jeg ikke løbe langs strandparken fordi der er meget 

mørkt, der kunne stibelysning være fedt. 

Kunne være fedt man kunne løbe om vinteren. Men lys i vejen frem for lygtepæle 

på stierne, men det er mest om efteråret og vinteren. 

Det er også dejligt med ubelyste områder 

Jeg løber tre gange om ugen i strandparken året rundt og savner belysning over 

det hele, også på stien langs Amager Strandvej. 

- 

Jeg har ikke behov for yderligere belysning. Jeg Nyder det uden så meget 

belysning da det er mere vildt og naturligt.. 

det er flot at der på stien i klitterne er mørkt, uden lys. det fremhæver 

naturoplevelsen, landskabet 

Der er helt mørklagt i vintermåneder og det gør det svært/ubehageligt at bruge til 

løb og gåture i mørke 

Jeg kan godt lide at strandparken ikke er for belyst. Det øger naturoplevelsen. Der 

er en smuk oplevelse af lyset fra Malmø, stjerne, vindmøller, bygninger, som nemt 

kan ødelægges. Der kunne dog evt. være en mulighed at sætte et svagt lys i stien 

for løbere og hundeluftere m.fl. i vinterhalvåret. Måske noget der er 

bevægelsesfølsomt. 

Der skal være lys så man er tryg om aftenen. Dvs lys ved stier men ikke kraftigt 

lys. 

Området fra Femøren til Helgoland 

Mere lys på stierne 

Løber ofte ved strandparken og savner belysning langs stien 



Som bruger i efterår/vinterperioden, ville det være fint med lidt mere lys på 

Amagerstrandstien, bliver meget mørk hvis man vil løbe eller gå en tur om aften. 

Kan føles lidt utrygt. Så evt noget som ikke stikker alt for højt menlavt, der kan 

oplyse stien ville være fint 

Pas på med for meget lys. Det skal være et naturområde 

Jeg kan godt lide at der ikke er belysning på stigerne, det giver en følelse af mer 

vild natur. 

Langs med den astfalterede sti langs vandet. Vi løber ofte der og i vinterhalvåret er 

der helt mørkt. Langt fra optimalt. 

På hovedstierne 

Mere lys, så man tør at gå/løbe der når det er mørkt 

Hvis man vil gøre Amagerstrand park mere attraktiv i vinterhalvåret ville belysning 

være nødvendigt 

På stykke fra Helgoland til broen ved 2 bunkers. Der er ingen og det er utrygt at 

løbe der efter mørkets frembud. Vil gerne kunne løbe langs hele strandparken ned 

til Kastrup Havn :) 

soldrevet 

langs stien 

Dejligt med den belysning der er må helst ikke blive for meget så kan man ikke 

nyde at man er i natuen 

På og omkring broerne 

stierne med adgang til 5-øren 

En oplyst løberute, som man kunne løbe på efter mørkets frembrud hele året. 

Der mangler belysning på stien fra Øresundsvej og over broen 

Løbelys langs stierne kunne være fedt 

Lidt lige som de har i Søndermarken, hvor man også kan løbe efter lyset 

Dejligt at opleve mørket. Blot lys ved P pladserne pg cykel p. 

På bro, der fører til Helgoland Amager DKG klubben mangler der hyggelig lys. På 

alle bro der  fører fra Amager strandvej till havet mangler der hyggelig lys.Mellem 

alle bygninger på inde vej fra Lidl til Krimsvej mangler der hyggelig lys. 

Lang hele stien og broerne. Særligt i de mørke måneder. Noget miljøvenligt måske 

noget der slukker om natten 

På stien ude på øen. Så man kan løbe derude. 

Tror det er godt til om natten, for en øget tryghed. Lys er også en fed visuel ting, 

som klart gavner et byrum. Synes I skal lave noget unikt - det virker. 

LED-belysning er fint, men det er vigtigt, at lys først slukkes ved midnat, da der er 

mange joggere o.l. i aftentimerne. 

Jeg tror at det kunne være fedt i alt vejen hvor man vandrer, vejen kan være 

rigtig mørk. 

Ingen forslag til steder, men belysning højst i knæhøjde vil være både hyggeligt og 

praktisk 

Gadelamper eller jordlamper langs de snoede strandstier til aftenløbeture. 

Det ville være rat med mere lys langs stier og opholdarealer, idet stedet også 

kunne blive et sted man opholder sig om aftenen. 

På stien så der kan løbes en aften-tur i vinterperioden - dog kan det meste slukkes 

ved 20-21 tiden 

Belysning i selve sti-belægningen mellem klitterne eller blot nogle lave diskrete 

lamper langs, så man kan se hvor man løber om aftenen. 

Frem til Helgoland, lyse ned på vej og sti, ikke andet. 

Der burde være belysning på alle anlagte stier 

Måske lidt sjov belysning 

Cykelstien fra Den blå Planet langs vandet til Kilometerbroen er skummel! (Da jeg 

næsten udelukkende færdes i parken om dagen, har jeg ikke yderligere 

kommentarer til belysning) 

Om aftenen langs den snoede betonvej, så man kan løbe der. 

Hvis der skal være lys, så skal det være meget nedadvendt og kun på stierne, 

ellers ødelægger det udsigten. Ikke noget unødig lysforurening tak. 



Der mangler lys på stierne langs stranden - det ville give mulighed for at løbe, gå 

og cykle efter mørkedets frembrud - det er ikke rart at opholde sig der når det er 

mørkt 

Solcelle belysning / natur og miljø venlig belysning. Der efterlader kysten og 

naturen være, men giver lidt lys på cykelstien. 

Det kunne være fedt at stå på rulleskøjter om aftenen. Lyset kunne være som 

stierne i Søndermarken. 

Jeg syntes stien skulle være belyst. 

Jeg undrer mig over, at der ikke er lys langs stien ude på Amager strandpark. Jeg 

holder af, at løbe derude efter arbejde hele året rundt, og oplevede, at der i 

vinterperioden er helt mørkt derude, som derfor ikke er et særlig betryggende sted 

at færdes. 

Øget belysning ved toiletter for en øget følelse af sikkerhed  

Savner lidt belysning langs cykelstien når ens lygte er i udu 

Der er ikke belysning på dele af promenaden. 

Langs den anlagte asfalterede cykel/gå/rulleskøjtesti; fra Øresundsstien til 

Kilometerbroen. Evt helt til Kastrup (kan ikke huske belysningen efter 

Kilometerbroen. 

Ønsker belysning langs den cementerede sti 

Ved Station 1, i forbindelse med Helgoland 

jeg synes det er dejligt, hvis det stadig bliver muligt at finde mørke og se på 

stjerner på Amager strand 

Belysning langs sti så man kan løbe om vinter og aften 

Langs stier og på centrale pladser. BLØDT lys - det er ikke et stadion, der skal 

oplyses, men et hyggeligt naturområde. 

Jeg bruger primært strandparken til at løbe, og når det bliver mørkt er der ingen 

belysning på stierne fra Helgoland og ned mod de næste to broer, her kunne det 

være rart at man kunne se stierne 

Stien hen midt af øen bør oplyses at hensyn til alle dem, som løber der om aftenen 

Er der kun yderst sjældent efter mørkets frembrud... 

Hvorfor, ved jeg faktisk ikke - jeg ville ikke føle mig utryg ved det. 

Der kunne godt være belysning ude på den sidste sti før vandet. Der er meget 

mørkt når solen er gået ned. 

Belysning ville øge brugen af strandparken i vintermånederne. Og jeg ville slippe 

for at løbe med pandelampe. 

Lad det dog være mørkt så man kan mærke og se det er aften/nat 

Ikke for høje lys der skærer i øjnene. En kvalitet ved Amagerstrand er at bevæge 

sig på stigen og kunne se stjernehimlen 

særligt om vinteren kunne stier og promenade være bedre oplyst 

Der er stort behov for mere belysning da flere føler sig utryg ved at færdes på 

stierne når mørket falder på. Jeg vil anbefale noget belysning der kommer ned i 

stien med nogle spots. 

Der er mørkt fra Øresundsvej adgangen og frem til Kilometerbroen. Det er dog 

mest naturligt at færdes i strandparken i dagslys, så ikke er voldsomt behov. 

 

? 

I forbindelse med løb om aftenen om vinteren vil lys langs stierne være rart. 

Det er ikke så meget belysning jeg tænker. Men en idé kunne være at bygge 

permanente bålpladser på den gamle del af stranden. Det kunne så både blive 

brugt af daginstitutioner og skoler generelt, samt af private f.eks i weekender og 

om aftenen. 

Langs stien ved vandet er der meget mørkt, når solen er gået ned. 

Det kunne være lækkert hvis stierne er oplyst så man kan løbe om aften 

Jeg er lidt splittet; jeg bryder mig ikke om at løbe dernede i mørke, så på den 

måde ku jeg godt tænke mig mere lys - men omvendt så finder jeg jo ud af at løbe 

andre steder om vinteren, og det er jo både dyrt og heller ikke meningen at der 

skal være fuld oplysning i "naturen" når det iøvrigt er mørkt udenfor... Men måske 



lidt lys langs stien rundt i strandparken. 

På stien og på Amager Strandvej 

Bedre belysning over det hele! 

På stierne 

Gerne ude på de små stier om aftenen kan det godt være svært at se lys. 

Der er utrygt når der er mørkt 

Langs stierne 

Jeg løber ofte om aftenen. Der er lidt mørkt ved stien mellem stranden og Amager 

Strandvej, men det er ikke værre end at man kan løbe ude på cyklestien. 

Lys ved trapper. Også dem med få trin 

Noget der holder og ikke er let at ødelægge 

Der bør være så lidt lys som muligt. 

Jeg synes ikke mere belysning kræves - det er en strandpark...jo mere lys des 

flere uønskede elementer om aftenen. Jeg går i hele området dagligt. 

Belysning på stien er godt, men det er godt at stranden stadig er mørk 

Omkring Stierne hele vejen langs stranden. 

Jeg nyder mørket, hvor man kan se stjerner i Amager Strandpark 

Betonstier og pladser 

Jeg synes, det ville være synd at belyse Amager Strandpark for meget, men det 

ville være rart med en svag belysning, der hvor stien er. 

Belysning ved stierne ville være dejligt. 

Baggrundsbelysningen fra byen er rigeligt lys. Der behøver ikke at være mere 

Drop venligst det lys i Strandparken. Der er jo rigeligt med steder, man kan gå 

hen, hvis man ønsker lys. Er der lys, er det slut med at se noget - andet end ...lys. 

Undgå mere belysning, da det er med til at tivolisere den natur, der findes så 

sparsomt af i storbyen 

Stierne markeret med spot i, eksempel som Amager Fælled 

Jeg forstår simpelthen ikke hvad der spørges om! 

 

Turen til Helgoland 

Det er utrygt at færdes i strandparken når det er mørkt. 

Til og fra Strandpromenaden(Fra Hedegaardsvej og Lagunebroen). Befintlig 

belysning starter sent på vinteren (1, 2 h tidligere ønskes). Øget belysningen 

ønskes også på strand promenaden og hvid Kastrup Søbad. 

langs med beton-strand stierne. Helst  beslysning fra 1m og op. 

Strandparken er virkelig mørk - at få oplyst stien ville være fint 

betonstierne bør være belyste så de kan anvendes til motionsløb hele året 

har ikke lyst til at være der efter det bliver mørkt. mange skumle personer og politi 

gør jo ikke noget 

Mulighederne for hundeluftere, som jegselv er, er helt uacceotabe. Det lille stykke 

grønt græs, der er reserveret ved siden af Femøren, er ikke afspærret, så hundene 

har mulighed for at løbe ud og blive kørt over når som helst. Inden metro og Den 

blå Planet var der mange "listige" steder tila t lufte hund. De er væk nu – alle 

sammen 

Det er ok som det er 

Betonstien langs vandet på øen 

Langs stierne og på bunkerne 

Så vidt jeg ved er der ingen belysning. Om vinteren bliver det mørkt ved 16-tiden. 

Langs gå-/løpe-stien ut på 'øyen' (for å kunne løpe der etter solnedgang) 

Generelt for dystert om aftenen, og jo mere lys jo flere brugere 

Der hvor unge mennesker opholder sig om aftenen og går til og fra 

Langs med Amager Strand-stien, efter mørkets frembrud. 

 



 

 

 
26. Angiv her hvis du har yderligere kommentarer til den fremtidige udvikling af 

Amager Strandpark 

 

 

Svar 

Flere p-pladser til biler. 

bedre mulighed for køb af små retter . 

renere område på den gamle strand 

Jeg motionerer daylight  på stranden og er stærkt provokeret af biler der holder i 

tomgang i halve timer kunne man ikke opsætte skilte der minder om at det er 

forbudt? For klimaets skyld og for os der nyder den friske luft. Det er flere biler på 

alle p-pladser der ligger ud til vandet og det er mindst 2 biler på hver p-plads når 

jeg går forbi uanset tid på dagen. Det er noget værre svineri. 

Jeg er fra Amager Volleyball Klub og vi oplever at de 2 faste volleyball baner 

meget tit er helt optaget. Det er dejligt, men det kunne være endnu bedre hvis 

der var 2 ekstra baner ved siden af, samt omklædning og toilet. Tak :) 

Jeg vil anbefale, at basisdriften prioriteres, således at strandparken fremstår ren 

og velholdt. 

Meget mere cafe,mad, hygge...og visuelt; male bunkerne fx rød/hvide striber. Fx 

charmerende små strandhuse/butikker,e.a..Lidt frisk sand om sommeren.. 

Lav nogle lækre mad- og drikkeboder, á la på Papirøen f.eks. Sommerkoncerter 

kunne også være godt. 

Flere spisesteder ude på øen mellem stationerne 4 og 5 

Amager Strand er totalt underdimensioneret. 

Amager Strand skal kraftigt udbygges. 

Der skal være nogle store villaer. 

Undertegnede ønsker at bo i en af villaerne. 

Der skal kystsikres med diger og sluser. 

Der mangler et kvalitetsløft af den indre strand. Især området og stien ud til 

Amager Strandvej. 

Bedre renhold af strandene i sommerhalvåret 

Det blæser tit på strandparken, hvilket gør det koldt en sommer aften at tage på 

stranden og fx grille. Måske man kan tænke i steder med mere læ. 

Jeg synes der er for mange fritgående hunde på strandparken og så uden for 

hundeområdet. 

bedre cafeer. Stort problem med for lidt opsyn ved Sneglen - drengegrupper der 

generer skolebørn osv.  resten af strandparken er et fantastisk sted! 

Sætter pris på fred, ro og naturoplevelsen......behøver på ingen måde musik og 

støj når jeg færdes i naturen. Den er så rigeligt tilstede i det offentlige run 

Jeg vil bruge strandparken mere om vinteren, hvis der var mulighed for at finde et 

åbent toilet. 

Som flittig bruger af strandparken savner jeg at man rydder området med 

containere og midlertidige bygninger ned ved den sydlige ende af strandparken og 

bygger noget der passer ind der gør at man hele året kan gå tur og nyde en kaffe 

og en snack. Fx at åbne en lagkagehuset hvor man kan få kaffe og sidde inde når 

det er koldt og nyede den gode udsigt. Det er fedt at kunne gå på stranden og 

nyde den rå natur, men dette kunne man sagtens beholde og så tage et lille 

område hvor man kunne sidde inde hele året og nyde havet tæt på. 

Rækken af container-skure er forbavsende slum-agtig 

Der burde holdes koncerter og danse arrangemang 

Jeg prioritere kajakforhold højt ! 

Kunne Amager Strandvej anlægges med mere støjsvag asfalt ville være dejligt 

eller reducere biltrafik. 

Mest generende i sommerhalvåret er vandscoutere og moterbåde i høj hastighed. 



Dem så jeg gerne forbudt ud for og i hele strandparken, så badede og bløde 

sportsudøvere kunne få plads 

Der mangler spisested/ caffe om vinteren hvor man kan nyde udsigten 

Det vil være yderst relevant at gøre det eksisterende stisystem bredere så der er 

bedre plads til cykler, barnevogne og løbere ved siden af de gående 

Jeg synes at der er ikke nogen spisesteder og butikker. 

Det må være fordi det er meget dyrt. 

Vi hat brug for mere bænker og steder hvor kan man købe mad og drikkevarer 

også nogle restauranter og cafeer. 

hold stranden simpel. ikke flere sports, cafe, trænings øer, bænke o.lign. områder, 

der modarbejder stranden som et sted, som står i kontrast til byen. tror selv at 

dem som bruger stranden til events og sport, ville være kede af, hvis det tog 

overhånd og gjorde det til et eventområde. det ska være en hård fin balance 

mellem natur/afstressning og aktiviteter (til natur/afstressnings fordel). 

amagerstrandpark er den eneste ting som for mig, gør det eksklusivt at bo på 

amager (ud over Fælleden). hvis man putter for mange ting og aktiviteter ned 

over den, så mister den sin styrke: at fungere som en oase væk fra byens 

konstante høje tempo. 

Der mangler i den grad gode legepladser 

Bevar gerne det naturlige og oaseagtige i området, gerne med endnu mere natur. 

Lad venligst være med at plastre det til med underholdning og indkøbsmuligheder 

Jeg synes, man skal bevare det bare, rå, "naturlige" indtryk, og ikke fylde parken 

meget mere med lys, boder, toiletter, arrangementer o.l. 

Gør strandparken længere. Udvid i nordlig retning op mod Prøvestenen. 

Helt sikkert lysforholdene om vinteren hvor det er mørkt, det er ikke godt nok. Jeg 

løber tit udenom strandparken om vinteren, da det er alt for mørkt, føler mig utryg 

+ svært at se hvor man løber (risiko for skader). 

Lyspå beton stierne er det aller vigtigste til gå/løbeturen. Oftere tømning af skrald 

om sommeren så det ikke flyder over/blæser væk 

Jeg har flere gange tilmeldt mig nyhedsbrev om aktiviteter i strandparken, men får 

aldrig informationer. Det ville være dejligt med et informativt nyhedsbrev 

Det kunne være fedt med en god legeplads til børn i strandparken 

Meget gerne åbne toiletter året rundt - rengjorte toiletter - evt. med 

møntindkast/overvågning ved indgang, så de ikke bliver brugt til ophold 

Jeg ønsker at den mængde natur der på nuværende tidspunkt er bevares. 

Bedre afspærring/bom for uvedkommende biler. Der er alt for mange biler ved 

Station 1 både sommer og vinter. 

Gerne flere legeredskaber/klatrestativer hist og pist. 

El-rickshaws til leje, så handicappede og ældre kan cykles rundt. 

Stierne langs Strandvejen trænger til en kærlig hån. Der kunne godt være lidt 

parklignende bevoksning langs stierne og lidt flere træer. Mere sport ved vejen og 

flere cafeer/isbarer ved vandet 

Jeg synes at den gamle strand virker forsømt og er dårligt udnyttet. Bænke og 

borde ser i flere tilfælde nedslidte ud. Stakittet/hegnet ud til Amager Strandvej er 

under al kritik: grimt, dårlig kvalitet. Cykelparkeringsforholdene er også for dårlige 

ud til Amager Strandvej og der er for få bænke, som alle vender mod vandet. 

Nogle kunne godt vende ud mod vejen, så man fik lidt sol i ansigtet, når man sad 

der. 

Jeg elsker Amager strand. Der er smukt og dejligt at gå tur ved og løbe en tur. De 

større løbearrangementer/Ironman m.m. kan virke generenede fordi jeg ofte ikke 

har hørt om det og så vil gå en tur - og så er der spærret af eller umuligt at 

komme frem. Så bliver jeg lidt ærgerlig, men kun hvis jeg oplever det for tit. 

Muligheder for at bade om aftenen med livreddere til stede 

Ingen løse hunde. Flere badebroer og åbne toiletter om vinteren. 

jeg synes det er problematisk at mange hunde bliver luftet, sandforurening. 

jeg ville ønske at man i højere grad nikker venligt til hinanden 

Lys efter mørkets frembrud! 



Der kunne godt være flere legepladsområder, gerne naturlegepladser. Pladsen og 

rammerne er der til det, børnefamilierne er der helt sikkert også og det vil gøre 

området til et endnu større hit for børnene og familierne at færdes. 

Jeg ville ønske at der var mere fokus på skrald. Jeg så gerne nogle 

affaldssorterings muligheder. Flere skilte om at stranden skal holdes ren og 

generelt at skraldespandene tømmes oftere i sommerhalvåret 

Jeg savner 'grønne områder' med græs og træer... det kan hurtigt blive lidt goldt 

derude 

Vigtigt med mere belysning, især omkring Helgoland og øresundsstien 

Fodgængere må have først prioritet. Ofte cykler folk meget hurtigt på stierne og 

så er det ikke trygt at have sine børn gående 'frit'. Lys om aftenen er også ønsket 

Bevar den som natur - lad være at bygge mere der der masser af plads til at 

bygge på land - og fjern det der allerede er bygget og giv os stranden tilbage. 

Ingen biler på gangstierne 

Der er rigtigt mange børnefamilier ved amagerstrand, og der kommer kun flere. 

Området mangler legepladser og jeg mener med fordel, at man evt. på de grønne 

område foran strandparken kunne etablerer legeplads. Jeg tror også dette ville 

bidrage til, at strandområdet ville blive bruget mere i vinterhaleåret. 

Det kunne være supercool, hvis der kom et par beach bars / beach clubs / steder 

hvor man kan sidde og spise helt nede på stranden. 

Behov for udvikling af den "gamle" strand med stier, beplantning, bænke, lege- og 

sportsmuligheder 

Jeg er ligeglad. Der kommer alt for mange mennesker til, at jeg kan lide at være 

der. Jeg tager længere ud på Amager, hvis jeg vil på stranden. 

Bedre renhold i strandområderne (specielt om sommeren) og særlige krav til dem 

der arrangerer løb, koncerter m.m om at efterlade området som de modtog det. 

Specielt efter større løb flyder det med plastikstrips, startnumre, glemt sportstøj 

osv osv. Der går for hurtigt med at rydde op. 

Mere belysning vil betyde meget 

Græsarealet mellem strandstation 3 og "torvet" bør på sommerdage åbnes for 

bilparkering (i forlængelse af de parkeringspladser der allered er der). Der er 

ingen der bruger græsset og der er nærmest ingen parkeringspladser derude, 

hvilket medfører bilkaos. På alle andre dage kan det fint være spærret som nu. 

Værn om naturen. Stranden skal ikke være en forlystelsespark 

Jeg kunne ønske fritløbsområde for hunde på den gamle strand langs Anager 

Strandvej. Det eksisterende fritløbsområder er for småt og svært tilgængeligt om 

sommeren. 

Færdes ofte med børnebørn, savner flere muligheder for leg og bevægelse til 

aldersgruppen 3-10 år 

Sikre at der er pænt og opryddeligt, gerne opfordre til selvoprydning 

Jeg håber ikke der bliver lavet for mange "by ting" ude på Amager strand. Der er 

umiddelbart gode muligheder for køb af de vigtigste ting (is, drikke og lidt mad). 

Er fan af at der engang imellem er madvogne derude, men synes godt om at holde 

det naturligt, og uden for mange butikker. Synes butikkerne skal holdes til langs 

med vejen væk fra selve strandparken. Det er nemt at hente ting der som man 

kan bringe med til stranden. 

Meget mere tydelig skiltning om at hunde skal være i snor vinter som sommer! 

Hundeposer og skraldespande til hundelorten � 

Biler frabedes på strandparken. 

Flere events. 

Flere madboder. 

Større skraldespande til affald 

Legeplads - gerne naturlegeplads. Bedre kvalitet af mad/drikke. 

Det er et virkelig langt spørgeskema 

Kajakhotellet er en af de vigtigste aktiviteter i strandparken - det er vigtigt at de 

støttes i at kunne udvikle deres aktiviteter 

Vigtigt med renhold. Kan klart forbedres ligesom antallet af spisestedet 



Der kunne godt være flere legepladser. Måske inderstranden kunne udnyttes 

bedre. 

Der kunne godt være flere badebroer, til dem der gerne vil vinterbade, men ikke 

ønsker at være medlem af en klub (Helgoland) - måske kunne der hele året være 

adgang til den del af Helgoland som lige nu kun er åben om sommeren ... 

Ultimativt ønske: et enkelt og lækkert kommunalt drevet anlæg drevet af Team 

Bade - adgang mod betaling/årskort, åbent også for gæster, børn, turister mv. = 

ny turistattraktion med vinterbadning 

Fælles gymnasik med høj musik, der kan høres i hele omegnen burde forbydes. 

Jeg kunne godt tænke mig en app hvor man kan få oplysninger om events, 

koncerter, sportevents, minigolf, mad, drikke muligheder og andre kulturelle tiltag 

mm. Med Vind og vejr temperaturer/ forhold, anlægsforhold, trafikale forhold og 

antal ledige parkeringspladser mm. 

Lidt mere farve på de grå "bunkers" der er så triste i udtrykket. Måske 

farvestrålende parasoller hist og her, eller flere boder med frugt, kaffe, is m.m. 

Der er nu så mange mennesker, at større arrangementer gerne må lægges andre 

steder, efter min mening. 

der er for mørkt i venterhalvåret og i aftemtimerne 

flyt hundestranden til gamle strandpark, hunde i den stille del af strandpark er til 

stor gene, hunde er ofte løse til og fra hundestrand 

Jeg bruger strandparken som et frirum , jeg går ture og bader aldrig , jeg nyder 

når der er stille og kun få mennesker 

Kan man ikke indsætte en max grænse for hvor stærkt cykler må køre? Hvordan 

det håndhæves ved jeg ikke, men nogle kører godt nok stærkt. Nogle flere 

arrangementer for teenagere på den nordlige del. Eftermiddagsdiskoteker, diverse 

konkurrencer osv. 

Flere skraldespande og tidligere og hyppigere oprydning. Der er mange brugere og 

meget affald overalt. 

Flere mindre musikarrangementer som fx Jazz 

Mangler: Legepladser, opholdspladser med borde og bænke, plads til cyklister. 

Adskil cyklister og fodgængere, især på broen v. Helgoland. 

Renhold og tømning af affaldssække x flere om sommeren og i alletilfælde een 

gang om vinteren. Firmaet det er tilsluttet er iøvrigt uforskammet hvis man gør 

opmærksom på glemt tømning af affaldssæk 

Brug for ordentligt løbeunderlag. Nuværende cement er direkte skadeligt, så 

grusstier eller andet underlag burde laves. Desuden et rustikt vejrbestandigt 

træningsfacilitet i området ved Kilometerbroen. 

Os og røg fra især engangsgrill, som folk medtager på stranden i sommerhalvåret, 

er helt ekstremt ødelæggende for oplevelsen af at være på stranden. Man kan ikke 

nyde naturen når der uanset hvor man sætter / lægger sig lugter af tændvæske 

og grillrøg - Forbyd grill på stranden, med store bøder ved overtrædelse, og 

begræns grill til få udvalgte områder længere inde mod Amager Strandvej 

Bedre belysning ville betyde at flere ville bruge strandparken om vinteren, hvor 

det bliver tidligt mørkt 

Flere skraldespande og mere renhold i sandet. 

Flere borde og bænke på fx. den gamle strand. Flere lange badebroer. 

Snorkelstier. 

Del stranden op i tre temaer: børn, unge og voksne. Indret faciliteter i forhold 

hertil. 

Lad firmaer betale for legepladser, fodboldmål, bænke og moler. Deres logo kan jo 

være diskrete. 

 

Spændende skaterområde både for uøvede og superdygtige. 

Overordnet meget fint med Strandparken. I forb med aktivitetsarrangementer er 

der ofte høj musik og speaker-lyd (f.eks ved beach-volley-stævne).Skru gerne ned 

for lyd eller sikre at det kun er relevante brugere der 'rammes'. Vi bor så tæt på, 

at vi generes på vor altan af 'uvedkommende' lyd. Hvorfor skal vi f.eks høre hvem 

der har vundet en kamp og med hvilken score? 



Ønsker mig bedre sandkvalitet i lagunen omkring børneområderne herunder km 

broen i sommerperioden 

Ikke et sted hvor der skal foregå musik og støjende aktiviteter eller andre former 

for præsticeprojekter, gerne arrangementer med mindre sportsbegivenheder som 

passer til områdets natur 

Skal i højere grad kunne anvende den nordlige del af stranden, når det er mørkt 

Den nordlige adgangsbro er forurenet af unødig og ulovlig biltrafik 

Der er behov for at adskille gående og   Cykler med afstribning 

Lad aldrig salg af mad og shopping blive større (ikke medtaget her 

arrangementer) 

Belysning langs stierne. Interaktive info-tavler med al relevant info placeret ved 

adgangsvejene - broerne til Strandparken. 

Der mangler en promenade langs amager strandvej hvor der er plads til gående, 

cykler og løbere 

Legeplads på den gamle strand, borde og bænke på den gamle strand 

Ved store arrangementer er trafikken kaotisk for dem der benytter veje og andre 

klubber/faciliteter i området. Adgang til Sundby sejlforening er næsten umulig. 

Stort ønske om belysning se besvarelse i dtarten af spørgeskemaet 

Arrangementer er for store når hele Strandparken optages og der graves i 

stranden for at lave sportsudfordringer.  

Der mangler nogle fuldtids parkbetjente til at gøre folk opmærksom på hvad man 

må og ikke må samt at undgå hærværk og at nogle folk lader hunde løbebi strand 

og vand uden for afmærket hundeområde. Lignende ses altid i USA hvor alle 

parker har Park Rangere. 

Flere beplantninger 

Det ville være dejligt med mere kvalitet i madboder osv. på stranden. Også mere 

cafemiljø. Om sommeren kan der være meget affald på standen og på stier. Der er 

et stort behov for mere belysning i Strandparken i vinterhalvåret 

Skraldespande er i rigtig dårlig stand overalt. 

Træbolværk på indersiden af søerne er slidt op. 

Bolte på overfladen af alle broer stikker op (farligt!) 

Græsareal ved nordindgang står ofte under vand (regnvand kan ikke sive ned) 

At besøgende tager hensyn til hinanden - ikke vader/cykler midt på stien, holder 

sin hund/barn tæt- hunden i snor osv. Mange tror, de er alene i verden. 

Der kommer mange mennesker. Bevar naturen! og adgangen til naturen! Ikke 

boder og "tivoli" ! 

Amager Strandpark fungerer fantastisk godt idet den udfylder en reel 

efterspørgsel. Man bør ikke 'gøre' for meget ved faciliteterne, men fokusere på 

veligeholdelse og bevaring af det store åbne rum. 

En diskret belysning i eller ved stierne ville være godt, særligt i vinterhalvåret. 

Trafikken er meget kaotisk med for smal vej til både parkering og tung trafik. 

Bedre skitning til p-pladser inde i området ved strandparken,evt med hvor mange 

ledige pladser der er, ude på strandvejen. 

Der mangler bedre muligheder for at krydse Amager Strandvej.  

Den gamle strand på indersiden er ofte lidt ulækker på gr. af tang/mudder. 

Det bliver fantastisk nå lyskrydset ved Hedegaardsvej og Amagerstrandpark bliver 

etableret. Det ser vi frem til. 

Belysning er en mangelvare - særligt i vinterhalvåret 

Sørg nu for nok p-pladser! 

Kan godt lide det liv der er ved containebyen, men synes det generelt er en 

"øjebæ". Synd der ikke er større krav til hvad der er GO og NO GO. 

der bør være bedre trafikforhold for cyklister/gående ved hedegaardsvej. 

der bør være bedre muligheder for at købe mad. 

Jeg ved ikke hvordan toiletforholdene og renhold af disse faciliteter er, da jeg er 

medlem af helgoland og derfor går på toilettet dér hvis jeg har behov. 

Der mangler en ordentlig legeplads! Den der lå ved Italiensvej er nedlagt. 

Ønsker sikre løbeforhold om vinteren (saltede stier) og lys i de mørke timer. 



Lys på betonstierne, bedre skiltning = hunde skal  i snor. Flere skraldespande om 

sommeren. Mega grimt med containerne ved Kajakområdet og caféen ved siden 

af. Det må kunne gøres pænere! 

Der mangler en legeplads - gerne til børn i alderen 6-12 år - klatrevæg og 

lignende. Derudover cafe med vinteråbent. 

Strandparken er fed at bruge og der er mange muligheder for at opholde sig, bade 

og bruge stranden. Til gengæld er den ikke så flot, det kunne være dejligt hvis 

man gjorde mere for at få et mere sammenhængende og hyggeligt område, hvor 

rammerne ikke kun er gode til brug men også er flotte at være i. 

Mere fokus på natur. 

Jeg er generelt supertilfreds med forholdene i Strandparken. Hvis træerne skulle 

vokse ind i Himlen, måtte der gerne være en cafe eller to helt ude i Strandparken 

- gerne helårsåbne om muligt. Cafe Allehånde (er det ikke det, den hedder?) er 

ofte lukket pga. større selskaber etc., og så er den vist ikke åben om aftenen - det 

er i hvert fald aldrig lykkedes mig at nyde en frokost/middag eller et køligt glas vin 

der... 

Og så måske en ordentlig legeplads (for børn!). :-) 

Så vidt jeg kunnet forstå reglerne, må hund ikke luftes i sandet ved vandkanten, 

bortset fra en kortere strækning. Dette overholdes desværre ikke. Der burde gøres 

mere ud af, at hundeejere skal holde sine hunde i snor, ikke lufte dem i sandet, og 

at hundenes afføring skal tages med. 

Største udfordring er amager strandvej om sommeren. Den er utrolig farlig med 

lastbiler, alt for meget trafik. Der skal simpelthen ske noget. eg flere p-hus og 

væk med parkering i siderne så der kommer bredde på vejen 

Der er behov for legepladser til både stor og små koblet til mødesteder. 

Den gamle strand er ideel til dette f.eks. Ved broerne til den nye strand. 

5 øren kunne også være et godt sted for en større legeplads. 

Synes ikke det er trygt om aften, når man er alene pige. Der er mange 

udenlandske mænd i flokke som samles på stranden, og det kombineret med 

dårligt lys er med til at skabe utyghed. 

Meget gerne mere belysning på asfaltstien langs vandet. Og flere udendørs 

fitnessredskaber. 

I burde også spørge ind til de segways, der kører rund i sommerhalvåret - jeg har 

flere gange måtte springe for livet. De viser ingen hensyn og det er fuldstændigt 

sindsygt at de får lov til at karte rundt blandt strandparkens gående/løbende 

besøgende. 

Regler for havsvømmere, som skal være tydeligere mærket. F.eks. fluorescerende 

gul/grøn på armene 

Flere kultur arrangementer og færre sportsarrangementer. Sportsarrangementer 

(løb, cykling mv.) fylder meget og er kun for deltagere. 

En stor dejlig legeplads med maritimt tema (evt stort skib) burde anlægges på 

"den gamle strand", ca ved hjørnet Amager strandvej og Øresundsvej. Legeplads 

og belysning burde være højprioritet. Der findes ingen legepladser (andet end 

meget små inde i beboelsesejendomme), boldbaner/bure eller lignende i området. 

Jeg bruger Strandparken til at lufte min hund. For at genere andre så lidt som 

muligt med min lille hund, kommer jeg der kun, når der ikke er arrangementer. 

Jeg går der aldrig om sommeren i godt vejr, når der er badegæster. Så måske en 

oplysningsapp? Så jeg ved, hvornår der er nogenlunde fri bane. 

det er trist at se alle de grimme bygninger der er Kavkajakvej. Det undrer mig at 

der ikke laves standarter for hvad der opføres, når vi nu har fået så flot et 

standanlæg. Det ligner slum! 

Området omkring kajakhotellet + den nærliggende sauna og containerbygninger 

ser meget grimt og rodet ud, og det er synd for området generelt. 

Jeg er død træt af at man skal have nøgle for at komme ind på Helgoland i visse 

tidsrum!! Jeg ville ønske der var lige muligheder for alle på Helgoland. Vi bader fra 

strande som om livredderne er gået hjem, hvorfor ikke fra broen på Helgoland? 

Jeg ville ønske at man havde lov til at springe fra broerne på Helgoland. Og at der 

var en cafe derude. Den `nye` Helgoland opleves som om den er eget af 



medlemmerne af vinterbade klubben, det er ubehageligt. Helgoland kunne være 

en kæmpe attraktion, men opleves formynderisk, som den fremstår idag. 

Jeg kan ikke se, at det er så nødvendigt med arrangementer.  

Der er så lidt natur på Østamager, at det ville være dejligt, hvis vi så kunne have 

den i fred uden musik mm. 

Vi er så mange beboere i nærområdet nu, at jeg er bange for, at bare det at vi alle 

opholder os der giver rigeligt larm i sig selv. 

De gamle toiletter ved vejen er meget ringe og ofte aflåste - i vinter halvåret kan 

man nnærmest ikke finde et åbent toilet. 

Der er mange børnefamilier, som undertegnede, der mangler legepladser til 

småbørn og skolebørn. Det er rigtig ærgerligt, at vi må tage væk fra stranden for 

at finde legepladser. Opstil gerne skilte med fx: Tak fordi du har din hund i snor. 

Belysning på stierne. Renhold evt andre affaldsspande. Rengøring på toiletter 

Det er vigtigt at der er plads til mange forskellige brugere.. 

Savner flerer koncerter, cafe, resturaunt og vinbar. "Husbåden" er rigtig god så 

mere af dette. Evt. et stort ur. ved badebrugen samt mulighed for at lægge sit tøj 

hvis man vinterbader og det blæser lidt. 

Det er umuligt at finde information om Helgoland online. Det er svært at finde ud 

af hvornår volleyball baner er ledige og hvordan man får fat i net. Biler om 

sommeren fylder hele vores vej, så vi ikke har parkeringspladser. Der er ingen 

badebroer og man ligger tæt i sandet på stranden. 

En billig vintercafe? Skabe til at låse ting inde når man er alene? 

Gerne langt flere high-end spisesteder som fx kan tilbyde strand/hav kig - gerne 

med 

fokus på efter/vinter&forår! 

Der mangler VIRKELIG en legeplads i området ved strandparken (det er 

træningsfaciliteter til voksne men intet til børn!) 

Der mangler opholdsområder med læ for vinden. Medmindre det er meget varmt 

eller fuldstændig vindstille (det er det aldrig), opholder jeg mig aldrig så længe på 

stranden, som jeg ønsker. Er der meget vind, er det generende og svært at tænde 

grillen, er der mindre vind, er det bare for koldt, så snart der ikke er fuld sol eller 

kl. er mere end 18.00. 

Jeg undlader ofte at bade, fordi der er for lavvandet til at svømme rigtigt (på 

begge sider af den kunstige ø). Det lave vand gør også bunden sumpet og 

ulækker, fordi der mangler vandcirkulation.  

 

P.S.: Jeg er 23 år gammel, så det er ikke pga. høj alder, jeg føler mig generet af 

cykler og larm  ;) 

LYS på stierne om vinteren når det er mørkt! 

Giv nu plads og faciliteter til gode restauranter på stranden. Så længe de ikke kan 

få lov til at etablere ordentlige forhold kommer der ikke andet en dårlige fly-by-

night kebab og pomfritter telte. Der kunne være så fede steder, der var med til at 

sikre liv og kvalitet året rundt. 

når der opføres bygninger i standparken bør de have en kvalitet og udformning  

som modsvare strandparkens høje arkitektoniske standard. Den nuværende 

bebyggelse indfier ikke dette ønske 

Renovering af toilet og nye træbænke og bord på den nordlige del af Amager 

Strandpark, den gamle "strand" venstre side ved stien til Station 1. 

Evt. legeplads til de mindste børn, den "runde" gynge og rutsjebane. 

Parkering er kaotisk om sommeren, for få toiletter, flere vandposter 

Mulighed for et lidt mere lækkert område (lounge, cafe - beach club) 

Det kunne være fedt, hvis asfaltstien langs med Amager Strandvej blev belagt 

med et blødere underlag, så det var mere egnet til løb og andre fysiske aktiviteter. 

Fodgængerovergang over Amager strandvej ved Hedegaardsvej. Det er farligt at 

gå over med børn, fordi der altid er så mange biler. 

Jeg vil meget gerne være medlem af windsurf-klubben, men de er desværre fuldt 

booket - støt dem gerne i muligheden for at udvide :D 

Jeg aner ikke hvad 'standplads' 1-5 er. Jeg har kun hørt om et Sct. Hans 



arrangement i strandparken og har ikke bemærket andre arrangementer. 

Undersøgelsen mangler en 'ved ikke' funktion, resultatet af denne undersøgelse 

må blive påvirket af et bias imod 'ikke relevant'. 

Manglende parkering med handikapbil 

Lidt for mange toiletter er låst af om vinteren. 

Nej 

Belysning på toiletter ville være lækkert. 

Mulighed for at kunne sidde på en cafe og købe mad og drikkevarer 

regler for færden med hunde bør overholdes 

Det ville være rart med et læhegn på badebroerne... 

De ualmindelig grimme containerbygninger langs kanalen burde fjernes og 

erstattes med bygninger i lighed med Naturcenter Amagerstrand 

Volleyballnet tættere på vandet 

Jeg er vild med Amager Strandpark, som er min primære facilitet til aktivitet og 

afslapning udendørs!!!  

 

Lys og rydning af sne på stierne vil være mit største ønske til Strandparken.  

 

Stor ros til kommunens ansattes arbejde med at søge løsninger til at omgås uden 

alt for mange regler og forbud. Det gør det meget federe at bruge rammerne, hvor 

vi er mange forskellige typer af aktive - både til lands og vands for mit eget 

vedkommende. 

Få lavet en ensartet bygningsreglement a.la Helgoland Surfers bygninger. Tænker 

på de grimme bygninger i Syd ved kano udlejning. Det klæder ikke området 

Jeg mangler afmærkning ang. cykling på stierne. tilladt/forbudt. 

Løse hunde er et stort problem 

Cafeer der faktisk har åbent 

Jeg elsker Amager Strandpark. Lad være med at bygge mere. Grib ind overfor 

vinterbadere der kører i bil over broen. Sæt for Guds skyld ikke belysning op 

Jeg kunne godt tænke mig at der bliver skiltet med at gående og løbende holder 

sig i venstre side (mod trafikken) på betonstierne og at det understreges at hunde 

SKAL holdes i snor på stierne 

Jeg er super glad for området, og håber ikke, der kommer mere by (lys, 

parkering, opankring af både, kiosker o.lign.) men at man stadig prioriterer 

naturen og det rå og vilde, urørte indryk. 

Mindre tung trafik på Strandvejen . Ellers fungere strsndpsrken både sommervog 

vinter 

Der er hjemløse, der opholder sig ved toiletterne om vinteren. Det kan godt føles 

utrygt, hvis man skal bruge toilettet. Belysning på stierne om vinteren vil være 

rigtig godt. 

Mere fokus på børneområder på stranden og gerne oplevelsessteder/aktiviteter for 

børn (a la vandland). 

Det kunne være dejligt hvis der er større mulighed for at blive vinterbader 

Har ikke rigtig noget, da jeg sjældent kommer der 

Jeg undre mig over at der ikke er en stor, skøn legeplads for børn i alderen 1,5-5 

år. Der er så meget plads, især på stykket ved Is-tutten isbutikken ved Amager 

Strandvej, hvor en legeplads ville være ideel. 

Der mangler vinter-caféer med mulighed for varme drikke, vafler el. lign. 

Skraldespandene skal tømmes , der er mange søm der stikker for langt op på 

broerne, den gamle strand er gang området ujævn at gå på. 

Det er et kæmpe privilegie at have Strandparken så tæt på! 

Opfordre borgere til at tage medansvar ift. ren strand. 

Hold gerne toiletterne åbne om vinteren! 

Der skal være plads til alle; familier, dyr, sport og afslapning. Det kan får gavn af 

et mere livlig "café / boulevard" miljø. 

Affaldsstativer skal sikres bedre mod hærværk og mod dyr, der spreder affaldet. 

Bommen ved kørevejen til Helgoland er stort set aldrig nede, dvs. der er alt for 



meget uvedkommende biltrafik til Helgoland 

Mere renholdelse af toiletter; 

Mere mulighed for at købe is, vand og snack; 

Flere variede arrangementer; 

Giver mere plads til at dyrke volleyball og football fordi det er generende når 

bolden rammer dig mens du solbader; 

Mere belysning i vintertiden når det er for mørkt for at se. 

 

Ønsker: mindre motortrafik til stranden og nærområdet, bedre cykelparkering og 

lidt flere steder, flere og bedre skraldespande med mulighed for sortering af 

skraldet samt lidt flere badebroer. 

Legeplads og toiletter 

Som børnefamilie ville vi sætte pris på at der sættes mere ind over for løse hunde 

både på stranden og især i vandet. Det kan virke overvældende for børn i alle 

størrelser. Så det er godt hvis der fortsat bliver særskilt strandområde for 

hundeejere. Ellers STOR ROS til hele strandparken! 

 

 

Meget skrald-især i sommerhalvåret-flere skraldespande? 

Meget lyd fra arrangementer generelt-mulighed for at begrænse lydgener v. 

arrangementer? Idrætsarrangementer:ok,tivoli:malplaceret, larmende og lidt 

besøgt. 

Ønske om at Helgoland er aflåst i nattetimerne i sommerhalvåret:fest og 

druk=risiko for ulykke ifm. udspring på lavt vand og hærværk. 

For mange løse hunde på strandene. 

Et fantastisk sted, som desværre er ved at drukne i sin egen succes. Flere 

skraldespande, færre løse hunde, opdrag os brugere til at rydde op efter os selv� 

Nå man endelig er kommet ud og sidde på stranden skal man gå/cykle langt for 

toiletmuligheder. Så flere wc omkring stranden 

Der kan plantes flere træer omkring den 2. bro 

Bedre parkeringsmuligheder, så folk ikke parkerer nede af private veje i 

nærheden, og optager fastboendes parkeringspladser. 

Jeg kan ikke undgå at lade mit medlemsskab af Det Kolde Gys præge min 

oplevelse af faciliteterne, idet jeg jo her har adgang til gode faciliteter. Dette vil 

nok være tilfældet for mange af de svar i får fra mennesker, der anvender 

Helgoland om vinteren :) 

 

En ting, jeg savner: Info om badevandet og om badning tilrådes i løbet af den del 

af sæsonnen, hvor der ikke er livreddere. Der var fx "rødt" flag forleden, men intet 

synligt flag eller anden info på selve stranden. Vi var mange, som var i tvivl om, 

hvornår eventuel fare var overstået. Derfor var det individuelt, hvilken dag folk 

turde begynde at gå i vandet igen efter episoden. 

De 5 betonbunker gøres pænere at se på. Lidt farver ville hjælpe. 

Belysning på løberute mangler 

Strandparken er rigtig god  -  oftere renhold ønskeligt,  

følger spændt med i udviklingen, 

har ikke selv specielle ønsker 

Der er for mange sten og urenheder i sandet, som burdes harves. Det samme gør 

sig gældende i strandkanten- 

det virker ok 

der er for mange grimme ''huse'' og boder - det ser forfærdeligt ud, det skal ikke 

være telte eller campingvogne, men huse af fx træ og mursten 

Svineriet i parken om sommeren er konstant og uholdbart, uforståeligt at der ikke 

prioriteres at anlægge nogle ordentlige miljøstationer. 

Fortsæt det gode arbejde med at gøre strandparken tilgængeligt for alle. Sørg for 

bedre renhold, måske flere affaldstativer. Tillad cykling på stierne i vinterhalvåret. 

Det er for svært at komme på tværs af Metrolinien 

Der har sneget sig for meget københavneri ind i parken. Drop 



sportsfreaktilbuddene om sommeren. Hold åbent for kaffe-toiletter vinter og lad os 

bade nøgne hvor vi vil ;-) evt indfør stillezoner. De små private madboder om 

sommeren ved helgoland er en super ide. 

Trafikkaos på gode sommerdage bør reduceres. Fjern p-pladser på vestside af 

Amager Strandvej. Tving fodgængere op på gangbroer over Amager Strandvej fra 

metrostationer. 

Bedre fjernelse Af affald 

Flere skraldespande på stranden 

Træhegnet i mellem gangarealet (Amager Strandvej siden) og selve stranden er 

under al kritik. Burde laves hurtigst muligt 

Adgangsforhold til stranden bør forbedres. Amager Strandvej er trafikeret og 

farlig. Lavere hastighedsbegrænsning. Bedre vilkår for bløde trafikanter. 

Indretning med felter med fx brosten og vejcikaner som nedsætter hastigheden. 

Mere belysning, bedre forhold for vinterbadning andre steder end Helgoland. Flere 

og større affaldscontainerne, samt hyppig tømning i sommer halvår. Mere 

renholdning om sommeren specielt efter events. 

Vigtigt med fokus på renholdelse, hunde og faciliteter 

Kan toiletterne  ikke være åbne i dagtimerne hele året. 

Det savner vi meget når vi gå en tur. 

Omklædning til vinter badere som ikke bruger Helgoland, dem er der nemlig 

nogen stykker der gør. Mere rengøring langs Amager Strandvej 

Flere parkeringspladser, mange kommer langvejs fra til den fine strandpark og der 

er for få parkeringspladser. Flere toiletter og bedre renholdelse af disse, flere 

skraldespande så ikke der smides affald ov hele stranden 

Trafikken på Amager strandvej er MEGET tung - og det giver specielt i sommer 

halvåret problemer 

-LAv lysregulering ved Italiens vej 

Bedre P- forhold og hastigheds begrænsning med bump på Amager Strandvej og 

Engvej 

% 

Bruger Helgoland om vinteren og har derfor svaret ej relevant til faciliteter. 

Muligheden for at (sol)bade nøgen på stranden er meget vigtig at bevare. 

Adskil fodgængere/løbere fra cyklister på stierne 

Jeg er lokal, og er glad for der er liv på stranden. 

Desværre påvirker diverse arrangementer vores parkeringsmuligheder, og krydset 

Amager Strandvej, Hedegaardsvej, er helt håbløst hele sommeren. 

 

Stop løse hunde på stranden 

I er ikke ret gode til spørgeskemaundersøgelser. 

Der mangler fodgængerovergang med lysregulering ved Hedegårdsvej. Toiletter er 

for få og for dårligt holdt. Sandet er stadig mere grus end sand og der er for 

megen larm i form af høj musik. Ellers synes jeg at stranden er et dejligt sted og 

en stor fornøjelse at have vandet så tæt på byen. 

 

 

Unikke & enestående musikoplevelser er en berigelse, som også mågeskrig & 

bølgebrus, fladpandet tæppebankermusik er en pest og en forbandet plage. 

Hvilke være dejligt hvis der var nogle panorama cafeer hvor man kunne få noget 

varmt at drikke og lidt at spise imedens man sider og kikker ud over vandet. 

Træmolen i den nordlige indersø mellem vandet og græsset skal 

renoveres/udskiftes og gøres lidt højere..Samtlige bænke/borde og grillpladser 

skal udskiftes og antallet øges. 

Der trænger generelt til at skilte, skraldespande, broer, mv. får en renovering 

inden strandparken kommer til at se ussel og nedslidt ud. Hvis man i dag går fra 

Italiensvej og hele vejen ud af kilometerbroen og videre ud på badebroen, så er 

alle skilte og malede flader slidt ned og ødelagt. Køreunderlaget på stranden ud til 

badebroen, ligger spredt hen over stranden efter sidste storm, skraldespandende 



er væltede og ødelagte og flere steder er der store bolte i træværket der stritter 

flere cm op, og vil til sommer gøre stor skade på bare fødder. 

Og så er potentialet med et sandsports anlæg slet ikke udnyttet. Der er mulighed 

for at skabe dobbelt så mange baner til beachvolley, håndbold, fodbold mv. Hvis 

der kom en bygning hvor man kunne opbevare net og bolde, kunne skolerne bruge 

det om formiddagen sammen med  seniorerne. Om eftermiddagen kunne 

foreningerne og de uorganiserede overtage. Lys på på udvalgte aftener i 

sommerhalvåret og en vandpost og måske nogle loungemøbler som foreningerne 

kunne sætte op i forbindelse med deres træninger. 

Gerne tydelig skiltning om at cyklister viger for gående/løbende. Mere belysning i 

vinterhalvåret. 

Virkelig gerne mere lys på hele promonaden - Gerne varm, hyggelig belysning. 

Små pagoder med kaffe, vand, kage, i, snacks. Flere siddepladser, måske med et 

smart design hvor der er indbygget læ for vind. 

Få gang i nogle faciliteter om aftenen, så man gider/tør komme der, og der 

kommer naturligt liv i området. Har fået et dårligt ry, og det er utrygt at komme 

der, pga grupperinger 

Den største anke mod Amager strandpark eg for os renhold af stranden og sandet. 

Mange brugere gør at sandet tit er fyldt med rester SF mad, grill kul og cigaret 

skod. Det er ulækkert og ikke særlig trygt når man har et spædbarn med. 

 

Masser af affaldsbeholdere, kampagner om oprydning og måske faste grill zoner 

ville hjælpe. 

dejligt sted 

Vil gerne føle mig mere trygt når jeg løber når der er mørkt, og at kunne nemt se 

aktiviteterne om sommeren. 

Evt flere områder, hvor man kan sidde og evt medbringe egen mad. Kan de større 

græsarealer nær stranden benyttes til nogle streetfood boder eller lignende. 

mere rent 

Sæt lidt farver på de forskellige "stationer" i stedet for de triste grå farver. Det 

bliver gråt i gråt 

Jeg mangler information om, hvor man finder oplysninger om 

arrangementer/begivenheder på Amager Strandpark. 

Børnefrit område. Hundefrit område 

Hunde bør ikke være tilladt på stranden, kun græsareal . 

Meget færre løbeklubber og løbeevents, der er alt for mange og det forstyrrer 

oplevelsen 

Hold aktiviteter i den ene ende ad stranden og "tid til ro" i den anden ende af 

stranden. Så kan man altid finde det, som man har lyst til. 

Lav flere legepladser til børn. 

Jeg går meget op i (vand)miljø og samler tit skrald for andre, når jeg er på 

stranden. Ville ønske folk kunne smide mindre skrald uden for skraldespandene! 

Jeg synes det er utroligt at Kajakhotellet får lov til at skæmme hele udsynet fra 

Amager Syrandvej med alle deres containere og afskallede bygninger - kunne man 

ikke kræve ensartede bygninger (feks som i Kastrup lystbådehavn). 

Jeg synes de store sportsarrangementer slider voldsomt på marehalmen i 

klitterne. 

Ønsker pænere permanente løsninger for containerne/ skurene langs Havkajakvej 

.  Flere omklædningsrum. Flere skraldespande og hyppigere tømning om 

sommeren. Flere P - pladser. Og mulighed for legalt st kunne holde tæt på 

dykkerbanen på grund af tungt udstyr og behov for redningsudstyr tæt 

på.Bedremulighed for at købe varme drikke om vinteren. 

For mig er det vigtigt at der ikke er frit færdende hunde. Måske der skulle være et 

særligt område for hundeejere og deres dyr, så er de fri for vores brok og 

irritation. 

mange flere og større almindelige skraldespande og nye og mange grill 

skraldespande om sommerhalvåret. mere kontrol og indsats mod hærværk. 

Vandposter til alle os der løber 



Det skal være forbudt at lufte hunde i parken og give bøde at efterlade lorte i 

parken 

Bevar det skønne friareal og undgå, at det bliver en forlystelsespark. Vi har brug 

for disse åndehuller. 

Jeg synes der bør være mere grønt, buske o.l. 

Lettere adgang til strandpark via Hedegårsvej ved opsætning af lysregulering.For 

meget larm ved arrangement.For mange biler. 

Mangler bus opsamling ved arrangement. 

Jeg ved, at det ikke er en ting, der er nem at ændre, men der er generelt mange 

store skarpe sten i sandet i den nordlige og midterste del af stranden, som gør at 

man ikke "bare lige" løber rundt i bare tær på stranden. I alt fald ikke uden at se 

sig for. 

Få lavet nogle pæne faciliteter til kajakhotellwt mv. Det giver et meget rodet og 

ufærdigt indtryk 

Sundere udbud af mad. 

Mere belysning 

Vagtordning om aftenen 

reducere løse hunde 

Jeg synes, der er for få borde med bænke, når man har hjemmebragt mad med. 

Der er for få grillområder. 

Opdeling af stierne, særligt Øresundsstien, til gående og kørende trafik er et stort 

ønske. Der er en heftig trafik i sommertiden, og det kan være virkelig utrygt at 

færdes på stierne, særligt med små børn. 

Jeg ønsker ikke mere kommerciel aktivitet, men ro og naturoplevelse 

Vær gerne mere synlig med skiltning til hundeejere om at de SKAL holde hundene 

i snor! 

Ønsker ikke så mange yderligere aktiviteter og eller redskaber, da Strandparken 

ikke skal være et fitnesscenter eller en slags Tivoli. 

Overordnet krav til "byggerierne" omkring kanalen. Få fjernet/ensrettet de 

rædselsfulde containere. Turister spørger, hvad det for nogle husvildeboliger. 

Nogen gange tager det lidt lang tid at reparere træningspavilionen på 5-øren, når 

der har været noget i stykker 

Løsgående hunde oplever jeg som et stort problem. Næsten alle der lufter hund 

overalt i stranparken lader hunden løbe løs. 

Det er vigtigt at bibeholde oplevelsen af at være tæt på strand, hav og himmel og 

arrangementerne ikke bliver flere. 

Det ligner en rodebutik i området i og omkring kajakhotellet - der mangler en 

helhedsplan, ensartethed i udtryk. Lidt ligesom ved Foreningsbyen. 

Jeg oplever den stort set ikke - Når man er ligeglad med sol, strand, vand,- er der 

jo ikke meget at lave der- 

det er meget ubehageligt at kommunen har besluttet at kvinderne skal have 

adgang til herresiden på badeanstalten Helgoland - og i øvrigt svært 

kønsdiskriminerende at herrerne omvendt ikke har adgang til damesiden. Og alle 

de tunede og borede knallerter som drøner rundt, skaber stor utryghed. Og folks 

radioer larmer ude på badeanstalten. Man må ikke ryge fordi det er et kommunalt 

anlæg, ej heller drikke alkohol, men forbuddet bliver ikke håndhævet hvorfor 

mange mennesker blæser på det. Jeg er nu glad for badeanstalten og det er sjovt 

om vinteren. At folk opfører sig, så de ikke kan være sig selv bekendt, ja, det er jo 

ikke kommunens skyld. Lidt længere åbningstider af Helgoland ville være rart. Der 

bør være flere affaldsspande og de skal tømmes hyppigere. Om sommeren sejler 

det i skrald og mågerne og rotterne holder buffet. 

Der er ingen angivelse på eller logik i åbningstider af toiletter. Specielt helt helt 

imod syd ved Kastrup. Der mangler simpelthen et skilt. 

Behov for strandlegeplads formindre børn......gerne mellem 1 - 2 

Der mangler en skatepark 

Fitnessudstyr som i Tårnby ved " Sneglen "  

Hunde SKAL holdes i snor. 



Toilet muligheder i vinterhalvåret vil været en god ting plus at kunne købe noget 

varmt at drikke. 

Mere aften belysning.  

Stop for kitesurfere i lagoonen når der er børn på stranden ( kl 9-18) 

Flere badebroer og udendørs træningslegepladser i den nordlige ende af stranden. 

Mangler også en god og stor legeplads til børn i den nordlige ende af 

Strandparken, idet der er flyttet mange børnefamilier ud i det område. 

Lad hundene få deres plads.  Det er en strand, det er natur, det er et dyr. 

Mangler større skiltning af hunde skal være i snor!  

Mangler også ved ligeholdelse af træværk oppe ved vejen. 

If it ain't broken don't fix it. Der er ingen grund til at lave for meget om på et 

fantastisk område, som allerede faciliterer et hav af forskellige 

aktivitetsmuligheder. 

Jeg ønsker absolut IKKE shoppingmuligheder 

1.Gangbesværede har ikke mange muligheder for at gå tur på stranden eller 

opholde sig på sandstranden. Der bør være langt flere siddemuligheder. Især på 

vej over den gamle strand hen til den nye, er der ingen hvilemuligheder. Desuden 

burde der være bænke gerne mange, på selve sandstranden. Mange ældre 

mennesker har svært ved at sætte sig ned i sandet OG komme op igen. 

2. Flere borde/bænke, mange flere!! Så man kan sidde og nyde sin mad - kaffe og 

kage. Igen især til ældre og gangbesværede. 

 

Stranden henvender sig næsten kun til børn og unge og andre friske og stærke 

mennesker, og jeg synes ældre og gangbesværede er blevet glemt i 

planlægningen. 

Gør indgangene v Strandvejen mere attraktive 

Noget café / mulighed for at købe kaffe/kakao o.lign. om vinteren kunne være 

fedt. 

Kan vi stoppe med at bygge grimme ubetydelige højhuse ved strandparken, og i 

stedet sørge for at det i det mindste er arkitektonisk smukt eller spændende... 

Mindre gøgl mere natur. Flere isboder om sommeren. 

Lyskrydset ved Amagerstrandvej/Øresundsvej er farligt i sommermånederne - det 

er ikke gearet til de mange mennesker der vil på stranden - så cykelister og biler 

er til fare for hinanden. 

Jeg kan godt lide aktivitet og arrangementer på stranden, men jeg synes, når der 

er sportsarrangementer, at de er virkelig massive og larmende, over lang tid, og 

at de indtager hele stranden uden hensyn til de daglige og alm brugere af 

stranden. Vi bor ret tæt på og støjen fra højtalere er meget voldsom.  

Musik arrangementer og sommercirkus genere til gengæld ikke. 

Opførelsen af kajakhoteller og andre 'skurvogne/container-bygninger' på stranden 

er af alt for dårlig kvalitet og virker meget skæmmende. Byg noget ordentlig i 

stedet!! Savner en kritisk holdning til kvaliteten, og det rod der opstår omkring 

samme. 

Kvaliteten af den mad der kan købes er også al for ukritisk. Der er så mange 

muligheder for at gøre det lækkert, istedet for bare endnu en dødsyg pølsebod. 

Klart at der også er et par fine tiltag dernede. Isvognene på station 4 feks. 

Husbåden med cafeen er også rigtig fin. 

Liggestole og loungemusik, og kvalitet og stemning ala Toldboderne og Parpirøen 

er super og ville passe rigtig godt ind på de urbane dele af strandparken. 

Der bør gøres mere for at holde opsyn med, at der ikke er hunde overalt på 

stranden og i vandet. Hundeejerne respekterer slet ikke, at vi er mange som er 

bange for hunde. Når der er forbud, bør der også være opsyn med at det bliver 

overholdt. Det ville være dejligt hvis der blev plantet mange flere træer, så der var 

skovstemning flere steder på grønningen, nu er der meget bart og kedeligt. Der 

måtte meget gerne være færre støjende arrangementer på stranden, mange 

bruger jo netop stranden til at nyde stilheden fra byens larm. 

der mangler vandhaner med drikkevand både sommer og vinter 

Jeg elsker Amager Strandpark! 



Affaldshåndteringen på hele Amagerstrandpark er en katastrofe. Affaldet bliver 

liggende i alt for lang tid. Der skal stilles meget større beholdere op - med 

mulighed for sortering. Hver morgen, skal stranden ryddes for flasker og 

grillbakker m.m. Foran kioskerne skal der opstilles større beholdere op. Der skal 

være opsyn med toiletter og bruserum, så de ikke anvendes som lagerplads for 

kioskerne. Skruerne i plankerne på broerne skal skrues ned i broen, så små børn 

ikke river fødderne til blods. 

Der er for mange mennesker, og for lidt natur på amager. Derfor skal i stoppe alt 

nyt byggeri af boliger. 

Mere lys  i vinterhalvåret 

Bedre renhold af amager strand i sommerhalvåret vil være dejligt. Det er 

efterhånden blevet normalen at man skal igennem svinestier af grillbakker og 

brugte bleer, når man går morgentur kl 9. Det er decideret uhygiejnisk at vidt 

åbne og overfyldte skraldespande er tildækket af fugle som alle kæmper om 

affaldet. Det er meningen at strand lugter af tang og sand - ikke råddent 

menneskeaffald. Bruger sjældent stranden til gåtur om sommeren, dels grundet 

førnævnt stank men også grundet overfloden af cyklisterne, der racer løs på 

stierne som de gør i indre by. Det er ikke afslappende. 

Bedre parkeringsmuligheder til biler. Private villaveje overbelasteres af fremmede 

biler. 

For få parkeringsmuligheder ved de nye boliger 

Når jeg har valgt 4 betyder det VED IKKE. 

Jeg savner cafeliv i midterste del af strandparken. 

Måske burde der udvikles  en Amager strandpark app til distribution af generel 

information. Det ville gøre det lettere at tilgå den information man søger. 

Sæt frekvensen af tømning af skrald op i sommer halvåret 

Der mangler toiletter om sommeren ifh til gæsterne. Ekstra skrællespande, evt 

specielcontainer til engangsgrill. Evt lyskunst om aftenen, laserstråler i luften. Og 

på stationerer, og træerne. 

Mere lys om aftenen 

bedre info om arrangementer 

Gerne flere musikarrangementer (evt. jazzfestilvalsudvidelse) 

Det var hyggeligt hvis der var en cafe der havde åbent om vinteren- evt blot i 

weekender. 

 

Jeg ved ikke hvor jeg kan se vandkvaliteten, andet end på apps og tilfældige 

opslag på Helgolands facebookside.  

Der har været et utroligt ufedt tivoli-arrangement på et tidspunkt, det larmede 

med dårlig, ligegyldig musik og var bare horribelt pruttet. Den oplevelse har nok 

farvet min besvarelse lidt. 

For ellers er jeg virkelig virkelig glad for Amager strandpark 

Renhold skal prioriteres i højere grad om sommeren. Stranden flyder i skrald. 

Fjernelse af tang fra stranden kunne være dejligt 

Flere toiletter der er åbne og hele året. 

Jeg generes meget af uøvede og dermed farlige segways 

Jeg mangler stedre på nettet: samlede overblik om alt. F.eks på KK.COM og 

officielfacebook side. 

Få ryddet op i restauranterne, ser forfærdeligt ud - 

Vær mere selektiv med lejere... 

Det bør være forbudt at have hunde hunde med i sommerhalvåret  - i werkenden. 

Sidste år blev jeg revet til blods af en hund som spang i vandet fra en badebro. Så 

jeg vil foreslå at det i det mindste bliver forbudt at tage hunde med på badebroet 

samt at de absolut skal være i snor i smommerhalvåret i hele standparken hele 

døgnet. 

Det er et meget stort problem, at folk lufter hunde uden at de er i snor og det 

gælder hele året rundt. 

Jeg har bemærket det, fordi jeg er bange for hunde. 

A. Garderobeskabe ved hver bunker, så man kan kombinere sine aktiviteter ved 



stranden, uden at skulle hjem først, fx badning+løb. 

B. foranstaltning der sikrer, at man kan solbade uden at mænd tror, at ens 

tilstedeværelse er til for deres seksuelle tilfredsstillelse. 

Der mangler legeplads + aktiviteter for børn i den sydlige ende af strandparken 

Utryghed skyldes der ikke er belysning om aftenen. 

Nogle omklædnings"huse" mellem stationerne ville være dejligt. 

More toilets and also toilets that are open in the winter time. I dont know if it is 

relevant to mention here but it's weird that there is no showers in Helgoland. I 

would higly appreciate showers after salt water swim 

Der skal etableres ordentlige (pæne/integrerede) huse til restaurationer. Og 

området bør forblive en naturoplevelse, først og fremmest. 

Om vinteren blæser det meget sand op på promenaden og andre stier. Det er 

vigtigt at det bliver fejet tilbage. 

Strandparken er en perle, den behøver ikke ligne resten af byen når det kommer 

til en masse arrangementer eller urbane indslag. Lidt fred, ro og natur er skønt, 

men også alternative indslag/tema aktiviteter som kan samle folk/skabe 

fællesskab en gang i mellem er så fint- bare det ikke tager helt overhånd i 

hipsterstil. Hvis der blev mere lys på hovedvejerne kunne det måske komme noget 

helårsdrift derude på sigt/servering evt. 

Flere sports"maskiner" ved st 1. Ikke kun arm-ribbe. 

Det ville være rart med flere toiletter. I vinterhalvåret er der kun et åbent pr. 

station. Det er ikke nok. 

Løse hunde udgør et stort problem. En dag går det galt, når en muskelhund bider 

et barn/voksen alvorligt. 

Der mangler ishuse, cafeer og toiletter, især om sommeren 

skateboardere på stierne er ikke hensigtsmæssigt - lav evt særligt område til dem 

Badebroerne er for enkle - der mangler siddepladser og steder at placere tasker - 

Kastrup Søbad er langt bedre. 

Desværre er det brug for hjælp til at folk rydder op efter sig selv. Flasker og 

glasskår, samt efterladte grill, forsøg på bål. Efterladt skrald, mad, poser mm. 

Ærgerligt!! Og utrygt med grupper der 'fester' , er fulde/skæve og leder efter 

'gang i den' . Opsyn på stranden, vil være rart, selvom det virker 'gammeldags' 

Rengøring af toiletterne om sommer er simpelthen for dårlig, specielt på den 

gamle strand. Og mad udbuddet burde være meget sundere, hvorfor er det mest 

pølser og andet junk man kan købe, her har KBH´s kommune netop en mulighed 

for at for gå foran i folkesundheden. 

Synes det er en fantastisk bystrand! Det er ok, at det er en aktiv strand med 

mange muligheder. Samtidig er det dejligt, at der er natur - vilde fugle og 

muslingeskaller. 

Det ville være dejligt hvis man kunne håndhæve reglen om at hunde skal være i 

snor. 

Vil anbefale en fodgængerovergang ved Strandvejen ved 5 øren metro - alt for 

mange er i fare for at blive kørt over i den tætte og hurtige trafik, når de skal over 

vejen 

Flere spisesteder, butikker og hygge. Mere liv. Flere aktiviteter. Altsammen ville 

gavne miljøet. 

mangler gode cafeer/barer/cafeer ligesom Allehånde var med aftenåbent i den 

sydlige del. Toiletter er ulækre. Gerne bedre information om arrangementer, fx 

helst på facebook. 

Jeg ser ingen grund til at udvikle "aktive" aktiviteter yderligere. Det er dejligt at 

kunne gå et sted hvor det er kontakten med naturen der er i højsædet!!! 

Svært spøgeskema. Det var ikke logisk opbygget med svarkategorierne 

Beachvolley baner bør renoveres og gerne udvides med yderligere 2 baner, da der 

ikke er nok bare om sommeren 

Jeg elsker Amager strandpark. Ift den videre udvikling så pas på med, at det sker 

på bekostning af det oprindelige naturlige stil. Det skal være lidt vild natur og ikke 

for poleret eller tilklistret med nye ting. 



Den er rigtig fin sådan den er. 

Hold hegn og strand fin, mellem Italiensvej og Svend Vonvedsvej (gamle strand) 

så vi kan bade i vandet i inderstranden, og hegnet og gangstien er ok og ikke som 

nu, det kan i ikke være bekendt 

Færre arrangementer på stranden. Hold dem på 10 øren. Der skal mere 

interessant mad og drikke til i bunkerne. 

At hundeejere indstiller at deres hunde løber rund og markerer sig med urin og 

afføring på arealerne. 

Der bør laves en separat cykelsti, så cyklister og fodgængere ikke skal "kæmpe" 

om pladsen. Det er farligt og generende for både cyklister og fodgængere. 

der er i de sidste år opstået en kedelig tendens for boder og butikker i 

strandparken som spiller høj musik for opmærksomhedens skyld. det er yderst 

irreterende! 

Det er vigtigt for mig at strandparken er så naturskøn som muligt. 

Der bør tænkes på vedligehold og renhold - ting begynder at blive lidt ældre efter 

hånden, noget af det skal erstattes/repareres. 

Ang spørgsmål om hvad man foeretager sig på Amager Strandpark mangler der: 

cykler. Derfor blev jeg nødt til at skrive går tur, hvilket vel kommer det nærmest. 

Der bliver opført flere og flere byggerier i Strandparken. Det synes jeg er fint i 

nuværende omfang, men jeg håber også, at det på et tidspunkt bliver vurderet at 

nok er nok, så det ikke tager overhånd. 

Mangler Legeplads til børn. 

Hvis dykkerbanen kan gøres dybere ville det være fedt, men ellers er vi meget 

glade for Amager strandpark. 

Flere træer, buske og planter ønskes. Det ville give en større følelse af at være i 

natur. Jeg synes Amager Strandpark kan virke gold. 

Det ville være dejligt hvis der var en strandpromenade hvor der om sommeren var 

små butikker, loppemarkeder, populær cafeer evt med lidt musik. Nogen gange 

bliver stranden lidt for meget som Vestjylland med rigeligt natur. Jeg synes godt 

det må være en storbystrand med lidt mere gang i den om aftenen. Evt i en 

afgrænset del af området. 

Restauration/cafer eller mulighed for mad og drikke generelt ville gøre en stor 

forskel i forhold til livet på stranden. Området omkring kajakhotellet kunne med 

fordel udvikles yderligere. Evt. også i den nordlige ende på landsiden før broen 

over til strandparken. 

Jeg ønsker mig flere spisesteder langs stranden. Menget gerne et par strandbarer 

også 

En stor del at attraktionen og trygheden er at der altid er aktiviteter og brugere i 

strandparken 

I det midterste område med bla. kajakudlejning burde der gøres mere for at skabe 

noget liv om sommeren. Bygningerne burde rives ned og erstattes med nybyggeri. 

Der bør være nogle synlige retningslinier for trafik på stierne. Skatere og hurtige 

cyklister er nærmest livsfarlige nogle gange - TAG HENSYN TIL FODGÆNGERE 

Jeg har igennem årene alt for ofte oplevet løse hunde, som generede mig og 

andre.  

 

Jeg synes ikke hunde høre til på selve strandparken. Det er et sted hvor folk har 

meget afdækket ud og hundebid er derfor noget farligere, end hvis man har tøj på 

som beskytter. 

Gerne mere information på flere platforme. Gerne fokus på oprydning og på bedre 

kvalitet ift. mad og drikke. 

Flere madsteder, opdateret kalender med arrangementer, større respekt for 

beboere i området ifht støj fra højtalere og opråb, at man kunne sikre at man kan 

parkere foran eget hus ved større arrangementer, gener fra længerevarende 

arrangementer fex cirkus,  

 

Dejlig som den er.... 



Anlæggelsen af det midlertidige hundeområde er en KÆMPE misforståelse. De 

gamle hunderegler blev godt nok ofte brudt, men dette tiltag får bare endnu flere 

til at lade hunden gå løs. Håber ordningen påhører hurtigts muligt. 

Den er ved at blive kvalt i sin egen succes og er ikke et rekreativt område for os 

der bog i nærheden, men for resten af byen. 

Toiletter burde være åbne i vinter halvåret 

Parasoludlejning ønskes, 

Open air Cinema  

 

fasthold / forstærk gerne strandparkens rå og naturlige karakter (den er kunstig, 

men alligevel).  

 

Er man til byfest og halløj, ligger Islands Brygge jo lige på den ande side af øen. 

Jeg og min familie har et stort ønske til en legeplads i området omkring bunker 1 

og 2 

At stranden holdes rent og at der er er spots langs hele stien. 

Der er for meget tung trafik på Amagerstrandvej - sæt lyskryds op ved Italiensvej. 

ingen forslag 

Bedre belysning generelt, renere toiletforhold, rent vand i børnelagunen (lugter 

altid af jord) 

Flere badebroer.Samt  faciliteter til Vinterbadere/herunder bænke/ophæng/tøj på 

Broerne.Læhegn ca.1 m højt V/ende af broer!! 

Om vinteren vil jeg gerne have mere belysninger, for det er allerede mørkt når jeg 

løber om aftenen. 

Arrangementer med musik, der tiltrækker et bredere publikum eller flere genrer - 

alternativt teater m.m. 

Der skal holdes mere fast i princippet om den sydlige del som den urbane og den 

nordlige som naturdelen.  

Det ville være fint med borgerinddragende, positivt formulerede initiativer i forhold 

til generel renholdelse og oprydning 

Synk trafikken på strandvej i et tunnel og opdeler strandvej ovenpå til et gågade 

/cykel sti / parkerings zone. 

God mulighed for at der ikke er belysning om natten/aften, da der skal være 

mulighed for at se stjernerne. Nogle skilte med stjernerformationer vil gøre gavn. 

Jeg synes, at det er rigtig godt som det er!! spar på energien ved at droppe 

belysning. 

 

(ps. havde været rart med "Har du kommentarer" :-) 

Mvh 

jk@staticdata.com 

Der bør opsættes flere eller større skraldespande op 

Til sommersæsonen. folk kan ikke komme af med deres 

Affald ifm grill / aftensmad 

Fler broer/stier i sanden fra hovedstien ned mod Øresund 

stormflodssikring kombineret med bademulighed på den gamle strand. 

Søm/nagler stikker ofte lagt op (0,5-1.5cm) på kilometerbroen (samt broen over 

til helgoland) og er til fare! De skal holdes nede, men det sker ikke. 

Mulighed for opbevaring af surf udstyr til en rimelig pris :-) 

Dejligt sted at opholde sig på! �� 

Bunkers der er bygget til toiletter osv. er mega grimme 

Der mangler en Skatepark. En skatepark i beton passer godt ind i arkitekturen og 

vil skabe et rum mellem by og strand som vi mangler 

Jeg savner et naturistområde på Strandparken, og som bruger af Helgoland og Det 

Kolde Gys, vil jeg synes, det var naturligt, om man gjorde badetøj forbudt på 

Helgoland hele året. Det ville virkelig gøre Helgoland til en frigjort afslappende 

oase - også om sommeren! 

ønske om belysning på løbesti, og mulighed for at få drikke vand om vinteren. 

g91q
Rektangel



samt åben cafe i vinteren. 

Belysning langs stierne, dette vil gøre at man også ville kunne benytte 

strandparken, efter mørkets frembrud. 

Gerne mere aktiviteter til børn: naturlegeplads, sommeraktiviteter fra 

børnekulutrhus og bibliotektet skal absolut bibeholdes eller endea øges!! 

Gerne mere weekendprogrammer fra naturcenter ved helgoland. gerne mere 

varierede programm fra naturcenter. Kan kun læse om ca 2 programmer der 

gentager sig... fordrag om liv på stranden (ikke så interessant for børn) fiske i 

vandet: auqarier med offentlig tilgang, lille udstilling, informationer om vejr og 

vejrphænomener ved vandet, vikingeskibe i øresund, historiske fortlællinger om 

danerne som søfarer... 

sti langs lagunens vestside har længe været lovet, men er stadig et problem 

Er i tvivl om hvor jeg skal sætte kryds ved de spørgsmål hvor 

Der er modsat svar ud for hver linie, så de er ikke besvaret. 

For mange hunde uden snor 

Der mangler et område som Strandbaren i  Aarhus 

Ønsker temalegeplads fx a la Tårnlegepladsen eller Trafiklegepladsen i 

Fælledparken. Kunne fx være med høje gynger og gangbroer i og mellem træerne. 

Hvorfor kommer der ikke lyskryds ved Hedegårdsvej og Strandvejen! 

Gerne på ved 5- eller 10øren 

Savner toiletter i vinter halvåret, da vi tit går lange ture på stranden og derfor ofte 

skal tisse. Når toiletterne endelig er åbne mangler der ofte papir og altid 

sæbe......desuden kunne det være skønt, hvis man kunne købe kaffe om 

vinteren... 

Gerne flere områder til løse hunde.  En indsats til at få folk til at rydde op efter sig 

i sommerperioden. 

For open water svømmere der bruger Jollerampen, mangler der bokse til 

opbevaring. For ikke at komme i bil! 

Den er super! 

Der er ALT FOR FÅ MULIGHEDER FOR OS HANDICAPPEDE I KØRESTOL!!! 

Der mangler legepladser og madboder 

Cykler bør ikke have lov at køre på Strandpromenaden og løbere og andre 

sportsudøvere, herunder rulleskøjteløbere bør tage hensyn til almindelige gående. 

Er der et elektronisk nyhedsbrev vedr strandparken eller en FB side man kan følge 

for at få Info om arrangementer mm på stranden? 

jeg savner muligheder som beduin-teltet hvor man kunne sidde i vestsolen sidst 

på eftermiddagen ud til kanalsiden 

Det kunne være rart med nogle spisesteder med lidt enkel mad og drikke varer og 

udsigt til vandet 

JEG HAABER VIRKELIG AT DER SNART BLIVER SAT LYS OP PAA STRANDSTIERNE 

SAMT UD TIL HELGOLAND NAAR DER ER MORKT 

Mere mad og drikkevarer/ restauranter! Også i vinterhalvåret 

Jeg løber ofte på stierne men der er relativt mørkt i vinterhalvåret 

Begræns hundeluftning. Der er løse hunde over det hele. Mange hundeejere har 

ikke styr på deres hunde som hopper op af løbere og sniffer til forbipasserende. 

Der er hundelorte der ikke bliver samlet op, bla grundet alle løse hunde 

Bestemte grupper dominerer meget (sommer) 

Det er især på udvalget af mad og drikkevarer, jeg synes, der mangler forbedring 

(i sommerhalvåret). Der er laaaange køer til de få kiosker og udvalget er ringe, 

usundt og uinteressant. 

Vi savner MEGET en skatepark. Det er stort set eneste bydel i Kbh der ikke har en 

og det ville skabe så meget liv indtraf parken året rundt. 

Der behøver bestemt ikke flere aktiviteter som minigolf, fodboldgolf etc. Det er 

skæmmende for strandparken. Fint med parkourbane, træningsstationer, 

basketball, alm fodboldbaner. 

det er generelt dejligt at være på stranden. Men om sommeren er der generelt 

kollosal mangel på muligheder for at komme af med affald. 



Der mangler et naturistområde. Det er lovligt at være nøgen på alle danske 

strande, men det er der ikke mange der er klar over. Mentaliteten har desværre 

ændret sig, og der kan være nogle der ikke forstår at naturisme er en naturlig 

dansk ting. Derfor er det vigtigt at der gøres opmærksom på at det er lovligt at 

opholde sig nøgen på stranden, og det helt ideelle ville være et område forbeholdt 

naturister. 

-Bedre vedligeholdelse af Helgoland (for den el der er Kommunal) 

-Bedre mulighed for at købe varme drikke i vinterhalvåret 

-en super legeplads til børn 

-forskønnelse af en del af legemålene, f.eks. Kajakhotellet - en øje bæ, men en 

super aktivitet. 

 

Jeg mener man skal kræve en hvis standart af deres boder og mere ensartet her 

SF dem der har boder 

Lad stranden forblive et fristed, undgå "shopping" og al muligt kommercielt udover 

varme/kolde drikke, fastfood, is o. lign. Sørg for at hunde holdes i snor så man 

kan gå i fred for hundene. 

Vi mangler en legeplads og bedre puslefaciliteter 

Gerne etablering af en el flere legepladser (ikke natur med pinde og træstammer 

men det som børn synes er sjovt) rutsjebaner, gynger mv. 

 

Hundeforbud om sommeren på sandsiden for løse hunde. 

mere Aktivitet hus 

vedligeholdelse generelt og fjernelse af affald. 

Hunde bør forbydes adgang til stranden om sommeren. Hunde uden snor bør 

forbydes adgang til standen om vinteren. 

Flere parkeringspladser ved store arrangementer, så naboerne kan parkere på 

egen vej 

Amager Strandpark skal fortsat være en natur oplevelse og ikke tivoliseres med 

for mange shopping, cafeer, nye bygninger , parkering pladser for bil/ cykler 

Der er STORT behov for gode LEGEPLADSER!!! 

Området virker stadig øde - forstået på den måde, at der med fordel kunne være 

flere caféer, isboder mv. Desuden ville mere info omkring arrangementer i 

området være at foretrække. 

Det er vigtigt, at befolkningen fortsat kan bruge strandparken som rekreativt 

område uden at blive generet af arrangementer, støj, hunde, sportsudøvere m.v. 

Ligeledes er det vigtigt, at arrangementer ikke betyder indskrænkning af  adgang. 

Meget beton på promenaden - måske mere grønt? 

Der mangler en central hjemmeside for aktiviteter på Amager Strandpark - der er  

et par FB sider, men uvist om de er officielle. 

Flere skraldespande ønskes. Der ligger for meget affald og flyder rundt omkring. 

Der mangler siddepladser med borde og bænke i nærheden af iskiosker og 

spisesteder 

mangler badebro om vinteren  når man ikke er medlem 

af vinterbader Helgoland 

Bedre oprydning og flere affaldscontainere. Efter travle stranddage ligner det hele 

en losseplads. 

Trafik og parkeringssituationen er kaotisk. Hele året, men specielt sommeren er 

slem. Der skal etableres store gratis p-huse ved metrolinjen, det vil aflaste al 

parkering på stranden og al parkering og trafik på Amager og i København 

At der godkendes fri hundeluftning på f.eks. hele eller halvdelen af 'den gamle 

strand' hele året rundt og der etableres lukket hundeområde. Begge dele er et 

kæmpe ønske for mange hundeejere. 

Gør helgoland til en 'pay as you go' forening, så der er adgang for alle. 

Amager Strandpark er et fantastisk sted, som vi bruger meget og er et kæmpe 

aktiv for Amager og Kbh. Dog er det et stort problem med løse hunde - særligt 

kamphund-lignende hunde. Når vi skal krydse Amager Strandvej ved 



Hedegaardsvej er det ofte et kæmpe trafikkaos hvor der opstår livsfarlige 

situationer. Så få nu det trafiklys sat op. 

Kommer der ca 1 gang om ugen 

FOR MANGE BILER UDEN FOR P PLADSER 

FOR MANGE LØSE HUNDE 

Lys på stierne ville være fint.  

Et sted med mulighed for lækre cocktails, tapas i bløde og lækre omgivelser ville 

være fedt. Lidt Barcelona strandpromenade-agtigt 

En kop varm kaffe i vinterhalvåret vil være fint! 

Der indgår ikke fiskeri som "aktivitet" i spørgeskemaet. Formelt er det vist ikke 

tilladt at fiske fra 1. maj, men det er netop her der er mange hornfisk - hvorfor 

ikke tillade fiskeri i maj og måske hele året ? Man bør indtænke fiskeri som en 

aktivitet og planlægge med det også... 

 

Der mangler generelt legepladser og andre aktiviteter til børn. 

I bund og grund er jeg godt tilfreds. Jeg bruger kun området til at gå, sidde og 

studere naturen og kommer der mest forår, efterår og vinter. Da jeg ikke er den 

store soldyrker at området ikke specielt attraktivt for mig om sommeren 

Nødvendigt: Bedre information omrkring afholdelse af arrangementer, bedre 

spisesteder på stranden (ikke junk-food), bedre bund- og vandforhold i lagunen 

(børnestranden) 

Jeg synes generalt der er skønt på stranden 

Lat for mange events og for meget støj der fra. Det er et være svineri efter hvert 

event. 

Der er mange løse hunde på stranden om vinteren ! 

Jeg er glad for og bruger beachvolley-nettene på den gamle strand om sommeren. 

En stor legeplads - evt. på den gamle strand - ville være velkommen! 

De muligheder der er for mad og drikke er af for lav kvalitet. Der må kunne lokkes 

nogle bedre forpagtere til og der burde være krav til udvalg og kvalitet af is, mad 

og drikke. Det er ok med billige varer men der mangler lidt kvalitet når man har 

lyst til det. De dage hvor der er foodtrucks er genialt. Det er lækkert at kunne få 

forskellige lækre ting. 

Få besøgende til at lade være med at komme i bil. For mange må parkere i det 

tilstødende villakvarter. 

For mig er AS en rekreativ mulighed og jeg mener, at AS ikke skal være mere 

kommercielt. 

Flere p muligheder 

Et oprydningsarrangement så lagunen blev renset. Man kan betale 

sportsklubberne der bruger lagunen for det. 

X 

Mere udvikling og meget mere for børn 

Det ville være dejligt med renere sand på den første del af stranden, samt bænke 

... det er ikke alle som kan gå helt ud til øen og vandet. Det er før Helgoland. 

handicap toiletter i dårlig stand og dårlig rengøring! For få! 

Mangler legepladser og bænke. Hunde er ikke i snor, problem om sommeren i fht 

badning, kunne markeres bedre. 

ingen 

Jeg tror, mange søger stranden for at opleve andre være aktive. Der er altid noget 

at kigge på. Dette er en meget vigtig del af Amager Strand. Det er også et sted, 

som man bare kan tage hen, og så se hvad der sker. Og lege - stranden er og skal 

udvikles til at være et endnu bedre sted at lege for både børn og voksne. 

Ville ønske der blev gjort noget ved den "gamle" del af stranden - så jeg fik lyst til 

at opholde mig der mere 

Oplever meget tang på stranden om sommeren. Ville være dejligt hvis stranden 

blev renset for tang. 

Det er et dejligt sted og jeg elsker at komme der. Ville ønske, der var flere 

skraldespande om sommeren. 



Skilte med opfordring til at vise hensyn i forhold til støj og henkastning af affald 

samt efterladelse af engangsgrill 

Det generer mig, at det er tilladt at køre bil over bro 1 til Helgoland. Det burde 

være forbudt, så man ikke skal stresse over det i vintermørket. 

Flere restauranter 

Bedre renholdning og inddragelse af borgerne/brugerne heri. Glade farver på 

grimme 'bunkere'. Generel forskønnelse. Flere toiletter. 

Plakat standere ser sjusket ud og bør være del af rengøring. Info stander om 

arrangementer kunne være placeret ved indfaldsveje for gående til inspiration. 

Hunde hører ikke til på stranden. Drop cykling og segway på stierne. 

Mangler legepladser til børn - især trampoliner mv - lad her inspirere af Østerbro 

der har fantastiske faciliteter for børn. Mangler ordentlige og børnevenlige 

spisesteder helt nede på stranden. 

Jeg synes faktisk at stranden er perfekt som den er. I forhold til om sommeren, 

kunne øen godt udvides, så der var mere plads til alle de mange mennesker som 

solbader/bader ved stranden 

Jeg ville gerne se at det bliver bedre muligt at træne fitness, crossfit og 

styrketræning på Amagerstrand fremover om sommeren, så at man ikke behøves 

at stå inde i et center i det gode vejer :) 

Der bør gøres en større indsats for at lave hyggelige områder. En grillplads, 

farvede varme lamper og hjerter, et springvand, en havfrue,mere sand, klitter, 

buske, palmer. Stranden er lige nu kedelig. 

Af hele mit hjerte : FÅ RENSET BUNDEN I LAGUEN FOR DET HØJE TANG, DET GØR 

SVØMNIINGEN SVÆR. DET HAR VÆRET HELT FINT DE TIDLIGERE ÅR. 

Jeg kan godt lide, at der har været en bevidst strategi mht salg i området, at det 

er holdt på et ret lavt niveau. Det vil jeg gerne have at det bliver ved med.  

Synes man skal fokusere på at holde flest mulig biler væk fra strandområdet om 

sommeren. Måske kunne man overveje noget med trækvogne eller små ladcykel 

man kunne låne ved metrostationerne? Til dem der har mindre børn og flere ting 

med end jeg har 

Jeg er opvokset på Amager og husker de mange gode koncerter/arrangementer på 

5-øren og til dels 10-øren. Jeg ville ønske, jeg kunne tage min søn med til 

lignende ting. Der var f.eks. altid et større koncertarrangement til Sankt Hans, og 

det var fedt, at der var gjort mere ud af det.   

Jeg så gerne:  

Flere (faste eller tilbagevendende) arrangementer 

Flere spise-/udskænkningssteder 

Gerne mulighed for spisning/en øl uden for sæsonen. Hvis man får folk på 

stranden i vinterhalvåret, så vil de jo også gerne have lidt at spise og drikke. 

Mere lys :) 

Åbenhed kom og vær med spontant. guidede ture. opgaver til børn rundt på 

området, så de lan eksperimentere og være kreative fælles 

Dejligt hvis der kan laves mere stilleområder uden cykling, løbere, musik eller 

andet "uroligt" 

Generelt bruger jeg ikke toiletterne og omklædningsfaciliteterne. Det er ikke noget 

jeg har lyst til at benytte hverken om sommeren eller om vinteren. De få gange 

jeg har været nødt til at bruge dem har ikke været nogen god oplevelse. DER 

MANGLER TOILETTER PÅ LANDSIDEN - - den gamle toiletbygning ved Fortet er 

aflåst og ikke fungerende, i hvert fald om vinteren, hvorfor det? Der er meget 

langt til de forskellige strandstationer omme fra landsiden, med små børn, ældre 

o.l. 

 Det kunne være fint med flere "landesteder" inde i lagunen, til kajakker og måske 

til krabbefiskeri dybning af fødder i vand m.m. 

Mere fri og 'uspoleret' natur. Strandparken kunne med fordel afskærmes fra den 

store vej med hække ud mod vejen. Flere træer, buske og lign. vil give følelsen er 

mere intime opholdssteder. Kiosker og lign. har alt for ofte lukket - kun i 

højsommeren er der åbent. Der er ikke rigtig mulighed for mad i nogen 

strandkioskerne, så skal man over mod Lidl og caféer på den side. 



Flere madboder med andet end junkfood (sund mad) med bænke/borde, bedre 

rengøring af strand, frisk sand, forbud mod musik om dagen (bortset fra ved 

arrangementer), flere dametoiletter (der er altid kø), flere isboder med 

bænke/borde, flere boder med drikkevarer og kaffe, afskærmning til omklædning. 

Jeg kommer der mest for at cykle en tur 

Det ville være rart med et lyskryds ved hedegaardsvej og Amager strandvej, så er 

meget mere sikker at kommer over når det er mørkt og for børne 

Der måtte gerne være flere parkeringspladser nærmere strandparken, så de 

tilstødende veje ikke fyldes af biler, som ikke er fra lokalområdet. 

stranden skal være rekreativ, altså ikke flere klubhuse, foreningshuse o.lign. 

Området omkring kajakhotellet er rodet og ærgerligt. 

Det er superfedt med pakura-stativet på stranden - mere af sådan noget 

Jeg synes området mest muligt skal sikre at man kan nye naturen, og derfor ikke 

bør bebygges, belyses, osv. jeg synes det er ærgerligt at man lagde den blå by på 

strandøen istedet for på landsiden , så man kunne nyde udsigten uden at se flere 

bygninger. Jeg forstår ikke der skal ligge kontorer på stranden. Det kunne ligge 

ovre ved spejderhytten på den side i krattet ved plankeværket/ på den anden side 

af den ligge vej, langs naturhegnet. Der skal ikke være butikker, bygninger, 

belysning, det skal ikke være et tivoli, men vores alle sammens åndehul, med ro 

og tid til fordybelse og afslapning. Det er fint at der er events ind imellem, men 

prøv at sikre at det ikke er hver weekend at stranden er ombygget til et eller 

andet løb, så man ikke kan få ro. Det kunne være rart hvis man kunne se alt info 

og aktiviteter et sted på strandens hjemmeside, f.kes. når der er hej københavn, 

til skt hans, events mm. så man kan gå til det/undgå det/vide hvor længe det 

varer. 

Hvorfor kører der biler ud på strandøen til Helgoland om vinteren? De kan vel gå 

det sidste stykke? Hvis man ønsker at køre til Helgoland, burde den være lagt 

nede ved den store parkeringsplads i den anden ende af sandøen. 

fasthold den storslåede natur, lad være med at plastre det hele til med cafeer, 

kiosker osv osv. Det er et dejligt fristed med klitter og særligt den "gamle strand" 

som i kalder den er en fornøjelse at bruge... 

Gerne mere belysning i de mørke timer året rundt! Gerne flere badebroer i flot 

design, evt med siddepladser inkluderet. Gerne flere spisesteder/kaffe steder som 

er åben hele året, kunne også give mere liv til stranden i vinterhalvåret (gerne 

sund lækker mad). Gerne mere plads til bil parkering ved station 3 og 2. Gerne 

mere information til os beboere om alt muligt etabler evt. FB side. Ellers fantastisk 

perle i byen som vi elsker at benytte. 

Vær opmærksom på løse hunde 

Vær opmærksom på, at helt små børn bør kunne færdes trygt. 

Jeg synes stranden skal være et naturområde. Arrangementer skal begrænses - 

bortset fra dem der har at gøre med sejlsport, svømning, løb. Der kan være musik 

på 5-øren, Sankt Hans bål men ikke larm og arrangementer ellers. Vi har så lidt 

natur i København - bevar den der er. 

sommer-nordlige ende af Lagunen (før broen)-små børns badning-meget urent 

stillestående vand. kan der oprettes/etableres børne-bassin med bedre 

gennemløb/rensning ? 

Det kunne være rart hvis kunne omdanne containerlandsbyen til rigtige bygninger 

med stil det ligner noget rod og lever ikke op til resten der ville være mulighed for 

resturanger der gav liv og lys med lidt mennesker og sikkerhed specielt i 

vinterperioden. Området jeg snakker om er foran 10 øren 

Gerne flere motions- stationer el lign. Samt mulighed for kaffe og kage. 

Måske ville fyrretræer ved stranden være en god idé. Det ville minde om miljøet 

ved naturlige sandstrande, fx i Nordsjælland. 

Der er stort behov for en form for legeplads, der kan rumme mange 

aldersgrupper. Det er et stort ønske fra mange 

En nagurlegeplads til ungerne vil øge brugen måske især i vinterhalvåret hvor vi 

ikke bader og leger med vand 

Belysning på stien v vejen. Der er alt for mørkt. Det kan gøre en utryk. 



kunne man bygge noget mere i pagt med omgivelserne ved sydstranden, hvor der 

står en masse containere til vandsport og måske en GOD café dér. 

Kunne man lave mulighed for handicappede at komme helt ned til vandet i 

rullestol (ved ikke om det allerede findes) 

Bevar kvalitet og giv ikke køb på arrangementer. Det behøver ikke være en 

forlystelsespark. Hellere top naturmulighed i byzone. 

Området omkring Kajakhotelet (tæt på standstation 5), ser rodet ud. Bygningerne 

er faldefærdige - bl.a. en indiansk svedehytte og lign. Det ville betyde rigtig meget 

for stemningen og oplevelsen, at få bygget pæne bygninger - ligesom nede ved 

Helgoland. Det virker pt. som bygninger der er skudt op hist og pist uden plan og 

udearealerne omkring er også grimme. 

Jeg ville ønske, man tog direkte kontakt til de nærliggende beboerforeninger for at 

få deres input og ideer, da beboerne er dem, som dagligt gør mest brug af 

stranden. 

Ønsker bedre muligheder for løbehjul og spille bordtennis. 

måske en flydende badeplatform lidt ude i vandet? 

jeg vil være glad hvis amager strandpark ikke bliver en lille by med muligheder for 

shopping, men forbliver en strand. 

Dæmp de alt for mange støjende aktiviteter. 

Sports resultater gjalder ud og generer voldsomt selv på lang afstand. 

Skru ned for højtalere, ikke alle har samme musiksmag. Støjen er utålelig. 

Det ville være skønt hvis folk med løse hunde havde styr på dem 

Amager Strandpark er smuk i dens enkelthed, den rå arkitektur og naturen. 

Please, lad være med at sætte flere permanente bygninger op der bryder viewet til 

vandet. Det; der gør det smukt fra både land og på Strandparken. Lad os beholde 

enkeltheden. 

Plant mange flere træer på 10 eren og de andre grønne områder langs vejen. 

1) Klare regler for hundeluftning og klare sanktioner for at efterlade hundelorte og 

påbud om at føre sin hund i snor overalt i området. 

 

2) Den snoede sti på midten af området er perfekt i vinterhalvåret, men 

utilstrækkelig i sommerhalvåret, hvor vi sagtens kunne bruge en i 

dobbeltstørrelse.  

 

3) Vi skal kunne cykle på HELE turen langs stranden. Ergo må der ikke være 

cykling forbudt enkelte steder. 

 

4) Toiletter - flere af dem tak - har brug for dem året rundt.   

 

5) Færre arrangementer. Vi er der for at slappe af og nyde naturen. 

Der er for meget søgræs i vandet, hvilket betyder, at vi tager andre steder hen og 

bader. 

Jeg ser meget gerne en fortsat positiv udvikling af strandparken i form af 

yderligere events og aktiviteter. Gerne et stort og varieret udvalg. Generelt glæder 

jeg mig over, at der år for år udvikles flere og flere  aktiviteter. og der opleves et 

diversitet og mangfoldighed af aktiviteter. Det er med til at give positiv liv og 

energi til hele området. 

Det er ærgerligt at der er skader omkring broer og befæstning, hvor højvande har 

taget jord og asfalt. Det ser slidt og sølle ud. Den gamle strand er også meget 

sølle og er et sumpområde efterhånden. Der burde etableres spunsvæg og 

stendige mod vandet inde på den gamle strand. Endelig er det ærgerligt at stierne 

er så lavtliggende under broerne, så man ikke kan løbe og gå under broerne ved 

højvande. 

Mere fokus på en ren strand uden skodder. Baner til havsvømning. Park under 

vandet til snorkling 

Aktivering af shoping, cafeer og anden aktivitet langs Amager Strandvej, vil gøre 

området mere aktraktivt, og urbant. 

Nu er der flyttet så mange mennesker til nærområdet, at strandparken bliver 



meget overfyldt og det er næsten ikke muligt at fx løbe en tur uden at blive genert 

af at der er for mange cyklister, folk der går med hund og uden osv. Jeg prøver at 

tilpasse mig ved at fx løbe tidligt om morgenen, men det er ikke altid muligt, så 

må jeg ty til andre steder for at løbe en tur. Og jeg synes lys ved vejen på 

stranden er en virkelig god idé til vinterhalvåret!! Det ville jeg sætte stor pris på. 

Flere muligheder for ophold med hund. Fx tillad løs hund på den gamle del af 

stranden hele året og på hele stranden om vinteren. 

Flere træer og natur 

Vigtigt ikke at lave om på noget, der i forvejen fungerer fint, blot fordi investorer 

og politikere synes at der skal ske noget. Amager Strandpark er blot fra 2005 og 

er start tænkt til at kunne rumme områdets fremtidige udvikling. Derfor kan det 

undrer, at der allerede er brug for en ny lokalplan.. Don't fix it if it ain't broken. 

Mindre justeringer er der brug for; fx bør man sikre et udbud af spisesteder af en 

ordentlig kvalitet. Især har området mellem station 4 og 5 været præget af 

mærkelige rodede spise- og udskænkningssteder. Det er utroligt vigtigt for hele 

oplevelsen af Strandparken, at man vælger de rigtige til at drive spisesteder 

o.lign. Kvalitetstjeck har i den grad manglet. 

Savner at der er åbne toiletter i vinterhalvåret, når man går/løber tur. Og 

mulighed for at købe kaffe i weekenden (når det er godt vejr). 

Gerne bedre og  sundere udvalg af mad og drikke. Flere træer op langs den gamle 

strand ud mod Amager Standvej og gerne afskærmning i form af beplantning eller 

hegn ud mod Amager Strandvej. 

Nogle år mere end andre generes vi af støj fra koncerter på femøren - men kun de 

år hvor der er rigtig mange koncerter. Hvis det holdes på et rimeligt niveau, så er 

det okay - bare ikke mange dage hver uge som det har føltes nogle år. 

 

De bygninger som står ved kajakvej er utroligt grimme. Det ligner noget 

midlertidigt, som aldrig er kommet videre. Kan det ikke blive mere ensartet. 

Der bør være flere steder hvor man kan lufte hunden og udendøre gymnastik 

Dejligt med arrangementer men det er meget for folk udefra, ikke for 

Amarkanerne. 

Væk med grillbarer og tarvelige steder, ind med foodtrucks og sjove små cafeer 

Det største problem er manglende belysning som gør at strandparken føles usikker 

og ikke bruges i vinterhalvåret og aftenener. 

Låne askebægere er en super god idé!! Håber det kan blive mere brugt. 

Toiletter ikke åbne om vinteren, hvilket er et stort problem 

Det ville være fint hvis de forskellige vandssportsudøvere kunne blive enige om at 

give plads til hinanden. Store grupper svømmere som spreder sig bredt kan være 

et problem. Kite-surfere kan også være et problem, især dem som ikke er 

rutineret nok 

Der mangler plads til nøgensolbadning til ligesindede (nudister) 

For mange cyklister og rulleskøjteudøvere på stierne mellem strandstationerne. 

Strandstationerne mangler atmosfære, er ikke andet end bunkers og 

cementklodser. 

Mere liv - dvs.. cafeer, klubhuse mv. 

Dejligt at stranden bruges og holdes ren. Kræver en kommunal indsats året rundt, 

men mest om sommeren. Bilparkering er en udfordring om sommeren. 

Det er vigtigt at se på den færdsel der er på stien fra Øresundsvej og hen over 

broen mod station 1. Om sommeren er det et stort kaos af fodgængere, børn, 

cyklister, hunde, rulleskøjter, barnevogne m. m. Vil være godt med en form for 

opdeling (fortov & cykelsti). Ved godt det er en redningsvej, men måske kan 

opdelingen gøres med en ny vejbelægning. 

Virkelig behov for bedre belysning om aftenen. 

Mere plads til solbadning.  

Vinterbadning for flere medlemmer. 

Jeg synes det er et dejligt sted. 

Forslag til p-hus og madhus ved den forurenet grund syd for Hedegaardsvej. Evt 



også supermarked. 

Det kunne være godt med store læskærme nogle steder. Der er ofte dejligt vejr 

men temmelig meget blæst. Meget gerne endnu flere ting, som opfordrer til 

sportsaktiviteter. Om sommeren er skraldespandene meget, meget ofte 

overfyldte. Der er simpelthen brug for flere eller større skraldespande. Hvis man 

skulle være proaktiv, så skulle man stille krav til de kiosker, som er på stationerne 

om at udbuddet skulle være mindre grillbar-agtigt og lidt mere sundt. Der mangler 

god kaffe og det er lidt for meget det samme, der bliver solgt i alle to-tre kiosker. 

Man kunne godt eksperimentere med "Tema-områder" på stranden, netop når den 

er så lang. Fx et område til unge/folk som gerne vil høre musik, et område til dem, 

som gerne vil have mere fred, et område til nudister/naturister, osv. Lidt ligesom 

at man på Roskilde Festivalen har opdelt teltpladsen i forskellige ormåder. 

Mindre beton - og passe på fredet natur. Området er blevet slidt grundet store 

brug af områder. Helt vidunderligt med adgang til området- men grillgæster 

ødelægger området. 

Hunde altid i snor. Færre støjende arangementer. 

Der må gerne være flere aktivitetsmuligheder for børn: legeplads, naturvejledning 

eller andet. 

Parken kunne være mere attraktiv om vinteren med gode tilbud om at sidde 

indenfor og kigge ud på vandet v at lade private udbydere etablere restaurant og 

cafeer for uden nær vandet 

Der bør være flere skraldespande 

Gående skal opprioriteres 

Den gamle strand er meget sumpet og ærgerligt, man ikke ordner den, da det er 

et dejligt roligt sted at ligge om sommeren 

Vand poste.kan fylde sin fladke op på sti areal  

 

Så  løber li kan tag en tår undervejd iskoldt. 

Flere åbne toiletter i vinterhalvåret. Flere muligheder for at købe kaffe, snack mv. 

Spørgeskemaet er ikke godt bygget op ift spm. om aktiviteter. Jeg bruger 

stranden både til at være alene, sammen med andre, slappe af og være aktiv. Det 

kan svarene ikke afspejle. 

Jeg har to issues og begge omhandler støj: 1. jeg finder det ret irriterende, at folk 

hører musik på deres telefoner osv., når jeg lige ligger og lytter til bølgerne og 2. 

når der er arrangementer som er nærmest et Tivoli med folk der råber osv.. Det 

bliver lidt meget for os, som bor lige ved. 

Adgangen til Helgoland bør være lettere mht belysning, snerydning og 

cykelparkering. Begrundelse: der er over 2000 medlemmer der dagligt/ugentligt 

kommer til Helgoland plus det nye fritidscenter.  

Da Amager Strandpark åbnede var der ikke mere end max 800 medlemmer i Det 

Kolde Gys 

Der bør etableres en lysreguleret fordgængerovergang ved Amager 

Strandvej/Italiensvej. Der er for få skraldespande på stranden og de tømmes for 

sjældent om sommeren. 

Hvis I kunne lave en cykelsti til cyklisterne ved siden af stierne, som så skulle 

være forbeholdt gående. Der er svært at gå en tur om sommeren, når der er 

mange cyklister, folk på skateboard, i rullestole etc. De synes nok det er ligeså 

irriterede med os langsomme gående, som de hele tiden må bremse om for :-) 

stierne er alt for smalle til al den "trafik"! 

Der er generelt for mange mennesker i sommer halvåret til jeg gider at tage 

derned. Stranden er som fluepapir 

Savner toilet adgang i vinterhalvåret. Har oplevet at de er låst af. Savner desuden 

året rundt ordentlige mad og drikke forhold. Et par lækre cafeer/restauranter. 

Samt udskiftning i alle 3 bunkere til mere lækre kiosker med mere kvalitet og 

sundere alternativer. Elsker ellers stranden :-) 

Jeg ønsker mig lige så gode udspringsmuligheder som i Kastrup Søbad. Ellers er 

strandparken perfekt. 

Vigtigt at klitter, kyst, beplantning og inventar vedligeholdes og ikke giver indtryk 



af stort slid og forfald. Mere lys i vinterhalvåret 

Øverst på min ønskeseddel er at der gives bedre mulighed for handelsliv generelt. 

Dette inkluderer shopping, mad/cafe/boder og andre tiltag, der gør det interessant 

at færdes i strandparken - meget gerne som ikke stationære enheder. Specielt på 

strandpromenaden. 

Der mangler et lyskryds ved femøren. det er meget svært at krydse strandvejen 

og der er rigtig mange mennesker, der skal til og fra femøren metrostation. 

Fedt hvis betonstien kunne blive bredere og mere jævn. 

Lad mere natur gro, i stedet for kun sand, beton, og marehalm. Flere træer og 

buske! 

Flere skate- og legepladser, lys på hele stien, flere badebroer også fra den gamle 

strand og ud i indsøen. 

At der laves et hundeområde med opsyn, hvor folk kan lufte hund uden snor. I 

dag lufter folk hunde uden snor stort set overalt. Det er generende. 

Dejligt med fokus på Strandparken. Pas på udviklingen ikke gør området for 

"pænt", men tænk gerne kreativt og urbant, så vi får en levende strandpark som 

passer til storbyen både sommer og vinter. 

Synes stadig det fungerer helt fint mht stort set alt, undtaget at ingen uanset 

hvor, endnu har knækket koden om ordentlige offentligt toiletter. Er stort af 

strandparken! 

x 

Jeg har det fint med Amager Strandpark, tilpas langt væk fra min bopæl, men har 

indtryk af, at parken er ved at være lidt ligesom Bryggen, hvor folk i lejlighederne 

må sove i badekarret for at få ro. Der skal være mere ro i det offentlige rum, ellers 

bliver man stresset og syg. 

Uheldigt med MEGET affald alle steder i perioder med mange besøgende. Forslag: 

renholdelse flere gange dagligt på dage med mange besøgende 

Jeg værdsætter det er et område med mangeartede aktiviteter for Amagers 

borgere, men frygter at det kan blive så attraktivt at det går hen og bliver 

overbefolket 

Der mangler en lysregulering i krydset mellem Hedegaardsvej og Amager 

Strandvej. Det er et uoverskueligt og farligt kryds. Især om sommeren. 

Jeg ELSKER Amagerstrandpark:-) 

Jeg kommer ikke på stranden om sommeren netop pga støjniveauet og 

menneskemængden 

Husk opsøgende SSP eller lignende i sommer halvåret. 

De unge på Amager vil i stigende grad søge mod stranden - men desværre er der 

hver sommer grupper der optræder uhensigtsmæssigt og skaber utryghed. 

Ellers et skønt sted! 

Der er ikke adgang til toiletter i vinterhalvåret. Det kan være træls når man løber 

langt. 

Renholdningen om sommeren kunne være bedre. Jeg har tidligere havsvømmet en 

del ved strandparken og mængden af kødbakker fra grill ture på stranden, der er 

blæst i vandet og ligger på bunden er virkelig voldsom - og det er en skam.... 

Vi ELSKER strandparken! Det kunne være skønt med en stor, lækker legeplads på 

området mellem Amager Strandvej og lagunen ved strandstation 1, i den nordlige 

ende. 

Ang. spørgsmålet om tryghed: Jeg føler mig tryg, når der er lyst (og især når der 

er mange mennesker), ikke når der er mørkt. 

Jeg synes selv, det ville være rart med belysning om vinteren, men da der ikke er 

sindssygt mange, der bruger strandparken om vinteren, vil jeg sagtens kunne 

forstå, hvis det ikke er en prioritet. 

Jeg synes, at det er vigtigt, at stranden også bibeholder at være strand og ikke 

bare park, dette forstået som at der er natur, der kan nydes uden at alt er sti-

anlagt med belysning. I forlængelse heraf synes jeg også, at shopping kan foregå i 

Københavns mange byområder fremfor ved Strandparken. Lad Strandparken være 

shopping-frit område. 



Jeg elsker at Amager Standpark fra starten har vœret designet til at mange 

forskellige brugere kunne have glœde af standen. Det er for mig vigtigt at der 

bliver ved med at vœre plads til alle. I min optik ligger den største problematik i at 

fodgœngere og cykelister deler stierne. Det er ikke problematisk med de 

cykelister, som cykler søndagstur - men motionisterne, som gerne vil have fart på 

er problematiske - fordi interesse forskellen i hvordan stien skal bruges og hvem 

der skal vige for hvem er for store. 

Bedre muligheder for fri hundeluftning - indhegning! 

Bedre belysning på stierne i den mørke tid af året 

Cykler skal væk på selv strandsiden 

1. Der er for få træer. Fyrretræer ville være nydelige da de passer til kystnært 

miljø. 2. Hundeejerne er meget agrresive, og det sker dagligt at de lader deres 

hunde løbe frit. Uacceptabelt 

3. Man må holde op med at bygge bygninger, uanset formål. Det er en relativt lille 

strandpark der skal have plads til mennesker og natur. Ikke bygninger. 

Bedre omklædning og opbevaring for åbentvand svømmere vil være dejligt. Fx 

aflåste skabe? Tyveri forhindrer en lang svømmetur, hvis man ikke er i bil. 

Ingen 

Dejligt sted. Det ville være fedt med en rigtig god legeplads. 

Please lad det forblive en strand ig et stykke natur, der er allerede alt for meget 

bebyggelse!!! Ikke flere huse, stativer, eller andet der kun fratager det den 

charme det har nu. Æad være at ødelægge det, der lige er blevet så godt, bare 

fordi i skal ha afløb for at komme med ideer. Brug ideerne et sted, hvor det 

behøves, ikke på vores naturstrand! 

Flere Cafer og resturanger. Flere toiletter. 

Har ikke yderligere om Strandparken, men Amager Strandvej er ALT for befærdet 

og fuld af parkerede biler, og overbebygget af lejlighedskomplekser det er grimt 

og ærgerligt 

Badebro til strandgæster tæt på helgoland, som ikke må bruge helgoland 

Lidt flere badebroer 

Trafikken på Strandvejen er meget tung! Evt fjerne parkering på den eneside af 

vejen - bump eller flere lysregulering 

Mangler lyskurv ved Hedegaardsvej / Amagerstrandvej. 

Folk og særlig børn har svært ved at komme over Amagerstrandvej , når man 

kommer Hedegaardsvej, METROEN 

Sandet kunne godt være bedre - færre sten og koldere at træde på. 

Der mangler skabe med mulighed for aflåsning. 

Anlæg af skateranlæg ved strandstation 3. 

Kontakt Mikael Kirkensgaard (mikaelkirkensgaard@gmail.com) 

Han har en totalplan klar.....inkl. finansiering. 

1. Den sydlige del med container-bygningerne er meget slummet 

2. Det er vigtig for mig at der ikke bygges flere faciliteter rundt omkring (bortset 

fra den sydlige del jf. pkt 1). Fx synes jeg ikke windsurfer-huset ved station 3 

skulle have været placeret der. Jeg ville også være ked af flere omklædnings- eller 

bruserfaciliter ved strandene. 

Der mangler en god legeplads til både store og små børn 

synes der er mange alger i bugten og mange større sten i starten af vandet ud 

mod Øresund. 

Få nogle flere saunaer op, så man har mulighed for at bruge stranden noget mere 

om vinteren (også selvom man ikke vil være naturist). Islands brygge har fået det, 

lad os trække folk u til os også!  

Flere arrangementer - hele året. A la musik i lejret: holde strand/musik festivaller. 

Det ville være fedt hvis der var en særskilt "skraldespand/container" til brugte 

engangsgrille eller brugt kul. Gerne med en vandhane/slange ved siden af, så man 

kan sikre sig at den er helt kold og slukket. 

Lidt flere toiletter er ønskelige. Ved store løbs arrangementer er der for lidt 

parkering til de løbende, det betyder at vi på Engvej ikke selv kan parkere samt at 

der er meget pres på ved afviklingen af arrangementerne. Larm tidligt om 



morgenen. 

mere belysning på stierne 

Det er utrolig ulækkert at der er så mange hunde og deres efterladenskaber rundt 

om. Folk med hund er dårlige til at samle op efter deres hund. Stranden er slidt og 

det er tydeligt at mange benytter stranden især om sommeren flyder det med 

affald og ølkapsler og skodder og gril, som folk efterlader i sandet. Sandet virker 

meget beskidt. Indsøen med børnebadning er især slem og vandet er mere 

ulækkert end resten af strandparkens vand. Jeg synes det er fantastisk med alle 

de fysiske arrangementer der foregår derude fordi strander ligger op til dette, men 

jeg er helt uforstående overfor at man siger ja til at et kæmpe stort tivoli skal 

fylde og forstyrre strandparkens mange naboer! Og det sidste, kom nu med en 

naturlegeplads, hvor vi med børn kan komme. At sætte mærkelige stænger op til 

træning i starten af strandparken er næsten en hån til alle de familier der dagligt 

bruger strandparken. Det ville være så sejt med en stor naturlegeplads, der passer 

ind i omgivelserne og som kan skabe glæde for alle området børnefamilier, der 

bliver spist af med latterligt små legepladser i de nybyggede sammenpressede 

boligområder. 

Flere bænke, færre hunde og hundelort/tis 

En beværtninger ude på stranden, f.eks ved promenaden inden bådhavnen, der er 

åben hele året. Særlig i weekenderne. 

Der er en del spørgsmål, som jeg har svaret 'ikke relevant' til, da jeg simpelthen 

aldrig har tænkt over det, eller benyttet mig af det. Eksempelvis: shopping, 

toiletter, arrangementer og events. 

Det kunne være fantastisk med gode legepladser særligt tæt på Øresundsvej 

Flere stisystemer, langt mere belysning i vinterhalvåret. Fornyelse af slidte 

infotavler, info om aktiviteter, arrangementer og forslag ved indgangen til parken. 

Opdatering af slidte og ulækre toiletter. 

At vinterbaderne ikke skal køre ned til Helgoland. Invalidebiler selvfølgelig. 

En cafe ved vandet, som holder ÅBENT 

Der mangler et almindeligt nyhedsbrev om, hvad der sker i Amager Strandpark for 

os, der ikke er på sociale medier. Jeg forsøgte at tilmelde mig et på et tidspunkt, 

men fik aldrig tilsendt noget. 

Jeg vil foreslå, at man får vedtaget en politik for udviklingen af bygningerne og 

forretningerne på havkajakvej. Kvaliteten af de opstillede bygninger er simpelthen 

for lav. Det kunne eksempelvis være krav om, at bygningerne ophøres i (i) som 

træhytter i stil med dem, der findes i bl.a. Engelsviken i Norge 

(http://hellekulsrud.com/city-world/engelsviken/) eller (ii) moderne fortolkninger 

af bygningerne i Dragør bymidte. 

Flere skraldespande i nærheden af stranden og måske skilte ellers en kampagne til 

opfordrer mennesker til at ryd op efter sig.  Skrald på stranden kan være ret slemt 

efter en varm weekend. 

Fitness biler parkerer på promenaden og spiller høj musik, det er ikke rart. 

Det er heller ikke rart når biler kører på promenaden 

Den "Gamle Strandpark" mod A. Strandvej burde gøres til hundevenligt område; 

det skal være tilladt at lufte hund uden snor. 

Hundestranden gøres permanent evt med mulighed for parkering af ladcykler. 

Ovefvej en form for indhegning af hundestranden. 

Det undrer mig at der er bygget en masse grimme træhuse ved Helgoland og at 

de så står tomme og aflåste det meste af tiden. Og at det skibsvrag udfor 

Helgoland ikke bliver fjernet !! 

Mulighed for mad og drikke boder i sommer halvåret 

hundelufterne respekterer ikke de øvrige gæster 

Jeg savner en naturlegeplads, den der er nu,fungere ikke rigtigt og er på ingen 

måde interessant for børnene.  

Jeg vil med glæde deltage mere aktivt i en idéfase omkring udviklingen af ASP. 

Min e-mail: nataliadk@hotmail.com 

Er meget glad for hundestranden dog er det kan træls at komme til under 

sommeren. Især  det bliver meget varmt og hunde har brug for at køle deres 
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poter ved vandet. Måske en ide at lave rute hvor hunde kan gå ved vandet frem til 

hundestranden. 

Toiletterne er under al kritik. De er super ulækre og måske kunne man lave 

overvågede toiletter med personale mod betaling, så alt var rent og pænt. 

Savner naturlegeplads for mindre børn. 

Der mangler helt klart en legeplads for børnene og gerne på "plænen". Stativerne i 

sandet er børn også meget glade for, men der mangler et alternativ til badning og 

generelt legepladser for os som bor lokalt. 

Jeg er i tvivl om hvor man finder information om events på strandparken. Vi bor 

lige ved siden af og synes det er så fedt når der bliver lavet forskellige events - 

om det er løb, cirkus, OCR, ironman osv. som skaber liv på vores elskede 

strandpark. Men det kan være svært at finde ud af hvad der sker. Så mere 

annoncering omkring det. Og så helt klart noget mere lys om vinteren, så man har 

lyst til at løbe dernede om aftenen. 

Straden er for alle og giver liv ellers må man finde et andet sted at opholde sig 

Flere muligheder for at spise ok mad ville være fantastisk for en aften med 

familien. F.eks. ved den sydlige ende af strandparken. 

Jeg synes, at det er meget farligt at krydse Amagerstrandvej på vejen over til 

strandparken. Jeg synes i høj grad at der mangler en sej legeplads for børnene i 

området, deres forældre og de mange institutioner. 

Amager Strandpark er et udmærket rekreativt område med megen plads, og 

stedet bliver bedre og bedre efterhånden som årene går. 

Hvem har udfærdiget spørgsmålene? Hvorfor har jeg ikke mulighed for at svare, at 

jeg cykler på stranden, når der spørges til, hvordan jeg bruger stranden? Cyklen 

bliver først/kun nævnt i forbindelse med, om jeg generes af cykler på stien? Altså, 

bliver cykler derigennem gjort til et problem på stierne fordi cyklerne er den 

eneste aktivitet, der ikke er med under de øvrige svar muligheder. Hvilket giver et 

helt skævt billede og derfor er stærkt kritisabelt i en sådan undersøgelse.  

Venligst Nina 

Det ville være rart om et vagtselskab, kunne gå nogle runder på arealerne - HELE 

året, dels hvis man falder, eller nogen har lavet boplads, der er også en del hunde 

der ikke er i snor og så er der nogle gange nødstedte dyr, der skal have hjælp. 

Dejligt at Amagerstrand ikke er overklistret med boder og reklameskilte. Ikke 

behov for noget shopping. Bliv ved med det. Dog kunne det være rart med lidt 

flere tilbud hvor man kunne købe mad og drikke. Især noget lidt andet og måske 

mere eksotisk/økologisk/bæredygtigt end hotdog og is til overpriser.  

Kunne også være dejligt med en cafe hvor man kunne sidde indendørs og få en 

kop kaffe når man har gået en lang tur. Hvis man går en langs hele stranden om 

vi teten er der slet ikke nogen tilbud hvis man er sulten og vil ind og varme sig lidt 

som et pitstop. 

Det ødelægger oplevelsen af stranden, at der er bygget så mange bygninger i 

strandparken. Området er ligesom blevet mere lukket. Og uagtet at der er 

foreningsaktiviteter i de nye bygninger, så er de ikke for alle og afskærer folk fra 

de områder de optager. Det der er dejligt ved stranden er det åbne område, 

sandet og vandet. Vi bor i en by, hvor der er masser af bygninger, synes 

strandparken bør være et åndehul på det område. Arrangementer og masser af 

mennesker, især i sommerhalvåret er fint. Men at plastre stranden til med huse er 

ikke i orden. 

Svinsk og uhumsk , skidt og lort hunde lort. Folk er nogle svin med deres hunde 

burde pålægges bøder 

at  Amager strandpark bevarer den gode naturoplevelse ved at begrænse antal og 

omfang af events og arrangementer og især undgår larm 

der skal gøres noget ved de mange biler der er parkeret langs Amagerstrandvej. 

Det er ofte ikke muligt at se trafikken eller at komme over vejen for trafik. 

Bevar naturen 

Dejligt med initiativet med hundestrand. Men mange hunde og deres ejere 

foretrækker den gamle del af stranden, strækningen fra Øresundsvej til 

Italiensvej. Hvis man lavede dette stykke til hundestrand, så ville det være bedre 



for både folk med og uden hund. Her ville der være plads til, at hundene kunne 

løbe frit, lege, snuse og bade uden at forstyrre alle dem som gerne vil benytte den 

nye del af stranden. Det er mit klare ønske.  

 

Derudover synes jeg, at der er en tendens til, at flere og flere kører i bil ud til 

Helgoland.  

 

Endeligt er mit allerstørste ønske, at der bliver sat mange flere skraldespande op i 

sommerperioden - og der ville blive arbejdet mere aktivt med nurtering af folks 

adfærd. Jeg bliver så provokeret og ked af, at gæster smider meget af deres affald 

eller ikke kan komme af med det i sommerperioden.  

 

Nu fjerner Kbh's kommune endnu flere P-pladser ved etablering af lyskryds ved 

Saltværksvej. I sommerperioden er der i forvejen en markant mangel på P-

pladser. Svært at forstå, at man ikke arbejder på en løsning, så bilerne kan 

komme væk fra strandområdet. En ide kunne være at man anlagde p-pladser på 

det ny anlagte område bag det tidligere hotel og så indsatte strandbusser herfra, 

således at de alene kunne køre ind i området. Det kunne samtidig mindske 

risikoen for at folk slæber grill og andet med.  

 

Endeligt kunne det være dejligt, hvis den gamle side af stranden blev 

opprioriteret. I sommerperioden vil jeg klart foretrække den del af stranden, da 

den er mere rolig men den bliver mere og mere forsømt + påvirket af 

klimaforandring. Badebroer kunne være løsninger til at komme ud til vandet. I det 

helt taget kunne en opprioritering af den gamle side betyde at besøgende ville 

sprede sig mere.  

Om I ønsker at få uddybet noget er I velkomne til at kontakte mig. 

Betonørken med indbygget cirkus og larm (musik og talen) der kan høres langt 

væk 

Den inderste del af strandparken -altså den del der er tættest på land - bør 

bringes op på samme standard som den yderste del. 

Ofte problemer med affald når vejret var godt i 2016. For få affaldscontainere ved 

knudepunkter, fx indgang ved Italiensvej. 

Der er behov for DN god legeplads 

Ser gerne nogle spændende street food boder langs promenaden 

Helgoland/Det Kolde Gys skal IKKE give offentlig adgang hele året rundt! Det er en 

badeklub med traditioner, værdier og tryghed. Det skal der værnes om! 

 

Fedt med madvogne på strandparken om sommeren. 

 

Lav en eventkalender for arrangementer 

1. Hundeluftning sker i udbredt grad på strandens nordlige del, på vestsiden af 

lagunen.  

2. Vedligeholdelse af skilte og info-tavler er mangelfuld 

3. Trafikken på Amager Strandvej bliver mere og mere intens. Et problem for 

sikkerhed og adgang til A.S. 

4. Hegn ved boldbaner er i meget dårlig stand og bør udskiftes. Det kan ikke blot 

fjernes, da sand så vil fyge ud over strandvejen. 

Det vil være meget meget godt med en ordentlig legeplads. Det vil gøre 

strandparken meget mere brugbar for rigtig mange flere. Det er ofte noget man 

høre mange sige 

Bevares i sin nuværende form. Sørg for at forhindre at en kommende lokalplan 

tillader byggeri og derved ødelæggelse af parken som naturområde for 

københavnerne. 

En bar eller lounge lignende kunne være fedt om sommeren. 

1. Jeg generes af hurtigående og larmende speedbåde. Nogle af dem er endda tæt 

på land, men selv dem der er langt ude på vandet kan støje meget generende. Jeg 

synes der bør være lavere hastighedsgrænser for speedbåde og jeg synes at de 



rigtig hurtige og larmende speedbåde (de er sorte og jeg tror de bruges til team-

building, polterabend etc.) bør kun have lov til at sejle med høj hastighed så langt 

ude på Øresund, at de ikke generer nogen i land. Der er så meget motorstøj 

overalt i København, jeg forstår ikke hvorfor der også skal være motorstøj på det 

lille stykke natur Amager Strand! Derudover er der behov for at 

hastighedsgrænserne for speedbåde håndhæves af politiet. Der sejles generelt alt 

for hurtigt i og omkring Københavns Havn.  

 

2. Derudover synes jeg at der er for mange biler på Amager Strand, især i den 

nordlige ende, som nogle gange er åben for biler, andre gange ikke. Hvis man vil 

have et lille stykke natur i København, forstår jeg ikke, hvorfor man åbner det for 

biler! Der er biler nok i København! Der er biler overalt. Lukker man bilerne ind i 

Amager Strand går pointen med at have Amager Strand tabt! 

Der bør strammes op på bygningernes udseene. Jerncontainerene pynter ikke. 

Det er besværligt at komme til strandem når man skal krydse Amager Strandvej. 

Der burde være chikaner så billusterne satte farten ned og tog hensyn, støjen fea 

bilisterne kan også være frygtelig irriterende nå vinden er i den retning 

der kan godt være flere siddepladser . mulighed for flere madsteder med høj 

kvalitet 

Hunde bør være i snor. 

Der skal godt nok være plads til alle med der er for mange der cykler på stigerne 

der er forbeholdt gående. Der er mange der griller i sandet som derved kan skabe 

farlige brandskader for den der går rundt barfodet i sandet bag efter, meget varmt 

sand. 

Fantastisk sted :-) Skal udvikles i takt med brug men god balance i dag. 

Der mangler virkelig legepladser til små børn i alderen op til 10 år. 

der må gerne være langt mere oprydning af skrald, grillbakker og cigaretskodder 

eksempelvis 

Hundeejere er en stor plage i Strandparken. De er dårlige til at holde deres hunde 

i snor - især når parken er affolket.  

Og dårlige til at samle lort op efter deres hunde. 

En attraktiv kniv og gaffel restaurant, med havudsigt, som kan trække kunder hele 

året og det meste af døgnet. 

Der ligger rigtig meget affald rundt omkring i naturen trods mange skraldespande, 

både i sommerhalvåret, men også i vinteren. Forslag om offentlig oprydnings-

dag?! 

Ved skabelsen af Amager Strandpark har I ødelagt et dejligt fritidsområde. Det er 

ikke et rekreativt område men et sandt helvede for sande naturelskere. 

Jeg synes der er et stort problem med løse hunde. Det er ubehageligt når jeg løber 

eller går eller har børn med. Det var en god ide med et særligt område til at lufte 

løse hunde på, men det virker ikke som om hundeejerne har opdaget det. 

 

Lidt flere butikker især om sommeren med lang åbningstid tak 

En for stor del af strandparken er parkeringspladser, der skæmmer 

naturoplevelsen, ligesom Der holder alt for mange biler på Amager Strandvej. 

Den nye bebyggelse omkring Øresundsvej giver skyggevirkninger og andre gener i 

Strandparken 

Måske nogle mobile madvogne - også gerne små is- eller frugtvogne, der kan 

komme rundt via cykelstien/gangstien nede ved vandet - som man kender det fra 

Spanien/Grækenland 

Min ide af strandpark er noget i stil med Franske Riviera  . 

Mangler toiletfaciliteter og caféer - specielt om vinteren 

- 

Lav et eller to urban fitness områder a la det ved Sundby Idrætspark. 

Åben for at andre end de etablerede kiosker kan sælge fx kaffe på stranden (fx 

kaffeknallert eller madboder) og ikke blot er henvist til indgang ved Strandvejen. 

Store skraldecontainere strategisk placeret og ved alle udgange i sommerhalvåret. 

Hyppigere rengøring af toiletter i badesæsonen. 



Udvidet badesæson med livredere - varme perioder falder ofte udenfor den 

officielle badesæson. 

Hårde sanktioner overfor strandsvin. 

 

Der bør investeres i legepladser. Det er den største mangel. 

Jeg ville gerne have haft mulighed for at svar 'ved ikke', da 'ikke relevant' ikke 

dækker over, at jeg ikke ved (men måske heller ikke har brug for) info om 

arrangementer med mere. 

Det forvirrer, at der står tal fra 1-7 oppe over de spørgsmål, hvor man skal synes 

om noget i en af enderne af prikkerne. 

Mulighed for opmagasinering af SUPs 

Udbygning af Helgoland. For mange medlemmer af Det kolde Gys. Herreafd. ved 

at blive lavet om til fællesafd. Mændene vil blive kønsdiskrimineret. 

Hundefrit område 

Affald sortering  

Glas 

Pap 

Papir 

 

Den gamle strand er lidt forsømt og et sted mange undgår. Kunne gøres mere 

attraktivt ved at være inddelt i områder for forskellige sportsgrene og evt også 

flere bål-pladser 

Der er for mange mennesker på den første halvdel nord og parkering i dette 

område er helt forrygt om sommeren. Kan man gøre et eller andet for at fordele 

dem, evt ved at lave noget parkering samtidig med at parkering på Strandlodsvej 

minimeres.? Det er kaos i sommerhalvåret.. 

Jeg ved ikke hvor jeg skal finde oplysninger om events og aktiviteter på Amager 

starndpark 

Jeg er meget forundret over, at man tillader alle de grimme containere v 5-og 

tiøren. kajakklubber, cafe restaurant? mv mv. Om vinteren, når man kører på 

Amager Strandvej, kan man se det derfra og det er VIRKELIG grimt at se på. Om 

sommeren præcis ligeså grimt. undrer mig meget over, at man ikke forsøger, at 

forskønne denne strækning. det vil pynte SÅ meget. 

Skiltene skal fornyes jævnligt, så de kan læses. Bliver gangarealerne sat på plads 

efter Urd?  Fælles stor gril, som findes på campingpladser. Bedre P- forhold ved 

Øresundsvej 

Lidt mere politi i ny og næ til at holde ro og orden, heldigvis ikke så mange 

problemer med indvandrer som på Bryggen, men lidt er der jo desværre... 

der mangler en legeplads eller redskaber til børn, og måske nogle træer/høje 

buske 

alle aktiviteter tiltrækker mange biler. sommerhalvår meget skrald og 

engangsgrills. oftere tømning. 

Steder med ro, steder med aktivitet skal kunne gå hånd i hånd. Vigtig ikke at 

tivioli-tisere stranden med fancy legepladser og handelsboder, bevare natur 

islættet. Byen har rigelig med andres steder, hvor den mere kulørte kan finde 

sted. 

Hvorfor skal is/snack/slik/kaffe være så ENORMT dyrt? 

Kommer der oftest med mine små børnebørn. Kan der ikke laves en sti, hvor de 

kan gå og cykle i fred og ro? Enormt irriterende med cyklister, der tror, de kører 

Tour de France. 

Der er alt for dårlig tømning af skraldespande. Der ligger bleer og madpapir alle 

vegne når det har været godt vejr og man kommer om morgenen og skal løbe. 

Det er virkelig klamt. Ryd op om natten. 

Dykker center, da det mangler. ( ud for Pynten ) 

Mere lys på stierne 

Jeg vil gerne have flere skilte ang dyrelivet. Eventuelt en skilte baseret skattejagt 

for børn, hvor de kan lede efter dyr, natur og lign 



I feltet omkring parkering kunne jeg ikke få lov at markere rigtig. Jeg savner 

bedre parkeringsmuligheder for biler generelt. Derudover burde der åbnes for 

muligheden for at foodtrucks kan parkerer og sælge deres lækre mad, drikke mv. 

Ikke kun udvalgte foodtrucks, men måske mere efter først til mølle princip eller 

ordning hvor de kom på forskellige dage. Denne mulighed ville skabe mere liv og 

tilstedeværelse og dermed skabe højere tryghed for borgerne generelt. Dette vil 

også skabe unikke forhold der tiltrækker turister. Se bare den succes papirøen 

har. 

Hunde skal ikke være på stranden, og hvis de er SKAL de være i snor. Og det bør 

være bøder for at svine dtrand og klitterne til med hundelort. 

Der er behov for flere affaldsspande og bedre, hyppigere og hurtigere oprydning 

og renovation efter store arrangementer og store stranddage. Der kan gå langt op 

af dagen før der bliver ryddet op efter den foregående dag og affaldet flyder rundt 

fordi der ikke er nok affaldsspande. 

Det kunne være rart med nogle toiletter, der var åbne om vinteren samt 

drikkevandsposter, når man løber tur. 

byggeri bør holdes pænere end de barakker der er stilt op ved kajakhotel. Stil krav 

til udseende. Sandet kunne godt være finkornet ligesom ishøj strandpark. Sørg for 

sandbund ud i vandet. Så har vi den smukkeste strandpark. 

Amager strandpark er et fedt sted, men der må gerne blive endu mere fokus på 

naturen. Man kan gøre strandparken mere biodivers med flere slags planter og 

mere selvsået natur lige som på den gamle strand 

Ærgerligt at alle toiletter er lukket 

Mere belysning, så ville jeg komme oftere 

Gerne flere legeredskaber på det "grønne område" ml Strandvejen og lagunen 

Har badet på strandparken men det har ingen interesse længere da sandet altid 

virker fyldt med affald. Generelt er strandområdet meget præget af affald om 

sommeren. Der er stort behov for daglig tømning af skraldespande - også uden for 

sommerferie sæsonen.  

 

Bor desuden ud til Øresundsvej og vi joker altid med at sommeren starter når der 

er kø langt op af vejen. Der er på ingen måde parkering nok 

Der mangler legepladser og cafeer. 

Specielt om vinteren er cafeer efterspugt 

Strandparken er fantastisk 

Klitterne var 'levende' af rotter sidste sommer. Jeg ved, det er et svært problem at 

tøjle, men det kunne være rart, hvis man forsøgte at gøre noget ved det. 

 

Strandparken er et rekreativt område, som mange nyder at bruge. Det er også et 

stykke kunstig skabt natur. Men jeg håber, at planerne arbejder mod at fastholde 

så meget natur som muligt og ikke please mennesket alt for meget - fx med lys 

24/7. Jeg har boet her i 5 år, og jeg har set de små grønne lommer forsvinde styk 

for styk, mens der er plastret til med nybyggeri. Dejligt med liv og byfornyelse, 

men vi har også brug for naturen. I øvrigt en stor klapsalve til hvem der så end 

har ryddet op på det sidste stykke af den gamle Amagerbane, der var ved at 

drukne i skrald. Det gør mig glad, og det er en fryd for øjet. 

Flere events med streetfoodmadboder - virkelig et sommerhit for os! I det hele 

taget mere pop-Up mad. Gerne flere arrangementer, der ikke kun er sport. Gerne 

et nyhedsbrev segmenteret på tilbud for børn, så man ikke misser dem. Meget, 

meget gerne en tilladelse om fritgående hunde på flere bestemte områder, det vil 

mange faste helårsbrugere være glade for. 

Jeg syntes generelt strandparken fungerer godt som den er. En hjemme side eller 

infotavler i selve strandparken vil give bedre overblik over aktiviteter og events. 

Skønt om der kom flere mobile stader hvor man kan købe kaffe/vand/mad 

Jeg synes man bør anlægge små klynger af skov, gerne permakultur med spiselige 

skove, som også giver læ og oaser med ro og skygge 

Der bør laves flere parkeringspladser til biler. 

Jeg mener at der skal stoppes for byggerier på Amager strandpark. Jeg syntes at 



hovedformålet må være en strand for strandens skyld. Madpakke, sol, sommer og 

muligheden for at nyde stranden. Jeg har ikke brug for butikker og alverdens 

grimme containerhuse. Lad strand være strand. Så kan butikkerne være et andet 

sted. 

Løse hunde er absolut Strandens største problem 

Der skal være mere fokus på anvendelsen i vinterhalvåret, bl.a. med bedre 

belysning så man føler sig mere "sikker", når det er mørkt. 

Tydlige regler for kite-surfere og svømmere i lagunen, så det ikke er som i vej-

trafikken, hvor de stærke "vinder". 

Fællesafdelingen på Helgoland er åbent hele døgnet ml 1/5 til 1/9. Der er mange 

halvstore børn der larmer og laver skøre og farlige ting ... enten skulle man igen 

lukke for adgang efter kl. 18 eller sørge for at der er opsyn. Det ender med at det 

bliver medlemmer af Det Kolde Gys der skal irettesætte og det er overhovedet 

ikke hensigtsmæssigt og ikke vores ansvar i øvrigt. 

Ømsker flere muligheder for at købe mad+drikke i den sydlige del - i 

vinterhalvåret 

Flere strandnære spisesteder og flere toiletter. Gerne en strandpromenade ala i 

Spanien med restauranterne og barsteder ned til vandet. Kan f.eks. Være i den 

ene ende. Så det ikke ødelægger natur oplevelsen. 

Ikke som sådan. Men hvis I vil have så gode besvarelser som muligt, så lad være 

med at lave spørgeskemaerne så lange og omstændelige. SKær ind til benet og 

spørge om få ting I virkelig gerne vil have så præcise og dækkende svar på som 

muligt. 

Det vil være dejligt, hvis der ikke kom for meget shopping og salg af varer på 

stranden. Det er fedt, at det er en picnic hygge strand uden strandsælgere. 

Jeg er så heldig at bo relativt tæt ved Strandparken. Jeg er dog mindre 

interesseret i den om sommeren, for det er blevet et larmende og overfyldt sted 

med rigtig mange ekstra parkerede biler på de flotte solskinsdage. Lidt tivoliseret, 

kan man vist rolig sige. Også langt væk fra stranden er der mere parkerings- og 

trafikkaos og det, der er særlig stressende er den overdrevent høje lyd af 

højttalere, hvor speakerne til forskellige sportsarrangementer ryster kaffekopperne 

i baghaven, selvom vi bor næsten en kilometer væk fra begivenhederne. Særlig 

IronMan er belastende og varer ved i flere dage. Familiefrokoster i haven bør ikke 

lægges oveni dette arrangement. Vi har boet her i mange år og aldrig været 

generet af koncerterne på Femøren. Der er behov for bedre kontrol med nogen af 

arrangementernes støjniveau, for det kan være slemt. Det ville være skønt, hvis 

der blev startet med IronMan. 

Kunne man ikke stille krav om at den dejlige caf'e på båden har åbent lidt oftere, 

eller alternativt finde en anden forpagter? Unlad venligst at give tilladelse til 

fyrværkeri midt om natten. 

Legeplads ønskes 

Jeg mangler ikke et kæmpe udbud af madleverancer, kaffebarer og snacks - men 

strandområdet kan sagtens bruge lidt flere OG med en højere standard ifh til 

kvaliteten. Indtil nu har det virket til at være meget tilfældigt, hvem som fik lov til 

at udbyde varer ved stranden. Lidt tilfældige sandwich/kebabboder og kaffebiler, 

frugtvogne man ikke ved om - og hvornår de er der. Og kravene til deres bod 

virker også meget løse. Når nu Lidl mfl. udbyder billige is, sodavand mv. Så mener 

jeg godt stranden kan være med til at kræve en vis standard af udbyderne ifh til 

kvaliteten, bæredygtigheden etc. 

Angående shopping. Savner lidt outlet butiker, til om vinteren, og skader ikke at 

de også er der om sommeren med bade/strand tøj og ligende. 

More benches and tables would be nice. 

Diving platform towards the North end. 

Information board (at the North end of the beach) about events & arrangements. 

Bedre adgang til Helgoland hele året eller naturistafdeling på stranden.  

Flere badebroer. 

Bedre cykelparkering. 

Mere belysning, så man også kan gå/løbe i vinterhalvåret. 



Muligheden for indkøb af mad i Helgoland -enden ,er virkelig dårlige. Alt er halal, 

hvilket gør det svært og ikke særligt godt udvalg. 

Forstår ikke hvorfor der skal være så meget skrald som flyder. Der er for få affalds 

steder og de som er er for små og tømmes ikke. 

Jeg kjunne bedre lide Helgoland 

For mange fritgående hunde.  

Flere cafeer ønskes. 

Man kunne måske gøre cykelstien mere cykelsti-agtig, da der ofte er fodgængere 

på cykelstien, hvilket er farligt for alle parter, specielt når cyklerne idag er så 

hurtige som de er. 

interaktive/multimedia tavle for at informere om aktiviteter/badkvalitet m.f. 

Flere Små cafeer og restauranter 

Få noget mere liv i parken hele året. Gerne flere koncerter om sommeren (10øren) 

og så lad de naboer klage som de vil. Før i tiden var der aldrig problemer, nu må 

man dårlig slå en prut. Kan ikke være rigtig af så få (naboer) kan bestemme så 

meget. sluttid musik kunne være kl. 23 som i tivoli. Flere cafeer mm. så der også 

er mere liv i vinterhalvåret. Flere bænke og badebroer tak. 

 

vi  nyder stranden. Specielt at man prøver at  beholde naturen og  hvis man laver 

noget holder det i natur materialer. 

Mere hyggeligt, ser for meget Beton. Mere grønt til at dække det. 

 

Det er kun Hunde uden snor der er dårligt, ikke med snor, det er bare hyggeligt. 

Der mangler nogle ordentlige spisesteder som har åbent hele året 

Strandparken er et fristed, jeg synes den nuværende park er rummelig og fuld af 

muligheder for aktivitet og afslapning, mulighed for at se på mennesker og indgå 

aktivt hvis man vil. Jeg synes det er vigtigt at stranden ikke bliver plastret til med 

nye bygninger, boder mv. Så kal det være i form af nedtagelige boder. Jeg synes 

det er ærgerligt at der er kommet nye bygninger ved station 4, da strandens store 

landskabsrum bliver mindsket lynhurtigt. 

Jeg elsker diversiteten på Amager Strandpark. Der er og skal være plads til alle de 

forskellige behov -hunde, børn og hipsters! 

Kortere afstand mellem toiletter - toiletter mgl.på stranden udfor Sv.Vonvedsvej 

Jeg kommer ikke kun på stranden alene, men også med mine børn. Og jeg kan 

slet ikke forstå, at man ikke har lavet en fantastisk legeplads til denne gruppe - 

det er som om, denne gruppe ikke eksisterer. Det behøver ikke være en farverig 

legeplads, men en, der passer ind i billedet. Det, som der er der nu, er på ingen 

måder fyldestgørende. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. 

Man ville kunne komme mange færdselsproblemer til livs, hvis man malede en 

stribe i midten af den brede prominade, hvor man angav, at den ene side var til 

gående, og den anden side var til cykler, scateboard, rulleskøjter mm. 

- Der er ret meget tang i vandet - hvis dette kan reduceres er jeg sikker på endnu 

flere ville bade. 

- Det kunne være fint med flere spisesteder på selve stranden, især mellem 

strandstation 1 og 2 

Mere vild natur, mere plads til vilde planter, træer og dyr. Mere beplantning vil 

også bremse sandets flugt. 

Gode legepladser 

At der også er toilet muligheder om vinteren og Amagerstrandvej ikke havde 

forurenende diesel Lastvognstog 

Helgoland bør både være for vinterbadere i klub og åben for offentligheden med 

faciliteter og mod betaling ligesom Ribersborg i Malmö 

Bedre toiletforhold og mulighed for billig, sund mad. 

 

Mht mit svar på spørgsmålene om badekvalitet mm, så ved jeg ikke hvor jeg skal 

søge svar, men jeg har heller ikke prøvet at finde ud det. 

Der mangler i den grad bedre spisemuligheder, cafeer restauranter (ikke barer og 



festlounger). Tarvrelig snack og istilbud. Grimme bygninger, især containere ved 

Sydlige del med Svedehytten, Beduinoasen skæmmer en ellers dejlig strand. 

København har ikke så meget natur. Strandparken er et af de få steder, hvor vi 

byboere kan kommet "til havet". For mange ødelægges naturoplevelsen desværre 

af larm fra musikanlæg, flydende og flyvende affald, hunde i meget lange snore 

(om nogen) samt folk, som okkuperer større områder til "familiearrangementer", 

legeplads for egne børn eller "strandfest" i længere tid. Det er ikke rart at komme i 

Strandparken om sommeren, og naturoplevelsen er bare ødelagt. 

Bliver bedre til at feje stierne. Så det vil. Ære mere sikkert at løbe på rulleskøjter. 

Kunne drømme om saunaadgang i vinterhalvåret fra sneglen. Kunne drømme om 

at badebroeene blev året rundt 

Gerne flere arrangementer - også for børn, andet end løb fx musik, teater mv. 

flere steder der sælger god mad og kaffe fra dok 3 til dok 5 

Belysning til løb på stierne om vinteren og flere muligheder for at købe en is om 

sommeren (men helst slå op boder så de kan køre væk og ikke ødelægger 

naturen) 

Udvikling af bademulighederne omkring badebroen ud for Italiensvej ville være 

rart. Måske udspringsø eller lign. som ved den sydligere badebro. 

Tak for jeres indsats! :-) 

få fjernet containerne ved Kajakhotellet. 

De 

Kunne godt tænke mig mere natur og flere isolerede områder. Så der både er 

plads til aktivitet og områder der er mere naturpræget og knap så meget 

asfalteret. 

Man burde lave bedre separering på strandene, så vi ikke skal generes af hundene 

Vi skal være bedre til at rydde op efter os selv 

Kunne rigtig godt tænke mig langt flere vandposter!! 

mere naturlig natur! 

- 

Mange af bænkene i den nordlige del er gået i stykker og det er ærgerligt.  I den 

nordlige del kunne der også godt være en volleyballbane. Den lille legeplads der er 

omkring kilometerbroen kunne godt udvikles men stadig i samme naturstil så den 

passer ind i området. Dejlig park 

Der er for få muligheder for mad - der er ingen konkurrence og der er en særlig 

forpligtelse når man får monopol. Jeg synes de etniske tilbud er ringe og så gerne 

også et bredere udvalg af ikke etnisk mad. Jeg foreslår at kommunen laver en KPI  

- omkring brugernes vurdering af spisestederne med et højt ambitionsniveau ! -og 

- som skal overholdes for at beholde tilladelsen. 

det er vigtigt at opretholde naturnært præg uden for mange anlæg og lys, 

nuværende niveau og foreling meget fint 

Lige nu kan parken give en naturoplevelse, selvom den er kunstig. Det er 

vellykket. Jeg synes, at man skal passe på med at lave for mange tiltag og bygge 

for meget og sætte lys op osv. at i sin iver efter at gøre det godt og tilfredsstille 

alle særinteresser, da man risikerer at ødelægge oplevelsen af stedet som rigtig 

natur. Det har sin største værdi som natur, uanset at naturen nogle gange kan 

være besværlig, når det er mørkt og koldt og der er sand. Man skal være 

opmærksom på balancen ellers mister stedet sin naturlighed og bliver mindre 

interessant. Der er et fantastisk lys på nuværende tidspunkt, når men går en tur i 

mørket - hvor ellers i København kan man se stjerner og månens skin på 

bølgetoppene og lys fra vindmøller og industri og en by på den anden side af 

sundet? Der behøver måske ikke være stier til alle transportmidler, 

parkeringspladser til en hær af biler og særlige zoner til hunde og broer ud i 

vandet og omklædningsrum og flere brusere og iskiosker osv., selvom det kan 

være fristende. Det enkle kan være det mest værdifulde. Ellers ophører stranden 

med at være et sted, hvor man kan komme væk fra byen. 

Efter min mening mangler det skønne område lys og legepladser til børn.  

Ellers er det toppen 

Flere åbne toiletter og bedre rengjorte toiletter i vinterhalvåret 



Der bør være flere legepladser på eller ved stranden. 

 

Der skal være rent i sandet 

Det er lidt bøvlet at cykelsti og gangsti er blandet sammen på broerne. Adskil det. 

Savner siddepladser ved vandet i vinterhalvåret. Det meste af året er det lidt koldt 

at sidde på jorden og det vil være så skønt at kunne sidde helt nede ved vandet 

og nyde naturen. Jeg kommer ved bunker 1, når jeg går tur flere gange om ugen. 

Ved ikke rigtigt, om det er muligt, at integrere en slags naturbænk eller lignende, 

som kan fjernes om sommeren. Ud fra hvad jeg ser dernede, tror jeg mange ville 

have glæde af det og folk ville måske få en lille sludder når de sad der.  

Det kunne være sjovt med et par stationære kikkert, så man kan se lidt længere 

over til sverige, kigge på både og fugle - fx ude på "spidsen" til venstre for 

helgoland. Dejligt der er kommet naturcenter. Elsker livet omkring Helgoland, 

selvom jeg ikke selv bruger det. Er hyggeligt og skaber for mig tryghed på 

stranden. 

Vi ønsker os meget en legeplads på det grønne område ml station 1 og 2.  

 

 

Der mangler bænke, ssom vender korrekt ift. At se på vand, sti, sol.. De fleste 

vender med ryggen til sti ig hovedet lige ind i klit 

Flere affaldsmuligheder hele sommeren. Bedre mulighed for madkøb samt flere 

toiletter 

Jeg er rigtig træt af hundeejere som hverken overholder at hunde skal holdes i 

snor og som bare lader deres hunde skide uden at samle op!! 

Jeg bruger stranden 3-4 gange/ugen, både i sommer- og vinterhalvåret, og er 

meget begejstret for strandparken. 

Kritikpunkter: 

For få toiletter, manglende belysning på stykket ml 1-2 station, lidt for mange løse 

hunde (men de skal vel også være her :)), er glad for Lidl og cafeerne lige ved 

Øresundsvej. Men der mangler en slags træningsstation, til ryg- og maveøvelser 

ved station 1. Der er mange aktive omkring station 1 (ældre og unge), som laver 

øvelser, fitness og workout (også for løbere, som mig selv (ParkRun'er). Det ville 

være rart at kunne lave ryg- og maveøvelser :) 

Legegeplads af naturmaterialer i starten af Amagerstrandpark ville være skønt :) 

Kan i ikke sætte nogle skilte op, på relevante steder, omkring hunde i snor og 

hvordan reglerne er.. Mest fordi ingen kender dem og Amager strandpark er blevet 

et hundelufteropmråde, hvor stort set alle hunde går uden snor, fordi ingen 

italesætter det. jeg er ikke hundehader på nogen måde. Jeg har bare set så, 

uhensigtsmæssig optræden fra hundelufteres side, at jeg mener i har en opgave i 

at oplyse reglerne. Jeg ser løbere blive gøet og løbet efter, små børn der bliver 

overrumplet af løbende hunde, hunde der jagter fugle og en enkelt gang en 

hareunge. På et eller andet set, er det heller ikke fair over for hundeejerne, at i 

ikke oplyser dem om reglerne.  

Cykler på stierne. Jeg mener at det i begyndelsen ikke var tilladt at cykle på 

stierne, dem der snor sig langs stranden. Nu virker det som om at, det må man 

godt, hvilket nogle gange godt kan være problematisk, når der også er løbere, 

børn der løber og leger og gående. Her mangler der også skiltning. Mere skiltning 

generelt. Og her mener jeg ikke en løftet pegefinger, men måske noget med: tak 

fordi du har din hund i snor. Tak fordi du bruger skraldespanden. Vi er mange 

mennesket der bruget strandparken, på forskellige måder og derfor skal vi også 

tage hensyn til hinanden og den natur den ligger i 

Antallet af arrangementer skal holdes begrænset, hvis Amagerstand skal forblive 

et rekreativt område naturområde for København. Rengøring opryding skal tilbage 

på det niveau der var før overgik til Københavns kommune (især affald i sommer 

halvåret). Antallet af cyklister på stien sommerområdet. generelt et rigtigt dejligt 

rekreativt område, med en usædvanlig nær placering til byen. Pas på det ikke 

drukner i arrangementer, for meget udendørs servering m.m. skulle ikke gerne 

ende som Islandsbrygge, men forblive et natur område. 



flere muligheder for nudiststrand 

mer helgoland 

Der burde være flere parkeringsmuligheder til biler 

Området med kajakopbevaring m.m. ved lagunen bør gøres mere indbydende - 

der bør bl.a..stilles krav til mere harmonisk byggestil - fx sorte bådhuse som 

længere ude ved Katrup LystbådeHavn 

jeg syntes at hundene skal havde lov til at gå løs på den gamle strand hele året 

Det vil være dejligt, hvis der var mulighed for indkøb af sundt mad og frugt 

Stranden skal udvides - stranden kan ikke optage de mane mennesker der ønsker 

at bruge den på nuværende tidspunkt. I området kommer der mange flere boliger 

og derved mange flere kunder til stranden. At gå på stierne er værre en at gå på 

strøget. Stierne er blevet en gående motorvej. Efter det er blevet tilladt at cykle er 

det umuligt at gå på stierne med små børn. KBH. kommune har opført bygninger 

der også har fri plads af strand området - lidt - en alt tæller når der skal plads til 

langt over 60.000 besøgende på EN dag. 

Lidt flere bænke og grill pladser. "Betjente" der opdrager lidt på dem som ikke kan 

finde ud af at rydde efter sig selv. 

Jeg er medlem af Helgoland, og mener det er ok der er åbnet lidt mere op på 

fællesafdelingen. Men lad dame og herre afdelingerne være kun for medlemmer 

også om sommeren. 

Mere renhold. Flere toiletter. 

Hundestranden burde flyttes til den indvendige strand mellem Italiensvej og 

Lagunebroen, hvor der i sommerhalvåret næsten ingen mennesker er. 

Mulighed for at komme af med affald om sommer. Så stranden ikke flyder a f det. 

Toiletforhold, antallet af toiletter og renhold er ringe. Der er altid vådt på gulvet, 

og man ved ikke om det er tis eller badevand. Der er i sommerhalvåret håbløs 

lang kø, og det er svært med børn. Der er sjældent toiletpapir og der mangler 

muligheden for at vaske hænder med sæbe.  

Det betyder, at hvis man er afsted med børn, så skal man have ekstra papir og 

håndsprit med, og hjælpe dem med at holde styr på tøjet under toiletbesøgene, så 

tøjet ikke rammer gulvet. Det er faktisk ret ulækkert! Og mindsker lysten til 

længere ophold i Strandparken 

En masse af hunde, der løber rundt uden snor, nogle gange løb op til de 

forbipasserende og forsøge at hoppe på forbipasserende og ejerne ikke reagerer. 

En masse af hund shit på stranden. Hunde svømmer sammen med mennesker i 

vandet. Mange alger, der ikke er fjernet, en masse vandmænd, der brod. 

Redningsfolk ikke følger dem, der er i vandet. 

Lave kunstige øer i vandet som i Dubai 

Nogle ramper til løbehjul. Børne og unge format. 

Det er vigtigt, at parken forbliver et naturområde. Der er ikke behov for mere 

byggeri, hverken i parken eller på den anden side af Strandvejen. Højhusene på 

den anden side af vejen skæmmer området. 

det er en skændsel, at udbuddet af mad og drikkevarer er så dårligt. Noget af det 

mad man kan købe fås simpelthen ikke dårligere andre steder! Og at en restaurant 

som den der på vandet, hvor der engang var døve, at den ikke kan komme op at 

gøre er for mærkeligt 

Det I gør så godt ligger i jeres evne til at udnytte et så stort areal, til alle mulige 

funktioner. Det virkelig et alsidigt rum, derfor vi ser så mange. Hold fast i det. I 

pisse gode. 

Der skal skiltes tydeligt når parken er optaget af motionsløb etc. 

Forbliv den naturperle det er, ikke mere inventar, skure mv. 

Ev stor opgave at stå i mod diverse ønsker om tivolisering... 

Sjælden tømning af affaldsbeholdere har været et stort problem i 2016. De er ofte 

overfyldte og skraldet blæser rundt. 

Flere borde og bænke og flere lækroge på det åbne græsområde i den nordlige 

ende, i form af buske eller naturhegn. Fodgængerovergang fra Hedegaardsvej til 

5øren. 



Forbud mod vandscootere. 

Det ville være skønt hvis der blev udlagt flere bøjer til både ud for stranden hvor 

svømmere ikke blev generet. 

Det ville være super hvis der var muligheder for at lægge både til bådebroer nord 

og syd for badestranden 

Lægeplads, gerne flere, samt bedre muligheder for at købe mad. De kusker der er 

ved stationerne har ikke særlig god kvalitet, hadde vært Supert med noget alla 

madboderne på papriøen. 

Motorcyklister med ulovlige lydpotter skaber støjterror. Det er meget 

intimiderende og utrygt når de brøler forbi en og lyder som et maskingevær. 

Det ville være dejligt med flere aktiviteter herunder musik og sport. 

Der mangler mindre restauranter, hvor man kan få noget at spise. Det er nogle få 

ved Helgoland, men på en god sommerdag har de lynhurtigt udsolgt pga for stor 

efterspørgsel.  

De mange cyklister skaber mange farlige situationer for  gående og børn. 

Legepladser til børn 

Jeg er meget glad for Strandparken og nyder at være der hele året rundt. 

Udvikle mere af Strandvejen så den integreres med strandparken evt. med kanaler 

og cafe liv og mere shopping. 

En god planche ved strandstationerne med udpegning af hvad man kan se fra 

stranden - øer og bygninger både på dansk og svensk side - ville være rar! 

Husk at parken har større kvalitet som naturområde end som forlystelsespark 

Jeg kommer ikke så tit, derfor er det svært at svare på spørgsmålene 

Bibehold natur. Knap så meget beton. Penge er ikke alt - men det er natur. Og 

natur i Kbh gør Kbh uvurderlig. 

Hundefritløbsområde bør bevares. Det kunne være fedt, hvis det blev tilladt at 

hunde må være frie om vinteren. 

Dejligt hvis sandet kunne fejes væk fra stierne, så man kan køre på rulleskøjter og 

longboard uden at falde.  

Flere og større skraldespande i spidsbelastningsperioderne. 

Jeg er handicappet og kan hverken komme ud til vandet(den nye træsti ved 

Øresundsvej er for smal) ej heller komme i vandet, fordi der ikke er nogen alm. 

trappe. 

Ved station 1 og 3 er der ok muligheder for at købe noget, men ved station 2 

mangler der købe muligheder 

Synes der mangler nogle hyggelige cafe/kaffe steder isf kun is-kiosker. Også 

gerne at de har åbent om vinteren. 

Der bliver flere og flere brugere af stranden, det ved jeg ikke om den kan holde til 

i længden ... 

Det ville være skønt med en skateboardbane 

Jeg synes det er et stort problem at der er så mange løse hunde, især i 

vinterhalvåret. Det er helt i orden de er i snor. Dårlig skiltning og håndhævelse 

Mere kontrol og sanktioner med folk der smider og efterlader affald og grill etc. 

Der burde gøres mere for at få folk til at rydde op efter sig. Der er for mange 

efterladte skodder/flasker/dåser/poser/én gangs grille. Flere skraldespande ville 

være godt. 

Mulighed for jollepladser (evt. leje) 

Mangler "ved ikke" som svarmulighed. Toilet forhold er jo relevante, selv om jeg 

kun yderst sjældent har brug for dem 

Der er mange sten på stranden og i vandet. 

En dejlig ølbar 

Vandscooter, jetski og motorbåde bør forbydes 

Der er ofte trafikale problemer i krydset ved Lidl på vej ind til trandparken - måske 

man kunne overveje at omlægge krydset, så det tog hensyn til de mange gæster 

om sommeren? 

Flere parkeringspladser! 

Meget taknemlig for åben plads mellem Amagerstrandvej og strandparken. 



Belysning god ide, men hold den tæt på jorden, oplys omgivelser, skyg for 

ansigtet. 

Renhold af skraldespande og toiletter er af stor betydning for oplevelsen i 

Strandparken. 

fjern containerbutikker og andre midlertidig opsætninger, og lav bæredygtig 

strandharmonisk bebyggelse (cafeer, restaurant, sportshop, galleri, etc. der kan 

give liv også udenfor skolesommerferien) . 

Om sommeren er der et stort problem at fugle kan komme til affaldsspande og 

sprede affald over hele strandparken. 

Mangler nyhedsbrev eller app med arrangementer 

Der kunne godt være legeplads til hunde og flere fritløbsområder i hvertfald i 

vinterhalvåret 

Jeg savner virkelig et lyskryds i T- krydset ved Hedegaardsvej/Amanger Strandvej. 

Det er svært og nogle gange ubehageligt at krydse 

Ejet nyder blot stranden 

Det kan godt være at jeg lyder som en gammel sur mand nu (jeg er en 29 år ung 

kvinde), men det er lidt anstrengende med alle de der motionsløb som 

barrikaderer stranden næsten hver weekend i sommerperioden. Det kunne være 

fedt hvis der blev færre af dem. 

Det ville være dejligt med nogle sjove legepladser nu når området omkring 

Krimsvej er så dårligt udviklet. Det skal både være til store og små børn og gerne 

med bænke omkring og tæt ved cafe, så børnefamilier kan holde til der når vandet 

er for koldt til badning. 

 

Et par gode cafeer tæt ved vandet ville også være dejligt og bedre faciliteter til 

Kajakhotellet har manglet i mange år. 

Der skal være mere liv! 

Flere muligheder for at spise brunch inde døre ønskes. Beduinteltet er for telt-

agtigt.. 

Der er problemer med unge om aftenen og rygter om der er risiko for voldtægt. 

Det betyder jeg ikke bruger parken efter mørkets frembrud.  

Der er iøvrigt tit beskidt og folk rydder ikke op efter sig. Det er ærgerligt og 

asocialt. 

Jeg er stolt af Amager Strandpark. Et super vellykket projekt. Mere lys på stierne, 

særligt i vinter halvåret, står stadig at ønske. 

Det er et super sted! 

Fler sommerdage 

Gerne flere parkeringspladser på stranden, på den anden side af broen. 

Venligst fortsæt hundestrand ordning - og venligst tillad hunde på vest side (sø-

side) af park....vi er mange med hund og der er pt for få lovlige lufte muligheder. 

Venligst også sæt skiltning op med "lort i pose" krav. Hvis der er et hunde-

luftnings udvalg for parken deltager jeg gerne. umerlandsen@gmail.com. BBQ, 

sort aske og levende gløder alle steder om sommeren er et stort problem (og 

farligt)- både på græs og i klitter. tak. 

Steder hvor man kan aflevere engangsgrill og tømme medbragte grills for kul og 

lign. 

Så undgår man at folk graver grillen eller kullene ned. 

jeg elsker vores "nye" strand - bare den er ren og folk ikke smider alt muligt. 

jeg har altid synes at der mangler hygge og farver...har aldrig været til beton 

konceptet men det er jo en samgssag... 

A mager Strandpark, skal beholde lidt "vildskab" og ikke blive for pæn og friseret, 

med for mange lyskilder 

Det ville være dejligt, hvis der blev skredet overfor ejerne af de mange løse 

hunde. Selv har jeg næsten opgivet at lufte hund i Strandparken pga. løse hunde 

(det er ikke sjovt at møde løse hunde, når ens egen er i snor). 

 

Kæmpe ros til dem, der renholder! De gør et kæmpe og utaknemmeligt stykke 



arbejde. 

Hvorfor et der ingen toiletter åbne om vinteren. Tænker her også på de mange der 

kommer fra byen, for at nyde naturen. 

Flere legepladser og picnicsteder med bænke og borde. 

Jeg har personligt ikke gjort noget for at finde ud af, hvilke arrangementer der 

finder sted på Amager Strandpark - derfor deltager jeg heller ikke i dem.. Jeg ville 

dog overveje, om der var noget, jeg fandt interessant, hvis jeg på en eller anden 

måde blev gjort opmærksom på, hvad der var af events.. Det kunne fx være via 

flyers, sociale medier eller oplysningsskilte ved strandparken.. 

En indhegnet hundestrand ville være fin! 

Lad nu Strandparken være "natur" . Hvis sol, strand og vand ikke er rigeligt at 

fornøje sig med, så er det måske Tivoli man bør opsøge. (: 

Bevar så¨meget 'natur' som muligt og undgå nye bygningstiltag 

Amahee Strandpark er et fantastisk naturområde, dejlige omgivelser, men hvor 

ville det være dejligt med mere liv i form af lækre cafeer med kvalitets mad, åbent 

året rundt. Flere arrangementer, live-musik med lokale bands, åben grill aften 

hvor der er tændt store grille man selv medbringer mad, men det vil skabe 

fællesskab. Fodbold, petang .... aktiviteter der indbyder alle til at være med, eller 

se på. Fællesskabsfølelse generelt. 

Der må gerne komme flere handicap- p pladser tæt på bademuligheder. Der er 

mange der bader på Helgoland, som har brugt alle kræfter på at komme derud og 

næsten ikke orker at bade. 

 

 

 

 

Der mangler afskærmning til vinterbadere på de permanente badebroer 

Der mangler ordentlig skiltning med nudistområde.  

Der mangler generelt lys i vinter halvåret på pladser og stier 

Risikabel/dålig mulighed at krydse Amager Strandvej i korsningen 

Hedegaardsvej/Amager Strandvej. Det er meget folk, fra Femøren metro station 

og boliger, som krydser Amager Strandvej på en risikabel måde vid Hedegaardsvej 

for at nå Kastrup søbad, Oktoberfest etc. Trafiklys og fodgængerovergang 

anbefaledes for at det ikke skal ske nogen kommende ulykke (mange barn på 

sommeren). 

Regulering af trafikale forhold kan blive meget bedre (ex lyskryds...) 

Færre og mere præcise spørgsmål vil give bedre svar og dermed kvalitet i 

undersøgelsen 

Nogen burde skyde de løsgående hunde. Der er intet værre end pludseligt at et 

sindssygt gøende væsen hopper op af en, hvor ejeren står passivt med ordene - 

den vil bare hilse. 

der mangler legeplads til mindre børn 

det er vores fælles ejendom. det er der blot nogle som ikke kan finde ud af 

Bedre forhold for hundeluftere som beskrevet før 

Super sted. Husk antal skraldespande. Husk at tømme dem oftere om sommeren 

end om vinteren. Det kræver mere rengøring om sommeren end om vinteren. 

Overvej prkometre igen i villakvarterene om sommeren 

Det ville være rart med flere grill faciliteter. 

Barsketbane  

Bedre trænings område (funktionel træning)  

Skatepark/rampeområde 

Der er for lidt parkering til biler, når der er aktiviteter på stranden, de holder i 

vore sidegader,eller de får bøder, hvad der er forkert,når man godt vil benytte 

parken. 

Åbne rene toiletter i vinterhalvåret er ønskeligt. 

At containerne bliver udskiftet med huse 

 



 

 

 

Inviterede Ikke tilgængelige Respondenter Svarfrekvens 

3965 38 2352 59,9% 

 

 


