
Indsamling af kommentarer fra orienteringsmøde den 20. juni om 
Rahbeks Allé, Pile Allé 45-51 og Kammasvej

Mødebeskrivelse
Ca. 1.200 beboere og naboer var inviteret til orienteringsmøde i Kedel-Hallen, hvor programmet så ud 
som følger:

Kl. 17.00 Velkomst v/ Trafik- og Byrumschef May Lundsgaard
- Præsentation af deltagere, dagens program og mødeformen
- Baggrunden for projekterne
- De to løsningsforslag der er præsenyteret for politikerne
- Den videre proces

Kl. 17.15 Præsntation af forslaget v/ Morten Borup - GHB Landskabsarkitekter
Kl. 17.30 Opsamling, spørgsmål til forslaget og præsentation af de 3 temastande v/Malene

Muus
Kl. 17.40 Temastande
- 19.00 - Trafik og Parkering v/ Pakeringschef Stefal Lithen Frost Rasmussen, Kathrine Toft-

Mendonca og Morten Borup
- Projektforslag og begrønning v/Maria Matzen, Malene Muus og Lærke Møldrup –
GHB Landskabsarkitekter
- Klima og LAR v/ Projektchef Klimatilpasning Dorte Winkler Nilsson og Torben Arge
Vognsen - MOE

Der var ca. 52 deltagere til mødet og alle havde mulighed for at spørge ind til detaljer i projekterne og 
komme med kommentarer som er indarbejdet i nedenstående opsummering.

Opsamling på kommentarer

Træer og beplantning:
- Rahbeks Allé nr. 3b. Kan man nøjes med et træ?
- Dejligt med flere træer.
- Hvor høje og tætte vil træerne blive og hvor meget lys vil de tage fra lejlighederne?
- Færre træer og flere parkeringspaldser
- Et flot projekt og dejligt med træer. Manglen på p-pladser vil løse sig over tid.
- Mister en masse lys i lejlighederne med alle de træer.
- Super med flere træer.
- Håber de 57 træer blive en realitet. 25 er for lidt!
- Fantastisk med mere grønt.
- Rahbeks Allé nr. 32. Gør fortov lidt smallere, etabler have foranhuset så det ligner resten af Rahbeks
Allé. Erstat skråparkering med parallelparkering på begge side, det giver samme antal pladser.
- Rahbeks Allé nr. 32. Ingen skråparkering. Evt. lave parkeing i begge sider. Gør fortov lidt smallere,
etabler have foranhuset så det ligner resten af Rahbeks Allé. Erstat skråparkering med parallelparkering
på begge side, det giver samme antal pladser.
- Rahbeks Allé nr. 36. Her er en lav stue tv. Derfor vil et træ foran vinduet gøre lejligheden mørk. Et træ
må derfor helst stå foran indgangen.
- Rahbeks Allé nr. 36. Træer placeres foran indgangen og ikke foran vinduerne.
- Kammasvej. Genplant robinietræer.
- Der plantes færre træer, som der også var i gamle tider og følgelig flere parkeringspladser.
- Rahbeks Allé 2b og 2c. Husnr. Står forkert på plan. 2 C er en port. Vær obs. på træ.
- Pile Allé. ” midterste træer” fjenes pga. lysindfald.
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Trafik og tilgængelighed:
- Dejligt med rigtig fortov med fliser.
- Rahbeks Allé, ml. nr. 18 og 20. Bliver denne sti en cykelsti? Vi er mange gående der bruger den. 
- Rahbeks Allé nr. 34 – 36 kan bruges som vendeplads.
- Kan Malene Birger lave større porte ind, så deres vareindlevering via lastbiler kan ind til dem frem for at 
parkere midt på vejen og spørre trafik og forurene?
- Skal cykelstien linieføres?
- Udkørsel til Pile Allé. Venstresving forbudt.
- Indkørsel Kammasvej. C19 sættes ned i højde.
- Kammasvej. Cykelbump
- Cykelsti ml. Rahbeks Allé nr.18 og 20 kan være spærret af parkererede biler. Samme problem på den 
anden ende af stien. FK kommentar: Det er ikke en gangsti. 
- cykelsti ml. nr. 21 – 23. Skal være bedre udsynfor cykler og advarsel for dem på Rahbels Allé.
- Jeg bor ved bommen og hele tiden kommer der biler som vender fordi der er en bom. Skiltningen skal 
være meget tydeligere nede ved Vesterbrogade.
- Rahbeks Allé nr. 30. Mere cykelparkering.
- Sti ml. Rahbeks Allé nr. 18 og 20 er stregttaget en gangsti i dag.
- Stitilslutninger ved Rahbeks Allé nr. 15 – 17 og 20. OBS. på cykler.
- Delebiler?
- Lysregulering i krydset Rahbeks Allé og Vesterbrogade.
Bohrsgade. Cykelspærring Fra ”den snoede skorsten” fra skolegården(i østlig retning) Carlsberg Byen.

Parkering:
- Godt med færre biler. Det er fremtiden!
- Færre træer og flere parkeringspaldser
- Skare af nye beboere fra de nye lejlegheder der også har p-kælder.
- Kommer der el-stik til el-biler?
- Rahbeks Allé nr. 32. Gør fortov lidt smallere, etabler have foranhuset så det ligner resten af Rahbeks 
Allé. Erstat skråparkering med parallelparkering på begge side, det giver samme antal pladser.
- Rahbeks Allé nr. 36. Flyt skråparkering over til Bakkehuset.
- Flere p-pladser, derfor forslag nr. 2
- Mulighed for parkering i Carlsberg Byen på Frb. grund.
- Jeg er meget bekymret om vedr. tanken  om den fremtidige p-situation.
- Der skal ikke nedlægges p-pladser.
- Kammasvej. Undersøg mulighed for skråparkering hvor der i dag er længdeparkering. Fortov fjernes.
- Ml. Pile Allé 45 og 47. 1 plads mere ved udkørsel.
- Udnyttelse af private p-pladser. Gerne på Kommunens initiativ. 
- Hvor mange p-pladser mister vi på Rahbeks Allé?
- Er i obs på alle de beboere i Heiberg Huse der også har P-licens nu. Mangler p-pladser.
- El-bilpladser, f.eks. ved nr. 18.
- Rahbeks Allé nr. 4. Længdeparkering? Privat.
- Pile Allé. Skråparkering i begge sider. 

Opholdspladser: 
- Pladsen ved Bakkehuset. Overvåg området med kamara
- Pladsen ved Bakkehuset. Vi har Søndermarken og Bakkehsuet – det er en sød tanke med ”bymiljø”, 
men måske man kan fjerne bænken og få et par parkeringspladser. For meget cykeltrafik for at kunne 
nyde denne plads.
- Pladsen ved Bakkehuset. Ændres, dårlig ide med en bænk. Plant et træ i stedet.
- Pladsen ved Bakkehuset. Opholdsarelat skal mindskes og flyttes mod øst, så der kan skabes 2-3 p-
pladser på henholdsvis Kammasvej og Pile Allé.
- Pladsen ved Bakkehuset. Flyt bænken fra Kammasvej (som ikke vil blive brugt) til pladsen ved 
Vesterbrogade.
- Pladsen ved Vesterbrogade. Beboer, uro ved bænk. Flyttes ud på pladsen. 
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Interiør:
- Eksisterende, støjgener fra bænk på Vesterbrogade 161. Flyt bænken ud på pladsen.
- Bænke på hele strækningen. Spotsteder f.eks. et træ. Der bor flere ældre.

Generelt:
- Rahbeks Allé. Hundelorte er et stort problem.
- Godt projekt.
- En plan der viser sol og skygge.
- Kammasvej. Super flot.

Malene Rockall Muus (mast13)
Projektleder - Landskabsarkitekt


