
Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 26-02-2018 08:25
Modtaget Dato: 26-02-2018 08:25
Vedrørende: VS: J.nr:: 05.09.06-G01-7-16

Venlig hilsen 
Maria Kær Møller 
Kontorassistent 

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 

Sendt: 25. februar 2018 20:53 
Til: VPM 
Cc:
Emne: J.nr:: 05.09.06-G01-7-16 

Hej Frederiksberg Kommune 

Svar vedr. jeres brev J.nr:: 05.09.06-G01-7-16 - trafiksaneringstiltag på Moltkesvej, Tesdorpfsvej, N. Dalhoffs Vej, Storchsvej og 
Rostrupsvej. 

Vi har ingen kommentarer til jeres trafiktælling, og vi har ikke oplevet mere trafik på Moltkesvej ifm. med åbningen af Flintholm 
Svømmehal. 

Vi ser gerne, at lukningen til Moltkesvej og Tesdorpfsvej fra Bernhard Bangs Allé annulleres igen, da denne lukning ikke har noget 
formål - ikke skal løse nogen udfordring. En reetablering vil skabe et bedre flow i trafikken - vel egentlig også som oprindeligt tænkt 
fra Kommunens side. 

Vi ser gerne at de midlertidige bump på vejene gøres permanente - dvs. udtrykket og kvaliteten bliver lig det man ser på C. F. Richs 
Vej. 

OBS: Vi ser i det hele taget gerne, at Moltkesvej (og de øvrige veje) gøres til en offentlig vej og får et identisk udtryk som C. F. Richs 
Vej. Dette vil klæde området og give det et mere identisk udtryk. 

VH 
Mette og Mads Lykke Ravn 
Moltkesvej nr. 16 

1

1 - Moltkesvej 16 - Mette og Mads Lykke Ravn



Frerderiksberg, den 1. marts 2018

Til Vej, Park og Miljø
Att.: Christoffer Gerner Mikkelsen
Frederiksberg Rådhus

Trafiksaneringstiltag, Moltkevej

1. Med lukning for indkørsel til Moltkesej fra Bernhard Bangs Alle (BBA) er trafikken steget
meget på stykket af Moltkesvej fra Storchsvej til den offentlige del af vejen i begge retninger.

Der køres ad N. Dalhoffsvej, Tesdorpfsvej, Storchsvej, Moltkesvej og modsat især af beboerne på 
den offentlige del af vejen.

Det er ikke kun personbiler, men også meget tung trafik (især mange skraldebiler), rigtig mange 
håndværkerbiler, store lastbiler, kraner o.s.v.

Parkeringen er også steget markant på dette stykke af Moltkesvej.

2. Vi ser gerne fortsat trafiksanering med bump, men i retning af saneringen på C.F. Richsvej, med
beplantning m.m. så vejen får et pænt og grønt udseende, når den midlertidige løsning skal
udskiftes. Det skal dog bemærkes, at der ønskes en bredere løsning på Moltkevej mellem den
offentlige del og Femte Juni Plads. Vejen er bredere på dette stykke og der er blevet kørt ret hurtigt
trods bump og med slalom kørsel mellem bumpene, som har skabt farlige situationer, da der er
blevet kørt lige så meget i venstre side af vejen som i højre.

3. Der ønskes en opstramning af T-krydset Moltkesvej-Storchsvej. Et ønske der har været taget op
adskillige gange før, men som er blevet meget mere aktuelt med den tiltagende trafikmængde efter
omlægningerne ved BBA.  Der svinges med ret stor fart til/fra dette kryds og meget ofte skæres der
af, så der praktiseres venstre kørsel, hvilket igen giver farlige situationer.

4. Der ønskes en tydeligere markering af indkørselsforbuddet mellem BBA og Moltkesvej.

5. Der bedes markeret, at det ikke er lovligt at parkere på BBA helt hen til kanten ved Moltkesvej.
Udsigtsforholdene på stedet er ikke gode og forringes ved sådan parkering.

6. Efter indkørselsforbudet ved BBA ønskes Moltkesvej optaget som offentlig vej, da der ikke er
noget tilbage af den private fællesvej Moltkesvej, end ikke de skilte, der var opsat med politiets
tilladels er tilbage. Dem har kommunen fjernet.

7. Den trafiktælling der er foretaget af gennemkørende trafik er ubrugelig, da forholdene ikke kan
sammenlignes. Den viser intet om den virkelige og øgede trafik samt sammensætningen af denne.

Venlig hilsen
Jytte og Poul Østergaard
Moltkesvej 19
2000 Frederiksberg
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2 - Moltkesvej 19 - Jytte og Poul Østergaard



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 19-02-2018 08:14
Modtaget Dato: 19-02-2018 08:14
Vedrørende: VS: trafiksanering Moltkesvej

Venlig hilsen 

Bettina Juul 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214220 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: ] 
Sendt: 16. februar 2018 18:11 
Til: VPM 
Emne: trafiksanering Moltkesvej 

For os er trafiksaneringen i nuværende udgave en fordel. 

De bedste hilsener 

Henrik Hagemann 
Moltkesvej 25, st.tv 
2000 Frederiksberg 
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3 - Moltkesvej 25 - Henrik Hagemann



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 26-02-2018 08:23
Modtaget Dato: 26-02-2018 08:23
Vedrørende: VS: Trafiksaneringstiltagene

Venlig hilsen

Maria Kær Møller
Kontorassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 25. februar 2018 11:25
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafiksaneringstiltagene

Hej,

Jeg vil gerne hermed skrive et par kommentarer vedr. trafiksaneringstiltagene omkring 5. juni kvarteret.

Jeg bor på Moltkesvej, og jeg synes helt klart, at tiltagene har gjort en stor (positiv) forskel i vores område. For det første er der ikke lige så meget trafik 
på vejen end der var før, og dem, der kører gennem Moltkesvej fra 5 juni plads, kører langsommere end de har gjort tidligere.

Når dette er sagt, har jeg desværre konstateret tiltalende gange, at folk kører fra Bernhard Bangs Allé ind til Moltkesvej, selvom det er ensrettet!!!! 
Måske skulle man gør det tydeligere for bilisterne eller sætte en større hindring på vejen? Men det skaber bestemt utryghed for os beboer, at bilisterne 
kører ad vejen selvom den er ensrettet.

Jeg håber meget, at trafiksaneringstiltag vil fortsætte som nu, for det betyder rigtig meget for os på Moltkesvej, at antal af bilister bliver begrænset, når vi 
nu bor så tæt ved svømmehallen og Flintholmstationen.

På forhånd tak.

vh,
Anne Drouet-Majlergaard
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4 - Moltkesvej 27 - Anne Drouet-Majlergaard



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 19-02-2018 08:08
Modtaget Dato: 19-02-2018 08:08
Vedrørende: VS: Trafik Moltkesvej

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 16. februar 2018 13:38
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafik Moltkesvej

Efter opfordring

Begrænsning af ”fremmed” trafik på Moltkesvej er et gode, og nødvendigt.

De nye trafikbump er ubehagelige, og afholder vel ikke nogen ”uretmæssige” fra at køre på vejen. 
Til gengæld er de til daglig gene for beboere.
Kan de fjernes?

Manglende indkørsel fra Bernhard Bangs Alle giver nu kun indkørsel til Moltkesvej fra 5. Juni Plads. 
Herfra er første del af vejen privat, og indkørsel måtte tidligere kun ske, hvis man havde ærinde. 
Er det nu lovligt ærinde at benytte den private del af vejen for at nå frem til det kommunale stykke?
Må jeg med beboerlicens også parkere på det private stykke af Moltkesvej?

Vh Frank Kirdorf
Moltkesvej 28, 1.tv.
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5 - Moltkesvej 28 - Frank Kirdorf



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 19-02-2018 08:17
Modtaget Dato: 19-02-2018 08:17
Vedrørende: VS: Trafikregulering på Moltkesvej

Venlig hilsen 

Bettina Juul 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214220 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 

Sendt: 17. februar 2018 16:44 
Til: VPM 
Emne: Trafikregulering på Moltkesvej 

Der er rigtig mange biler, der simpelthen bare kører ind ad udkørslen på Moltkesvej, så det har ikke gjort den store forskel.De 
lovlydige biler, der ikke gør det, når de skal på den vestlige og tættest befolkede del af Moltkesvej, kører ad N.
Dalhofsvej/Tesdorfsvej/Storchsvej, og der vel ikke meningen at øge trafikken på de små villaveje?. Fjern hellere de indkørselsforbud. 
Med venlig hilsen 
Ulla Wahl 

Sendt fra min iPad 
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6 - Moltkesvej 31 - Ulla Wahl



##DKALDialogtraad=2018A02A16A12B29B17B543884## 
Emne: SV: Brev fra Frederiksberg Kommune 

Kære Frederiksberg Kommune 

I forbindelse med trafiksaneringen på Moltkesvej synes jeg, det er meget uhensigtmæssigt, at der er indkørselsforbud for
motorkøretøjer i begge ender af vejen. Hvordan skal vi komme ind med vores biler? Jeg oplever megen forvirring om dette
spørgsmål, både hos beboere og vores gæster. 

Mvh 
Inger Lau 
Moltkesvej 32 

----Oprindelig meddelelse---- 
Fra: VPM, Frederiksberg Kommune 
Sendt: 16-02-2018 
Emne: Brev fra Frederiksberg Kommune 

7

7 - Moltkesvej 32 - Inger LauFra: indgaaende@prod.e-boks.dk [indgaaende@prod.e-boks.dk]
Til: Borgerservice@frederiksberg.dk [borgerservice@frederiksberg.dk] 
Sendt dato: 26-02-2018 10:30
Modtaget Dato: 26-02-2018 10:30
Vedrørende: VPM [Autotitel=2018A02A26A10B16B37B263747]4



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 22-02-2018 15:08
Modtaget Dato: 22-02-2018 15:08
Vedrørende: VS: Jnr 0509006 G01716

Venlig hilsen

Maria Kær Møller
Kontorassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 22. februar 2018 14:12
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Jnr 0509006 G01716

Til Christoffer Gerner Mikkelsen

tak for fremsendt nummerskrivningsanalyse.

Det må være en fejl at du i Resultat påstår at der i 2018 ikke er nogen der kører ulovligt ind ved post 1, du har tidligere i rapporten netop 
markeret at der var to ulovlige indkørsler ved post 1 og den ene tæller som gennemkørende eftersom den kom ud ved en post fire minutter efter 
indkørsel ved en post.

Min egen oplevelse er at der jævnligt indkøres ulovligt ved både post 1 og post 2 fordi at der hverken er skiltet tydeligt og/eller ikke afspærret for 
indkørsel.

Jeg bor Moltkesvej 32, 2tv og er selv cyklende og gående.

Bh

Pelle Folmer
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8 - Moltkesvej 32 - Pelle Folmer



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 19-02-2018 08:08
Modtaget Dato: 19-02-2018 08:08
Vedrørende: VS: Vedr. trafiksaneringstiltag på Moltkersvej

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 16. februar 2018 13:07
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Vedr. trafiksaneringstiltag på Moltkersvej

Hej Christoffer.

Jeg vil bare lige fremføre argumentet, at det er meget generende for bilister der bor på Moltkesvej, at man ikke kan køre ned af Moltkesvej fra 
Bernard Bangs Alle.
Det er et dagligt irritationsmoment når man fx kommer hjem fra arbejdet og skal køre hele vejen til Femte Juni Plads for at komme til Moltkesvej 44.

Håber at indkørsel bliver lovligt igen J

Mvh.

Martin Glendrup
Moltkesvej 44

Med venlig hilsen
ARKIL FUNDERING A/S

Martin Glendrup
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9 - Moltkesvej 44 - Martin Glendrup



Fra: Bo Rasmussen [bora02@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 27-02-2018 09:16
Modtaget Dato: 27-02-2018 09:16
Vedrørende: VS: moltkesvej

Venlig hilsen

Bo Rasmussen
Projektleder, trafikplanlægning

Vej, Park og Miljø, Trafik og Byrum
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214292
Direkte:  +45 38214215
www.frederiksberg.dk

Fra: VPM 
Sendt: 21. februar 2018 09:36
Til: Bo Rasmussen <bora02@frederiksberg.dk>
Emne: VS: moltkesvej

Venlig hilsen

Stine Høj Thomasen
Kontorelev

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 21. februar 2018 09:33
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: moltkesvej

hej.

Undertegnede bor Moltkesvej 45,  denne 
omlægning af trafikken er helt hen i vejret, 
os der bor i etage ejendommene, skal ligge og
køre en kæmpe omvej, for at komme hjem, samtidig skal vi
passere  6 bump på vejene inden vi er ved vores bopæl.
Bump som er skadelige for vores ryg, det giver et kæmpe jag
ned i ryggen når vi køre hen over. vores bilers hjul,dæk fjedre
har heller ikke godt af den voldsomme behandling.
Så vi ser frem til at bumpene fjernes, og indkørsel fra Bernhard Bangs alle bliver åbnet igen.

MVH Knud Christensen

Moltkesvej 45.  1. tv
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10 - Moltkesvej 45 - Knud Christensen



Fra: Lars Kamp Jørgensen [lajo05@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 28-02-2018 14:57
Modtaget Dato: 28-02-2018 14:57
Vedrørende: VS: Trafiksanering

Fra: VPM 
Sendt: 28. februar 2018 12:25
Til: Lars Kamp Jørgensen <lajo05@frederiksberg.dk>
Emne: VS: Trafiksanering

Venlig hilsen

Stine Høj Thomasen
Kontorelev

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 28. februar 2018 11:50
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafiksanering

Det er da glædeligt,at svømmehalsbyggeriet ikke har medført de helt store trafikale gener.

Til gengæld er det lykkedes at genere beboerne i området ganske betragteligt,idet man ,udover at skulle køre en omvej for at komme 

hjem,nu skal passere min.5 ualmindeligt irriterende bump.

Hvad med en lav hastighedsbegrænsning i stedet for.

Mvh.      Kirsten Mosdal

 Moltkesvej 48 st tv

 2000 Frederiksberg
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11 - Moltkesvej 48 - Kirsten Mosdal



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 28-02-2018 09:05
Modtaget Dato: 28-02-2018 09:05
Vedrørende: VS: Trafiksaneringstiltag på Moltkesvej, Tesdorpfsvej, N. Dalhoffs Vej, Storchsvej og Rostrupsvej

Venlig hilsen

Stine Høj Thomasen
Kontorelev

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 27. februar 2018 21:14
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Re: Trafiksaneringstiltag på Moltkesvej, Tesdorpfsvej, N. Dalhoffs Vej, Storchsvej og Rostrupsvej

Hej Christoffer

Vi bor på Moltkesvej, og vil egentlig bare sige at vi er meget glade for at Moltkesvej er blevet "Lukket" fra Bernhards bangs alle, vi oplever at der er 
mindre gennemkørende trafik og der er også blevet flere p-pladser på Moltkesvej.

Den trafik vi oplever nu er kun dem som har et ærinde eller er beboere, vi oplever hellere ikke langtids parkering mere fra "fremmede" som derefter tager 
metroen til F.eks lufthavnen.

Så alt i alt er vi rigtige glade for tiltagene og håber de bliver permanente.

Med venlig hilsen
Thomas Hyldahl & familie
Moltkesvej 49, st.th.
2000 Frederiksberg

Den 27. februar 2018 kl. 21.07 skrev Thomas Hyldahl <:

Hej Christoffer
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12 - Moltkesvej 49 - Thomas Hyldahl



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 02-03-2018 07:23
Modtaget Dato: 02-03-2018 07:23
Vedrørende: VS: Trafiksaneringstiltag på Moltkesvej og omliggende veje.

Venlig hilsen 

Bettina Juul 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214220 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra:  
Sendt: 2. marts 2018 00:06 
Til: VPM 
Emne: Trafiksaneringstiltag på Moltkesvej og omliggende veje. 

Til Christoffer Gerner Mikkelsen, 
Projektleder, trafikplanlægning 

Kære Christoffer Gerner Mikkelsen, 

Vedr.: Trafikken i kvarteret omkring Moltkesvej 

Jeg har med stor interesse læst dine oplysninger vedrørende Frederiksberg Kommunes trafiksaneringstiltag på Moltkesvej og de 
omkringliggende veje. 

Specielt har jeg noteret mig 3. afsnit i din rundskrivelse, hvori du skriver: 

"Trafiktællingen viser, at der er sket en ændring i, hvor der køres ind og ud af kvarteret og at der ikke er sket en ændring i andelen af 
uvedkommemnde trafik," 
Det er jo ikke underligt at der er sket en ændring, eftersom det i øjeblikket ikke er lovligt at køre ind fra Bernhard Bangs Alle. Jeg 
finder det dog mere interessant at få oplyst, at der ikke er sket en ændring i andelen af uvedkommende trafik. Så må det være muligt 
at fjerne de midlertidige bumb fra Moltkesvej?? 

De vejbump, i har etableret på Moltkesvej og de omkringliggende veje samt forbudet mod at køre ind på Moltkesvej fra Bernhard 
Bangs Alle er til daglig gene og irritation for os beboere. 
Kommer man fra ringvejen, bliver man nødt til at køre helt til Femte Juni Plads for at komme hjem. Man kunne jo også vælge at køre 
ad C. F.Richsvej fra rundkørslen til Femte Juni Plads! 
Hele denne stækning er jo en offentlig vej - men til manges forundring er der for mange år siden etableret både chikaner og bump på 
den strækning! 

I din svarmail til mig den 9. august 2017 skriver du følgende om nævnte vejstrækning: "C.F. Richsvej er en offentlig vej og det er min 
formodning, at de nævnte tiltag er lavet pga høj hastighed og/eller meget gennemkørende trafik. Det er en lokalvej (nordøst for 
rundkørslen), hvis formål er at bære lokaltrafik og ikke gennemkørende trafik” 
Jeg ville da blive glad for at få en uddybende forklaring på dette afsnit da jeg har svært ved at forstå meningen med
begrebet”lokalvej”!! 

Jeg håber meget at bumpene bliver fjernet snarest - og at jeg får en forklaring på begrebet “lokalvej”. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Bretton-Meyer13

13 - Moltkesvej 50 - Kirsten Bretton-Meyer



Kirsten Bretton-Meyer 
+45 61 71 53 57
Moltkesvej 50, 2. tv.
2000 Frederiksberg

14



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 02-03-2018 12:55
Modtaget Dato: 02-03-2018 12:55
Vedrørende: VS: Moltkesvej - Trafik

Venlig hilsen
Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 2. marts 2018 12:53
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Moltkesvej - Trafik

Hej Christoffer

Først og fremmest tak fordi I vil høre os beboere.

Jeg er ikke af den overbevisning at det giver mere trafik på vejen, da parkeringspladsen ved svømmehallen ikke er fyldt op, som ellers vil være det 
naturlige valg. Det er selvfølgelig noget andet, hvis der begynder at holdes stævner i forbindelse med svømning eller gymnastik.

Derudover har jeg ofte oplevet at folk har været ligeglad med skiltningen og kørt ind alligevel.

De midlertidige vejbump synes jeg har givet flere problemer, da folk ofte køre i slalom henne ved villakvarteret.

Udkørsel på Moltkesvej er nu trukket så langt til højre at bilerne støder på asfalten, da skråning på til forlovet er for stejl (bør måske ændres lige 
meget
hvad).

Sidst men ikke mindst, så har jeg ofte tænkt på beboerne på C.F. Richs vej som må have oplevet betydelig mere trafik, hvilket jeg synes mangler 
at blive undersøgt nærmere, hvis det overvejes at gøres til en permanent ordning.

Rigtig god weekend :) 

-----
Venlig hilsen
Martine Eriksen

Moltkesvej 51, st. tv.
2000 Frederiksberg
Mobil: 60 29 38 13

15

14 - Moltkesvej 51 - Martine Eriksen



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 05-03-2018 07:29
Modtaget Dato: 05-03-2018 07:29
Vedrørende: VS: Trafiksanering - Moltkesvej m. fl.

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 2. marts 2018 13:52
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafiksanering - Moltkesvej m. fl.

Hej

Jf. jeres brev af 16. februar sender jeg hermed mine kommentarer.

Personligt oplever jeg ikke voldsomt ændret mængde af trafik på Moltkesvej. Til tider er det lidt lettere at finde parkering, men dette er måske 
lige så meget et resultat af p-ordningen på Frederiksberg.

Jeg har ikke tidligere oplevet Moltkesvej som en vej med hasarderet kørsel eller kørsel i højt tempo… derfor virker de nye ”bump” som ret 
unødvendige og udelukkende til gene.

Min oplevelse er udelukkende at det har besværliggjort trafikken og ikke ændret sønderligt på trafikken… som jeg i øvrigt heller ikke frygtede for 
skulle blive et problem. Forbuddet for indkørsel via Bernhard Bangs Allé oplever jeg udelukkende som et irritationsmoment.

Derudover tænker jeg at det var væsentligt også at have trafikken på C.F. Richs Vej med i analysen. Min udokumenterede påstand vil være at 
de må have oplevet en stigning i trafikken, da nogle dem der før kørte ind på Moltkesvej via Bernhard Bangs Alle, nu tager turen ned til Femte 
Juni Plads via C.F. Richs Vej. Den har jeg da i hvert fald benyttet mig af :-)

Med venlig hilsen
Søren Frost

16

15 - Moltkesvej 51 - Søren Frost



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 27-02-2018 15:26
Modtaget Dato: 27-02-2018 15:26
Vedrørende: VS: Brev fra Frederiksberg Kommune [Ref.nr.=0b64cd22127342ada139d7644f7f1b67]

Venlig hilsen 
Stine Høj Thomasen 
Kontorelev 

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift 
By- og Miljøområdet 
Frederiksberg Kommune 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra:  
Sendt: 27. februar 2018 15:19 
Til: VPM 
Cc: 
Emne: VS: Brev fra Frederiksberg Kommune [Ref.nr.=0b64cd22127342ada139d7644f7f1b67] 

Kære Christoffer! 

Mange tak for tilsendte. 

Jeg ønsker fortsat al indkørsel fra BBA til Moltkes Vej fastholdt. 

Mine observationer er: 

1. Der kører stadigvæk en del trafik IND fra BBA til Moltkes Vej, bl.a. en håndværker til vores blok, fordi hans GPS ikke siger noget
om omkørslen.
Efter et par forsøg, hvordan han ellers nåede frem til os, blæste han på skiltet og kørte ind fra BBA. Ofte - meget ofte - sker det også
for 'alm.
bilister'.

- - - - - - -

Og da jeg nu har dig på 'tråden', så er det utilfredsstillende, at en del af P-pladsen ved Magneten bruges til egne affaldscontainere -
oven i købet med rædselsfulde træplader ud mod BBA - og andre til centrets egne biler. Gad vide, om det antal p-pladser, vi blev 
lovet, hermed er opfyldt? 

Endelig bad vi indtrængende Jan E. Jørgensen på et møde forrige sommer om at skærme al adgang fra p-pladsen til parken med 
levende hegn eller ståltråd. 

I stedet har man anlagt en fin tappe, således at hashhandlere o.lign. nemt kan stikke af. 

MVH, G.ST. 
Moltkes Vej 52, 2.th. 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Lene Rødskov
Sendt: 27. februar 2018 10:37 
Til: 
Emne: VS: Brev fra Frederiksberg Kommune [Ref.nr.=0b64cd22127342ada139d7644f7f1b67] 

Hej alle,17
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Jeg videresender skrivelse fra Frederiksberg Kommune vedr. traffiktælling. 

Med venlig hilsen 

Lene Rødskov 
Ejendomsadministrator 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boelskifte Administration A/S 
Kastellet 
Byvolden 25 
DK-4000 Roskilde 
Tel +45 46 35 17 27 
Fax +45 38 16 06 26 
CVR-nr. 34 60 35 45 
Web 
www.boelskifteadministration.dk  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kontoret på Frederiksberg har alle hverdage åbent fra 8.30-16.30. Kontoret i Roskilde har alle hverdage åbent fra 8.30-15.30. 
Ejendomsadministrationen har alle hverdage åbent for telefonerne i tidsrummet 10.00-12.00 og 13.00-15.00. 

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer kan indeholde fortrolig information. Hvis De ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder
vi Dem venligst omgående at informere afsender om fejlen samt slette e-mailen uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-
mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet,
hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk [mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk] 
Sendt: 16. februar 2018 12:51 
Til: Lene Rødskov 
Emne: VS: Brev fra Frederiksberg Kommune [Ref.nr.=0b64cd22127342ada139d7644f7f1b67] 

Emne: VS: Brev fra Frederiksberg Kommune 

------------------------------------------------------ 
Videresendt meddelelse fra Digital Post modtaget: 16-02-2018 Afsender af 
meddelelsen: VPM, Frederiksberg Kommune Videresendt fra postkasse 
tilhørende: 34603545 Boelskifte Advokater Advokataktieselskab Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor 
------------------------------------------------------ 

18



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 27-02-2018 08:09
Modtaget Dato: 27-02-2018 08:09
Vedrørende: VS: Trafikken på Moltkesvej

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 26. februar 2018 16:46
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafikken på Moltkesvej

Jeg har forsøgt at forstå resultatet af trafikundersøgelsen på Moltkesvej m.fl., efter man har
blokeret indkørslen til de to veje, og hvis jeg ikke har misforstået det hele, har trafikmønstret ikke
ændret sig synderligt.
Jeg vil derfor mindeligt bede om, at man ophæver indkørsel forbudt ordningen, da den er til stor
gene. Jeg skal køre mindst 1 km mere for at komme hjem, end før blokeringen af indkørslen til
Moltkesvej, og det er bestemt ikke blevet nemmere at finde en parkeringsplads om aftenen.
Med venlig hilsen
Gitte Just
Moltkesvej 52
Frederiksberg
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 19-02-2018 08:18
Modtaget Dato: 19-02-2018 08:18
Vedrørende: VS: J.nr.: 05.09.06-G01-7-16

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 17. februar 2018 22:21
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: J.nr.: 05.09.06-G01-7-16

Kære Christoffer

Først og fremmest tak for at vi får muligheden for at skrive til dig vedr. de fremtidige trafikplanlægninger. Jeg vil i nedenstående omtale det i kalder post 2 mellem 
Moltkesvej og Bernhard Bangs Allé. Jeg er bestyrelsesmedlem i en af ejendommen og har derfor snakket med flere beboer i alle aldre.

Det føles som om at færre biler bruger Moltkesvej til ren gennemkørsel
Der er stadig mange biler som bryder loven og kører ind fra den side hvor der er indkørsel forbudt – Der er opstået flere farlige situationer med bla. Min forlovede
og lille datter i barnevogn der kom gående og krydsede vejen, og pludselig kom en personbil i med langt over de 30km/t. kørende direkte ind på Moltkesvej selv
om det tydeligt fremgår at der er indkørsel forbudt.
Der burde være en fartmåler på vejen da størstedelen desværre kører langt over de 30km/t.
Vi er store fortaler for at vi forsætter med at have indkørsel forbudt fra den ene ende af Moltkesvej, dertil skal man måske gøre det svære specielt for biler at køre
ind af den ”forkerte” ende af Moltkesvej og specielt for den der bare lige skal svinge ind til højre. Man kunne måske sætte en stolpe mellem cykelstien og
vejbanen, så det blev et meget akavet sving de skulle lave til højre. Alternativt skulle man lukke Moltkesvej helt ud mod Bernhard Bangs alle.

Hvis du har brug for yderlig må du endelig skrive.

De bedste hilsner og håbet om en sikkervej og trafik på Moltkesvej
Lucas Hjorth
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 26-02-2018 08:24
Modtaget Dato: 26-02-2018 08:24
Vedrørende: VS: J.nr.: 05.09.06-G01-7-16

Venlig hilsen

Maria Kær Møller
Kontorassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 25. februar 2018 17:44
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Cc: 
Emne: J.nr.: 05.09.06-G01-7-16

Kære Christoffer Gerner Mikkelsen

Tak for den tilsendte analyse.

Set i lyset af resultatet, forekommer det logisk, at ophæve indkørselsforbuddet til Moltkesvej igen.

De nye bump har bestemt reduceret hastigheden, så dem synes jeg, vi skal beholde. Da vi bor i det sidste hus på Moltkesvej, har vi dagligt en stor 
omvej for at komme hjem, det vil jeg meget gerne undgå i fremtiden, så jeg ser frem til at vi får normaliseret indkørslen fra Bernhard Bangs Allé.

Med venlig hilsen
Stefan Bach
Moltkesvej 54 1. tv.

28456624
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##DKALDialogtraad=2018A02A16A12B32B15B415692##

Emne: SV: Brev fra Frederiksberg Kommune

Til Projektleder Gerner Mikkelsen

Evaluering af trafiktælling.

Tak for det tilsendte materiale samt for muligheden for en tilbagemelding.

Vi er boende i den første blok på Moltkesvej, som vender ud mod Berhard Bangs Allé. Det betyder, at vi kan følge lidt med i trafikken i
forhold til hvordan bilisterne håndterer, at de nu ikke længere må køre ind på Molktesvej fra Berhard Bangs Allé.

Der er dog fortsat flere, som ignorer forbudsskiltet. Vi foreslår,

1. at der laves en tydeligere skiltning eller laves en lille helle midt på Bernhards Bangs Allé ud for Moltkesvej med et påbudsskilt
med venstresving forbudt (når man kommer fra rundkørslen). Dette er foretaget med succes på Grøndals Parkvej ud for Linde
Allé.

2. Det har samtidig den effekt, at farten (forhåbentligt) nedsættes hos de bilister, som ellers kører ret stærkt på Berhard Bangs
Allé.

Som det fremgår mener vi, at den nuværende ordning skal fastholdes. Dette til trods for, at vi selv med egen bil hver dag skal ned og
runde 5. juni Plads for at komme hjem :-)

Den iværksatte lukning for indkørsel har således været positiv i forhold til at kunne parkere sin bil. Dette skyldes sandsynligvis også
den samtidige åbning af parkeringspladsen til svømmehallen. Det har været en gevist for både gæster og lokalebe boere, som ellers
tidligere har haft store vanskeligheder med at finde en P-plads til egen bil.

Mvh

Lona & Per Røner

Moltkesvej 56, 2.tv, 2000 Frederiksberg

Mobil 2170 0421

----Oprindelig meddelelse----

Fra: VPM, Frederiksberg Kommune

Sendt: 16-02-2018

Emne: Brev fra Frederiksberg Kommune
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20 - Moltkesvej 56 - Lona og Per RønerFra: indgaaende@prod.e-boks.dk [indgaaende@prod.e-boks.dk]
Til: Borgerservice@frederiksberg.dk [borgerservice@frederiksberg.dk] 
Sendt dato: 27-02-2018 11:30
Modtaget Dato: 27-02-2018 11:30
Vedrørende: VPM [Autotitel=2018A02A27A10B39B58B777400]



Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 01-03-2018 10:47
Modtaget Dato: 01-03-2018 10:47
Vedrørende: VS: Tilbagemelding på trafiktiltagene på Moltkesvej.

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 1. marts 2018 10:35
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Tilbagemelding på trafiktiltagene på Moltkesvej.

Kære Christoffer Gerner Mikkelsen,

I jeres brev af 16. februar 2018 beder I om tilbagemelding på trafiktiltagene fra beborene i området: Moltkesvej, Tesdorpfsvej, N. Dalhoffs Vej, 
Storchsvej og Rostrupsvej, vil jeg gerne bidrage med mine oplevelser af tiltagene.

Jeg bor Moltkesvej 56, hvilket er lige på hjørnet af Bernhard Bangs Alle og Moltkesvej, og min oplevelse af trafiktiltagene har været rigtigt ærgerlige. 
Jeg er faktisk tæt på at kalde det for ren chikane (og jeg ved at der er andre i min ende af Moltkesvej, der har det på samme måde).

Hver dag jeg skal hjem fra Rødovre og Ballerup, hvor jeg har arbejdet, oplever jeg at skulle køre en ekstra kilometer ad C. F. Richs Vej, ind af 5. juni 
pladsen og hele vejen op ad Moltkesvej, i stedet for blot at køre ind på Moltkesvej, for at komme hjem. Det er i øvrigt en ekstra kilometer, hvor jeg 
udleder unødvendig CO2 og som derfor belaster miljøet unødigt.

Ud over den ekstra kilometers transport skal jeg gennem en sand spidsrod af forhindringer på grund af de fartbumper, kommunen har placeret på 
vejene.
Bumpene på C. F. Richs Vej er for så vidt OK at køre over, selvom bump altid er irriterende på en vej, men dem på Moltkesvej er på ingen måde 
afstemt med hastighedsafgrænsningen på 30 km/t der er i området.
Selv ved så lave hastigheder som 10 km/t opleves bumpene ekstreme, og jeg føler nærmest at jeg får banket rygraden op i hjernen, når jeg kører 
over dem. Jeg kan se at andre har det på samme måde, idet der køres slalom udenom bumpene i det omfang det er muligt.
Når det ikke er muligt at køre slalom, er der en tendens til at, de der køre over bumpene, bremser helt ned før et bump. Herefter lister de sig over 
det for at undgå at få det voldsomme stød op gennem ryggen, hvorefter de gasser op igen.
Dette er på ingen måde en fornuftig ting i forhold til miljøet, idet biler der konstant bremser ned og gasser op udleder væsentligt mere CO2 end de, 
der blot kører over en strækning med jævn hastighed. Oven i problemerne med slalom, bremsen ned og gassen op, er bumpene også ualmindeligt 
hårde for bilernes undervogne. Køres der dirkete midt på bumpene, vil de skrå sider uvilkårligt søge at presse hjulene ud til siderne, lige som de 
stejle og skarpe kanter på bumpene giver et højt stressniveau på bilernes støddæmpere. Bumpene vil i længden ødelægge bilernes undervogn og 
derved trafiksikkerheden.

Men det er ikke kun bilisterne, der er generede af bumpene på vejen. Som cyklist er det også rigtigt ubehageligt at skulle over de mange bump. Om 
vinteren, hvor der er is og sne på vejene, er det direkte farligt.
Om sommeren kørte cykelister ofte mere eller mindre midt på vejen, så der ikke var risiko for at blive fanget af en åben bildør af de parkerede biler 
langs vejen. Det gør de ikke længere, da bumpene er lige så ubehagelige at køre over for cykelister som de er for bilister. Derfor kører cyklisterne nu 
tæt på de parkerede biler, selvom det er risikabelt.

Jeg kan også nævne at vi, efter I ændrede udkørslen fra Moltkesvej til Bernhard Bangs Alle, oplever at nedstigningen fra fortovet blevet for stejl. 
Ofte kan man høre høje bump fra biler, når de køre ned fra fortovet, og det skyldtes at der er en ubalance mellem højde og hældning. Man kan godt 
liste sig ned af hældningen, men det kræver at der er større opmærksomhed på det at køre ned ad skråningen, og som følge heraf mindskes 
opmærksomheden på den forbikørende trafik på Bernhards Bangs Alle. Tung trafik med biler, lastbiler, busser der standser, cykler og motorcykler. 
Særligt i myldertid er det et problem, idet de der kører ud fra Moltkesvej til tider må flytte sig hurtigt for at komme ud, når der endelig er et hul i 
trafikken.

Et sidste, men også relevant problem der er med de ny trafiktiltag, er at det næsten er umuligt for gæster, der ikke er bekendte med området at 
benytter GPS. Siden tiltagene har jeg flere gange måtte lede besøgende via telefon, hvilket aldrig var tilfældet før de ny trafiktiltag blev 
implementeret. GPS’eren vil altid lede besøgende ind på Moltkesvej fra Bernhard Bangs Alle og viser ikke andre muligheder. (Dette er testet på 
Apple Maps, Google Maps og Tom Tom). Jeg har naturligvis kontaktet både Google og Apple, men uden at det har resulteret i at tilkørselsforholdene 
er blevet ændret i deres GPS servises.

Som jeg forstår resultatet af jeres analyse, har det ikke haft nogen videre effekt at ændre på de trafikale forhold i forhold til gennemkørsel. Derfor 
må det vel antages, at der ikke har været fornuftig grobund for at indføre dem?
Jeg forstår også, at I kun har målt trafik på selve de berørte veje, og ikke vejene omkring... Vejnettet er efter min opfattelse et økosystem, og hvis I 
ændrer på noget det ene sted, vil det uvilkårligt have en effekt et andet sted. F.eks. kan jeg forestille mig, at C. F. Richs Vej har oplevet en stigning i
trafik, idet beboerne på Moltkesvej ofte kører ad den vej for at komme hjem, når de kommer fra Vanløseområdet.23
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Som sagt forstår jeg, at de trafikale ændringer ikke har haft nogen effekt på gennemkørslen, og kun medført gener for os der bor på vejene.
Derfor er mit ønske til kommunen som følger:

1.  Jeg ser gerne at I reetablerer indkørslen til Moltkesvej fra Bernhard Bangs Alle. Eventuelt kan I sætte et skilt op, som der også er I den
modsatte ende af Moltkesvej, hvor der er indkørsel med motorkøretøjer forbudt med mindre man er beboer eller har et ærinde i området.

2.  Jeg ser gerne at I fjerne vejbumpene igen, så vi der bor på vejen ikke skal chikaneres unødigt.
Skal der absolut være bump på vejen, ønsker jeg at kommunen bygger bump der er bløde at køre over ved 30 km/t, så vi undgår at få
slalomkørsel på vejen og ødelagte biler
(pumpene ved rundkørslen på 5. juni pladsen kunne være en god reference, hvis der absolut skal være bump på vejen).
Husk blot at bumpene mindsker trafiksikkerheden for cykelister. Særligt når der er sne og is på vejene.

Jeg håber på, at mine anker mod trafiktiltagene i området Moltkesvej, Tesdorpfsvej, N. Dalhoffs Vej, Storchsvej og Rostrupsvej vil blive hørt, og at
kommunen kan se fornuften i at tilbagerulle de uheldige trafikale tiltag, sådan at det igen kan blive rart og sikkert for bilister og cykelister at færdes
på vejene.
Bedste hilsner

Peter Uller
Moltkesvej 56, 2. th.
2000 Frederiksberg
Mobil: +45 40 18 19 21
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 26-02-2018 10:29
Modtaget Dato: 26-02-2018 10:29
Vedrørende: VS: Trafikændringer

Venlig hilsen

Maria Kær Møller
Kontorassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 26. februar 2018 10:20
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafikændringer

Kære Christoffer og Frederiksberg kommune. 

Tak for informationen om trakfikændringerne der er sket på bl.a. Moltkesvej hvor vi bor. 

Det fremgår ikke af dokumentet hvornår på året I foretog den første trafikmåling,men som jeg husker det, foregik det i 
sommerferieperiode? 
Hvis det er tilfældet kan trafikændringerne meget vel have givet en større ændring, hvis målingen var foretaget på et hvilket 
andet tidspunkt på året. Det mener jeg skal indgå i den samlede vurdering. 

Jeg kan heller ikke læse om I har målt på om uvedkommende har kørt deres bil ind på Moltkesvej, parkeret for derefter at 
forlade bilen?

Årsagen til, at det optager mig, er at vi på Moltkesvej har mærket en stor forandring i uvedkommende trafik og gennemkørsel. 

Før så vi dagligt biler der blev parkeret, og hvor ejeren fortsatte til fods, ned til stationen eller metroen. Dette ser vi sjældnere 
efter spærring for indkørsel fra Bernhard Bangs Allé.  

Efter indkørsel forbudt til Moltkesvej fra Bernhard Bangs allé oplever vi også sjældnere gennemkørende biler, da man jo kun 
kan køre igennem den ene vej. 
Men indimellem kører der dog alligevel biler ind fra Bernhard Bangs allé til Moltkesvej trods forbud.

Som jeg læser jeres dokument viser det, at der er sket en ændring, men dokumentet har måske visse mangler, der ikke helt 
kan fastslå hvor stor en ændring det reelt har været. Men for os der bor her kan vi bevidne, at det har været en stor og positiv 
ændring. 

Så mange tak for det. Det er rart at blive hørt. 

Venlig hilsen 

June Halvorsen
Moltkesvej 61. st. tv.
2000 Frb.
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 05-03-2018 07:31
Modtaget Dato: 05-03-2018 07:31
Vedrørende: VS: Svar på skrivelse vedr. forsøg med trafiksanering af Moltkesvej m.fl. af 16. februar 2018 fra Trafik og Byrum

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 2. marts 2018 21:16
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Cc: 
Emne: Svar på skrivelse vedr. forsøg med trafiksanering af Moltkesvej m.fl. af 16. februar 2018 fra Trafik og Byrum

Kære Christoffer Gerner Mikkelsen, Frederiksberg Kommune, Trafik og Byrum

Tak for jeres skrivelse af 16. februar 2018 med information om resultat af trafiktællingen på Moltkesvej mfl. pga. forsøg med trafiksaneringstiltag på Moltkesvej m.fl. efter åbning af Flintholm 
Svømmehal i 2017.

Hermed samlet svar fra bestyrelsen i ejerforeningen Moltkesvejshave I (blok I). Indledningsvist vil vi bemærke, at vi sætter pris på, at kommunen forsøger at imødegå generne fra 
uvedkommende trafik relateret til den nye svømmehal.

Bestyrelsen bemærker i forlængelse af den fremsendte skrivelse følgende forhold og har samtidig en række spørgsmål til kommunen:

1.  Vi kan også konstatere, at andelen af uvedkommende trafik ind i området ikke virker til at være steget efter forsøget blev gennemført.

2.  Det er flere gange dagligt, at bilister ikke overholder skiltningen om indkørsel forbudt fra Bernhard Bangs Alle til Moltkesvej og kører ind den vej alligevel.
Spørgsmål: Har kommunen planer for hvordan dette problem kommes til livs?

3.  Op/nedkørselsrampen fra Bernhard Bangs Alle til Moltkesvej er alt for stejl. Den udgør en trafiksikkerhedsrisiko for cyklister, der skal op/ned af den, og bilernes undervogn rammer
kantstenen ved udkørsel, hvilket medfører materiel skade på vores biler. Rampen bør ændres og forbedres hurtigst muligt.

4.  Vi kan forstå på referatet fra By- og Miljøudvalgets behandling af sagen d. 6.2.2017, at kun en mindre andel af beboerne i området ønskede bump i forbindelse med den offentlige
høring i november 2016, samt at udvalget vurderede, at “Etablering af bump og hastighedszone vil ikke have en trafiksikkerhedsmæssig effekt, idet hastighedsniveauet i kvarteret
allerede er tilsvarende den anbefalede hastighed”. Det er derfor svært, at forstå hvorfor bumpene blev etableret i forbindelse med forsøget.
Spørgsmål: Hvad var/er derfor formålet med bumpene?

De nuværende bump (pudebump) er uheldigt valgt i forhold til trafiksikkerhed, fordi de ikke dækker hele vejens bredde og dermed kan give anledning til hasarderet kørsel for at køre
uden om dem. De virker meget stejle og er vanskeligt synlige, især i mørke. Desuden er der ikke skiltet med at der er bump. Bumpene kan samtidig virke glatte, når de er våde.
Bumpene er meget belastende for vores bilers affjedring mm - dette skærpes konkret fordi bumpene er så stejle.
Spørgsmål: Lever bumpene op til reglerne for hastighedsdæmpede vejarealer, hvor formålet er at øge trafiksikkerheden?

Vi henstiller til at bumpene fjernes igen, hvis de fortsat ikke tjener noget reelt trafiksikkerhedsmæssigt formål. Hvis de derimod tjener et trafiksikkerhedsmæssigt formål, at de så
projekteres, så de overholder reglerne.

5.  Parkeringssituationen på Moltkesvej er blevet vanskeligere efter svømmehallens åbning. Konstruktionen af den ensrettede udkørsel har reduceret antallet af P-pladser langs
Moltkesvej pga. indkørslens udformning ved Bernhard Bangs Alle.

6.  Parkeringssituationen på Bernhard Bangs Alle er også forværret efter svømmehallens åbning.

7.  Parkeringspladsen på Bernhard Bangs Alle, overfor Moltkesvej, skulle, i henhold til kommunens oplysninger inden tiltagene blev gennemført, kunne bruges med Frederiksberg
beboerlicens og altså ikke koste beboerne på Moltkesvej m.fl. noget.
En kommunal parkeringsvagt har siden implementeringen oplyst en beboer i området, at selvom man har Frederiksberglicensen, må man kun holde på P-pladsen i 4 timer uden at
betale.
Spørgsmål: Har Frederiksberg Kommune ikke tænkt sig, at leve op til løftet? Er det P-vagten, der har misforstået noget? I hvert fald vil vi gerne have et klart svar om reglerne, så
vi ved om vi kan benytte P-pladsen. Det mener vi pt. ikke at vi kan pga. reglerne.
Der er stort behov for øget parkeringskapacitet for beboerne på Moltkesvej!

Ift. en evaluering af forsøget ønsker foreningen at præcisere følgende forhold:
1.  At indkørsel forbudt-skiltningen ved de to veje gøres permanent, da de i det store hele synes at leve op til formålet, at forhindre uvedkommende trafik ind i området.
2.  At bumpene fjernes igen, hvis de fortsat ikke tjener noget reelt trafiksikkerhedsmæssigt formål. Hvis de derimod tjener et trafiksikkerhedsmæssigt formål, at de så projekteres, så

de overholder reglerne.
3.  At det sikres, at beboerne kan benytte parkeringspladsen overfor Moltkesvej via Frederiksberg-licensen, samt
4.  At op/nedkørselsrampen fra Moltkesvej hurtigst muligt forbedres.

Vi ser frem til at høre jeres tilbagemelding og svar på vores spørgsmål.

De bedste hilsner

Camilla Blankholm pva
Bestyrelsen for blok I, Moltkesvejshave
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 22-02-2018 12:59
Modtaget Dato: 22-02-2018 12:59
Vedrørende: VS: J.nr.: 05.09.06-G01-7-16

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra:
Sendt: 22. februar 2018 11:38
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: J.nr.: 05.09.06-G01-7-16

Tak for brev vedr. trafiksaneringen. 

Med undtagelse af det helt unødvendige bump etableret på Tesdorpfsvej mellem 
Rostrupsvej og lukningen mod rundkørselen på Dalgas Boulevard har jeg ingen 
kommentarer. Trafikken på Rostrupsvejs synes ikke at være forøget og den 
uvedkommende parkering i dette område er stadig relativt begrænset. Etableringen 
af de to indkørselsforbud til Moltksvej og Tesdorpfsvej fra Bernhard Bangs Allé 
fungerer således godt. 

Med venlig hilsen

Carl-Thomas von Christierson
Rostrupsvej 4  
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 26-02-2018 11:38
Modtaget Dato: 26-02-2018 11:38
Vedrørende: VS: Tilbagemelding på trafiksaneringstiltag

Venlig hilsen

Maria Kær Møller
Kontorassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra:  Sendt: 26. februar 2018 11:35
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Cc: 
Emne: VS: Tilbagemelding på trafiksaneringstiltag

Vedr. tilbagemelding på trafiksaneringstiltag Moltesvej 
m.fl.

Overordnet er vi meget glade for, at der er udført trafiksanering i området, og at kommunen tager initiativ til at måle og få tilbagemelding på denne. Ros for det.

Med hensyn til selve målingen er den jo ret begrænset i omfang og ligger på tidspunkter af dagen hvor den normale beboertrafik er højest, og hvor trafik i
relation til svømmehallen nok er lav. Derudover virker det som om at svømmehallen næppe heller helt har fundet sit kundegrundlag endnu. Det er derfor ikke
overraskende for os, at målingen ikke viser en stigning i uvedkommende trafik. Det er dog glædeligt.

Med hensyn til trafiksaneringstiltagene består disse af bump og regulering. Mængden og placeringen af bump virker hensigtsmæsig. Bumpene virker også fint
fartbegrænsende dog primært for almindelige biler. Større biler fra håndværkere og andre erhvervsleverancer er dog ikke på samme måde generet af bumpene,
hvilket er lidt uheldigt, da disse ofte er dem der har særlig travlt. Til fremtidige saneringer kan man måske overveje lidt bredere bump.

Reguleringen er også fint med spærring af indkørsler to ud af tre steder fra Bernard Bangs Allé. Vi oplever dog dagligt, hvilket undersøgelsen også viser, at der
på trods af lukning foretages indkørsel mod den regulerede trafikretning især på Moltkesvej. Især taxaer, alarmfirmaer og andre erhvervskøretøjer respekterer
ikke lukningerne – eller henstillinger fra beboerne. Måske skal de nye forhold opdateres i diverse GPS-systemer, Google mv. før det bliver respekteret. Jeg ved
ikke om kommunen gør noget i den forbindelse?

Angående parkering er det ikke længere så synligt, hvad reglerne er, når der sker indkørsel fra 5. Juni Plads idet der alene er skilt om ”ærindekørsel tilladt”
samt skilt om ophør af parkeringszone. Skiltet ved indkørsel fra N. Dalhoffs Vej kunne med fordel duplikeres og sættes op også ved indkørslen fra 5. Juni Plads
mod Moltkesvej. Skiltet angiver ” PRIVAT VEJ Parkering forbudt for uvedkommende. Overtrædelse kan medføre anmeldelse til politiet for overtrædelse af §17 i
lov om om mark- og vejfred. Vejejerne”. Vi vil sætte stor pris på, hvis et sådant skilt blev sat op også ved indkørsel fra 5. Juni Plads. Såfremt det er noget
vejejerne selv skal stå for, vil jeg gerne høre et estimat på omkostning for at få opsat et sådant skilt.

Samlet set er vi som sagt glade for trafiksaneringen, men den kunne have endnu større effekt hvis bredere bump, håndhævelse af indkørsel forbudt og skiltning
vedr. parkeringsregler.

Med venlig hilsen

Lone og Kristian Myrup
Storchsvej 4
Tlf. 29843045
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 19-02-2018 08:39
Modtaget Dato: 19-02-2018 08:39
Vedrørende: VS: Tesdorpfsvej trafiksanering

Venlig hilsen 

Bettina Juul 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214220 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra:
Sendt: 18. februar 2018 20:37 
Til: VPM 
Emne: Tesdorpfsvej trafiksanering 

Kære FRB kommune 

Tak for trafikanalysen af vores område, som tilsyneladende har virket. Vi er glade for de gennemførte trafiksaneringstiltag, idet det er 
vores vurdering, at det skaber en større sikkerhed for vores børns færden i området. Vi vil derfor gerne have gjort tiltagene 
permanente. 

En observation (som I sikkert er bekendt med) er, at biltrafikken fra Dalgas boulevard i rundkørslen til særligt Nyelandsvej er meget 
heftig i myldretidstrafikken og vi har observeret flere eksempler på at bilister har været ved at køre fodgængere og cyklister ned pga 
de kommer med for høj fart. Det er også en skolevej for mange børn til La Cour vejsskolen og det gør det utrygt at sende sine børn 
afsted. I har allerede foretaget et godt tiltag med de små vejbump, men de er desværre ikke helt tilstrækkelige og kunne med fordel 
gøres større eller der kunne foretages øvrige hastighedsdæmpende tiltag. 

Vh. Maria Bohnsen og Rasmus Bjørnse 
Tesdorpfsvej 51 
2000 Frederiksberg 

Sendt fra min iPad 
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 26-02-2018 08:23
Modtaget Dato: 26-02-2018 08:23
Vedrørende: VS: Trafiksanering på N. Dalhoffsvej/Tesdorpfsvej

Venlig hilsen

Maria Kær Møller
Kontorassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 25. februar 2018 11:02
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafiksanering på N. Dalhoffsvej/Tesdorpfsvej

Tak for de tilsendte materialer.
Vi bor på hjørnet og oplever øget indkørsel ad NDV (som forventet), men også at bumpene virker!
Der er en del uvedkommende parkering (især fra Fitnesscenteret) oppe på vores fortov, så vi mener stadig der skal være parkering forbudt i HELE den
ene side af NDV. Dette af hensyn til børnene der tvinges ud på gaden af de parkerede biler. Ikke rart!
mvh. Søren Clausen og Bente Lading
Tesdorpfsvej 69
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 15-03-2018 08:01
Modtaget Dato: 15-03-2018 08:01
Vedrørende: VS: Ang. Svar på vedlagte vedr. N Dalhoffsvej

Venlig hilsen

Maria Kær Møller
Kontorassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk
www.frederiksberg.dk

Fra:] 
Sendt: 14. marts 2018 22:16
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Cc: 
Emne: Ang. Svar på vedlagte vedr. N Dalhoffsvej

Hej Christoffer

jeg beklager at jeg ikke nåede at besvare vedlagte inden fristen, men min Pung har været stjålet i Februar hvorfor jeg i en længere periode var uden 
NemID. Dernæst har jeg været bortrejst i uge 10.

Jeg har dog følgende væsentlige pointer til den fremsendte analyse som skal tages i betragtning.

1.  Der konstateres en stor stigning på N. Dalhoffsvej fra 2016 (alene lokale/beboere), da der kun er 8 husstande. Til 20 passerende 1. februar
2018 (hvilket er andre beboere i kvarteret, f.eks. fra Moltkes vej som kører ind via NDV).

2.  N. Dalhoffsvej er særligt uegnet til trafik ifht. alle andre veje i kvarteret da vejen er smaller og stort set ikke har fortove.

3.  Den største gene for os er ikke "gennemkørende trafik", men de mange fitness "gæster", som parkerer på vejen (primært fra kl 16-20), og
dermed i stort omfang kan være kommet efter jeres trafiktælling kl 17.
Se vedlagte eksempel på en hvid varevogn uden ærinde, hvor medarbejderen træner efter arbejde. Disse uvedkommende parkerer i en
time – og kører derefter ud, altså ikke gennemkørende efter jeres definition.
Generelt kender de ikke området og en del af dem er yngre mænd som kører aggressivt – og ikke tager hensyn.

4.  Vedlagt er også et billede som viser hvordan to uvedkommende fitnessgæster stort set blokerer N. Dalhoffsvej. Dette er med parkering
forbudt i den ene side nu reduceret, men forekommer stadigt hver uge.
Derudover oplever vi nu næsten dagligt at det ene "fortorv" er helt blokkeret i eftermiddagsperioden, det virker som om opfattelsen er at P-
skiltet i den ene side gør at der nu må parkeres frit i den anden.

5.  Efter min mening er mine børns skolevej (de starter i skole til sommer), væsentligt mere farlig nu på N. Dalhoffsvej, end den var før
omlægningen blev lavet, pga. den øgede mængde biler fra andre dele af kvarteret,
som kombineret med de parkerede biler og dårlige udsynsforhold, ikke opvejes af det ene bump som er blevet lavet (selv om dette isoleret
set er en positiv ting).

Løsninger:

·  Lukningen af fitnesscenteret – sker såvidt jeg har forstået det indenfor det kommende år? (Fitness DK på Bernhard Bangs Alle).
Den eneste sanktion der vil virker overfor deres gæster vil være en privat P-ordning, idet Frb P-zone med 2 timer gratis ikke stopper en
træningsgæst som ikke behøver at parkere i så lang tid.

·  Molkesvej bør åbnes i begge retninger – vi har ofte set at deres beboere kører ind mod indkørsel forbudt deroppe – som jeres tælling også
viste eksempler på.
Dette vil reducere mængden af trafik på N. Dalhoffsvej væsentligt, og indskrænke trafikken, til de nærmeste naboer som ved at der bor en
masse mindre børn 0-2 klasse på og ved vejen.

·  N. Dalhoffsvej blev lovet 2 bump men har kun fået 1. Der bør overvejes opsat 2 yderligere bump for at få hastigheden helt ned, evt. 30 km
zone, da vejen har et sving med meget dårligt udsyn og fortovene ofte er blokeret af de parkerede uvedkommende biler. De mange
parkerede biler gør at fodgængere og cykelister – især børn ikke har en tryg færdsel på vejen.31
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Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen

Morten Høgh-Petersen
Tesdorpfsvej 71
2000 Frederiksberg 
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 19-02-2018 08:37
Modtaget Dato: 19-02-2018 08:37
Vedrørende: VS: trafiksaneringstiltag på Tesdorpfsvej mv. Respons på tilsendet brev

Venlig hilsen 

Bettina Juul 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214220 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra:  
Sendt: 18. februar 2018 14:28 
Til: VPM 
Emne: trafiksaneringstiltag på Tesdorpfsvej mv. Respons på tilsendet brev 

Undertegnede mener at der er god effekt af de udførte tiltag, og at disse bør gøres permanente 

Vh 
Tyge Nordentoft 

Tesdorpfsvej 73 
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 02-03-2018 07:21
Modtaget Dato: 02-03-2018 07:21
Vedrørende: VS: Vedrørende trafiksaneringstiltagene i Femte Juni Plads kvarteret.

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 1. marts 2018 21:21
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Vedrørende trafiksaneringstiltagene i Femte Juni Plads kvarteret.

Kære Christoffer Gerner Mikkelsen
Vi har i det daglige en oplevelse af betydelig mindre uvedkommende trafik i vores ende af vejen efter etableringen af spærringen for indkørsel til 
Tesdorpfsvej fra Bernhard Bangs Alle. Der er fortsat uvedkommende parkering, men ikke i det omfang som måtte befrygtes uden spærringen. 
Vejbumpene har effektivt nedbragt hastigheden og gjort vejen sikrere for de mange bløde trafikanter og de legene børn.
Vi er således ganske tilfredse med de etablerede trafiksaneringstiltag.

Med venlig hilsen
Toke Troelstrup og 
Marie Louise Roed Rasmussen
Tesdorpfsvej 75, 1.
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 01-03-2018 13:39
Modtaget Dato: 01-03-2018 13:39
Vedrørende: VS: Trafik sanering på Tesdorpfsvej m.fl.

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 1. marts 2018 13:23
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafik sanering på Tesdorpfsvej m.fl.

Kære Christoffer,

Jeg er meget tilfreds med den lukning for indkørsel, der er etableret ved Tesdorpfsvej og Moltkesvej og ønsker, at disse skal fortsætte 
som en permanent ordning. Der er ingen gener ved disse, tværtimod.

Dog er der stadig ofte uvedkomne, der parkerer på Tesdorpfsvej. Uvedkommne der har ærinde til aktiviter på BBA. Mængden af disse er dog 
faldet meget.

Jeg oplever væsentlig færre biler, der kører på vejene og er desuden tilfredse med vejbumpene, da de nedsætter hastigheden på bilerne 
væsentligt.

Det er klart at trafik mønsteret i kvarteret har ændret sig, men jeg mener ikke og oplever ikke at dette skulle værre blevet en gene. Med 
referance til din trafiktællling. Det er trods alt "naboer" der kører forbi og ikke som før, uvedkommen færdsel. Selv ikke på NDV, er trafikken 
blevet meget større; ifølge jeres tælling, kun 11 biler.

Samtidigt er det vigtigt for mig at angive, at vejens status som privat fællesvej bliver respekteret.

En mere markant skiltning ved MV og TV kunne være ønskeligt.

Jeg er meget begejsteret for trafik saneringen. Og ønsker at alt bliver permanent.

Mvh

Anette Nybo Kofoed
Tesdorpfvej 77
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Finn Kofoed
Director Engineering

Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 02-03-2018 07:08
Modtaget Dato: 02-03-2018 07:09
Vedrørende: VS: Trafiksanering opfølgning og evaluering, Tesdorpfsvej m.fl.

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 1. marts 2018 16:26
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafiksanering opfølgning og evaluering, Tesdorpfsvej m.fl.

Kære Christoffer.

Tak til dig og dine kolleger, for et godt møde i går, jeg syntes vi havde en god dialog.

Jeg er yderst tilfreds med de gode tiltag du har hjulpet kvarteret med, for at afskærme kvarteret fra de stigende aktiviter på BBA (svømme hal, 
gymnastik hal, magneten samt øvrige fritids tilbud på BBA).
Trafiksaneringen skulle afhjælpe flere ting; begrænse uvedkommen trafik og parkering, nedsætte hastigheden, sikre bedre vilkår for sikker cykel 
trafik (bløde trafikanter generalt) og at bevare kvarteret som et stille kvarter med de oprindelige særlige egenskaber.
Dette er til fulde opnået, så defor har jeg ingen ønsker om at ændre noget til mindre sanering, men meget gerne til mere sanering.

Kommentarer i øvrigt;

Spærring ved MV og TV bør også bibeholdes, idet disse spærringer er den vigtigste del af trafiksaneringen. Hvis muligt, med yderligere skærpet 
skiltning og forhindring. Det ses ofte at ”hardcore” bilister køre ind begge steder. Et sted hvor øget forhindring kunne betyde meget, er ved ”den 
grønne trekant” ved TV, hvor bilister kan finde på at køre over fortorv og cykelsti for at komme ind på TV.

At vejbump ændres eller udvides, således at ”forbi kørsel” er mulig, idet dette giver uhensigtmæssig slalom kørsel. Antallet af vejbump virker god 
og rigtig.

At krydset ved SV og MV trafiksaneres, med mere vinkel rette hjørner, så bil hastigheden nedsættes.

At der ved p-plads nord for Magneten, angives mere synligt med P tavler, idet det kan være svært for bilister der ikke kender BBA at finde ind på p-
plads.

At den, for beboere på NDV frygtede store stigning af bil trafik, er udeblevet. Stigning ifølge trafiktælling 11 biler. Yderligere mindre bil trafik kan 
NDV forvente når fitness aktiviter forsvinder til gengæld for senior boliger på BBA, inde for få år.

Mvh

Finn Kofoed
Tesdorpfsvej 77

Med venlig hilsen - Yours faithfully
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 01-03-2018 13:11
Modtaget Dato: 01-03-2018 13:11
Vedrørende: VS: Trafiksanering, Tesdorpfsvej m.fl.

Venlig hilsen

Bettina Juul
Overassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Fra:  
Sendt: 1. marts 2018 12:55
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Emne: Trafiksanering, Tesdorpfsvej m.fl.

Kære Christoffer,

Jeg bor som hjemmeboene teenager på Tesdorpfsvej 77.

Jeg er meget glad for alle de ting der er lavet i kvarteret. Spærringer og vejbump.
Det gør at flere veje, og specielt Tesdorpsvej er blevet en mere sikre cykel vej. Hastigheden for biler er nedsat og der kommer færre biler.

Håber vi kan opretholde vejene som de er. Jeg syntes det også er vigtigt at bevare de egenskaber vejene i kvarteret nu engang har. Det hjælper 
trafiksaneringen med at sørge for.

Jeg har kun positivt at sige om trafiksaneringen.

Mvh

Ida Nybo Kofoed
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 26-02-2018 15:19
Modtaget Dato: 26-02-2018 15:19
Vedrørende: VS: Trafiksanering

Venlig hilsen

Maria Kær Møller
Kontorassistent

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Fra: 
Sendt: 26. februar 2018 15:06
Til: VPM <VPM@frederiksberg.dk>
Cc: 
Emne: Trafiksanering

Hej Christoffer,
Vi har observeret 5 ændringer i trafikken på strækningen Tesdorpfsvej nr. 76 til nr. 90:

1)  Mængden af ulovligt parkerede biler er faldet drastisk.
2)  Mængden af tunge lastbiler er ligeledes faldet drastisk.
3)  Trafikken som helhed er faldet i stort omfang.
4)  Hastigheden for de gennemkørende køretøjer har ligeledes fået et stort nøk nedad.
5)  Meget få ”hurtigt kørende” knallerter finder nu vej op ad Tesdorpfsvej.

For os der har boet her i mange år, føles det som om, trafikintensiteten nu er den samme som for 30 år siden, da vi selv havde små børn, der legede 
på vejen. Alt i alt er vejen blevet betydeligt sikrere at færdes på.
Vi er meget begejstrede for den gennemførte trafiksanering.

Poul Graversen
Tesdorpfsvej 82
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. nr.: +45 38 87 08 04
Mobil nr.:+ 45 20 21 90 11
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Fra: VPM [VPM@frederiksberg.dk]
Til: Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 05-03-2018 07:30
Modtaget Dato: 05-03-2018 07:30
Vedrørende: VS: Trafiksanering 5.juni området

Venlig hilsen 

Bettina Juul 
Overassistent 

[https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Frb_logo_rgb.png] 
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift 
By- og Miljøområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon: +45 38214220 
www.frederiksberg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra:  
Sendt: 2. marts 2018 15:24 
Til: VPM 
Emne: Trafiksanering 5.juni området 

Hej 

Jeg og min hustru som bor Tesdorpfsvej 83 har ændret opfattelse omkring trafiksaneringen. Vi ville, hvis vi blev spurgt i dag, 
foretrække at Tesdorpfsvej overgik til kommunen og at parkeringsforholdene derfor ville blive som det øvrige Frederiksberg. Plus at 
man derefter ophævede forbuddet mod at køre ind fra Bernhard Bangs Alle. Det ville give mere mening, at man ikke må køre ud, da 
oversigtsforholdene ved udkørsel er dårlige 

Mvh 

Richardt Klint Hansen 

Tesdorpfsvej 83 
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Fra:
Til:

Cc:

Christoffer Gerner Mikkelsen [chmi04@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 27-02-2018 20:26
Modtaget
Dato: 27-02-2018 20:26

Vedrørende: Re: Evaluering af trafiksanering på Moltkesvej m.fl.

Hej Christoffer

Jeg kan desværre ikke deltage i morgen, så hermed nogle kommentar:

- Vi er meget tilfredse med den midlertidige lukning for indkørsel, der er etableret ved Tesdorpfsvej og ønsker, at det skal fortsætte som
en permanent ordning.

- Der er hver dag uvedkomne, der parkerer på Tesdorpfsvej. Det er, som jeg har set, især personer, der enten spiller pool eller dyrker
motion på Bernhard Bangsvej 33 samt håndværker til nr. 39. I weekenden er det dog også svømmere.

- Det virker nogle gange som om, at de ikke ved, hvor de kan parkere. Jeg vil derfor foreslå en meget bedre skiltning ved svømmehallen
og en tydelig skiltning ved Magneten, at det er en offentlig parkeringsplads, der også skal bruges af gæsterne til svømmehallen.

- Cyklisterne, der kommer fra rundkørslen på CF Richvej skærer hjørnet af og kører ind af bil udkørselsvejen, hvilken i mange tilfælde har
skarpt meget farlig situationer. For at få cyklisterne ind af cykelstien vil det måske være en ide at flytte den, så den ligger lige ved siden
af vejbanen dog adskilt med ene barriere, så cykler, der kører ind, ikke kører sammen med bilerne.

- Cykelstien skal ikke være for bred, da nogle biler tager stien for at komme til at holde på Tesdorpfsvej. Hvis den ikke flyttes, bør der
sættes barriere op, så fortovet ikke kan bruges til at udvide stien, så en bil kan komme igennem.

- Vi oplever væsentlig færre biler, der kører forbi os og er desuden tilfredse med vejbumpene, da de nedsætter hastigen på bilerne
væsentligt. Jeg synes, at de skal markeres tydeligere, da vejbelysningen er svag, så cyklisterne kan nå at køre udenom.

 Håber, at I får et godt møde

Med venlig hilsen

Anne, Tesdorpfsvej 90

Christoffer Gerner Mikkelsen skrev den 2018-02-21 12:31:

Kære alle

Jeg vil gerne invitere jer til møde om den igangværende evaluering af trafiksaneringen i 5. Juni Plads-kvarteret den
28. februar kl. 16.30.

Mødet afholdes i lokale 4.054 på rådhuset.

S.U. senest den 27/2.

Venlig hilsen
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Christoffer Gerner Mikkelsen
Projektleder, trafikplanlægning

Vej, Park og Miljø, Trafik og Byrum
By- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Direkte:  +45 38214224
Mobil:     +45 28984224
www.frederiksberg.dk
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