
Bilag 1. Busstoppesteder uden affaldskurve  
 

Der er i det efterfølgende foretaget en gennemgang af busstoppesteder uden affaldskurve i direkte 
tilknytning ti lstoppestedet og foretaget en vurdering af, om der eventuelt vil kunne opsættes affaldskurve.  

Det skal bemærkes, at der er en række hensyn som skal tages i forbindelse med opsætning af affaldskurve, 
hvoraf de mest centrale er angivet efterfølgende. Det drejer sig om hensyn til tilgængelighed – særligt for 
fodgængere med funktionsnedsættelse – hensyn til nærtved beliggende forretninger og beboelse samt 
hensyn til varetagelse af driften af fortovene (renhold, snerydning m.v., herunder maskinelt). Visse af disse 
hensyn er så væsentlige, at der i lovgivning eller på anden måde er fastlagt regler herom. 

Regler for placering af byudstyr på fortove 

Vejlovgivningens regler foreskriver - af hensyn til passagemulighed og hindring af påkørsel - regler for hvor 
langt faste genstande, herunder byudstyr, må placeres på et fortov. 

På fortove, der grænser mod kørebane, skal fast genstande placeres minimum 50 cm. inde på fortovet fra 
vejkant. 

På fortove, der grænser mod cykelsti, skal faste genstande paceres minimum 30 cm inde på fortovet fra 
cykelstikant. 

Vejreglerne frasætter i håndbogen ”Færdselsarealer for alle”, at gangbanen på et fortov normalt skal have 
en bredde på 1,5 meter, dog minimum 1,3 meter. Gangbanen kan undtagelsesvist i enkeltstående punkter 
nedsættes til 1 meter, f.eks. ud for skilte eller trappesten m.v.  

Gangbanen udgør den del af fortovet, som effektivt er til rådighed for fodgængere med og uden 
funktionsnedsættelser. Ofte er bredden af gangbanen mindre end den samlede bredde fra forkant af 
kantstenen til facade, idet gangarealet på et normalt fortov som udgangspunkt udgør flisebelægningen 
men ikke for- og bagkant på fortovet. 

Ovennævnte vejregler udgør slåledes de mere formelle krav til, hvor affaldskurve kan placeres.  

Yderligere hensyn 

Kommunens fejemaskiner, som anvendes til fejning af fortove, har en maskinbredde på 1,3 meter med en 
spejlkant på 1,6 meter. Hvis fortovsbredden er for smal, eller hvis den gøres smallere f.eks. ved opstilling af 
byudstyr, kan maskinen ikke passere. 

Det er ligeledes praksis hos forvaltningen ved opsætning af affaldskurve, at se på det omkringliggende 
areal. Ved nogen busstoppesteder kan affaldskurven alene placeres direkte op ad en butiksfacade eller en 
boligindgang. Dette giver oftest anledning til klager fra borgere og butiksindehavere. Udgangspunktet er 
derfor, at der ikke opsættes affaldskurve ved boligindgange og op ad butiksfacader af hensyn til beboere og 
butiksejere. 

Vurdering af konkrete lokaliteter 

Efterfølgende gennemgås de ti busstoppesteder, hvor der ikke er opsat affaldskurve i direkte tilknytning til 
stoppestedet. Der foretages samtidig en vurdering af, hvorvidt der kan placeres en affaldskurv 
hensigtsmæssigt under iagttagelse af ovenstående hensyn. 



Som udgangspunkt søges affaldskurve ikke placeret, så fodgængere kan være nødt til at anvende areal 
uden for gangarealet (det flisebelagte areal) af hensyn til synshandicappede da fortovs brostensbånd udgør 
en ledelinje. Ligeledes søges det, som tidligere nævnt, undgået at sætte affaldskurve op ad butiksfaceder 
og ved indgange. Hvis der lempes på dette, og opsætning af en affaldskurv ikke medfører en væsentlig 
indsnævring af gangarealet, så er det muligt ved 3 af de nævnte busstoppesteder at opsætte en 
affaldskurv. Det drejer sig om stoppestederne ved Rolighedsvej, Helgesvej (nordgående) og Nordre 
Fasanvej. 

Forvaltningen foreslår, at der snarest opsættes affaldskurve disse steder. 

Yderligere bemærkninger 

Det skal bemærkes, at affaldskurven ved stoppestedet Gammel Kongevej ved Alhambravej nr. 5, er 
midlertidigt nedtaget på grund af vejarbejde. Affaldskurven vil blive genopsat, når arbejdet ophører.  

Ligeledes bemærkes det, at firmaet AFA Decaux i løbet af efteråret har hjemtaget 11 af dets affaldskurve til 
renovering. Disse affaldskurve vil blive genopsat, så snart renoveringen af kurvene er overstået.   

 



Stoppestedet Falkoner Allé, som ligger ved 
Godthåbsvej nr. 4 
 
 Betjenes af linje 2A. 
 
 Fortovet er samlet 2,35 meter bredt og 

gangarealet 1,3 meter bredt. 
 
 Der er ikke opsat en affaldskurv lige ved 

busstoppested, da gangarealet herved ville 
blive reduceret til under 1 meter ved 
opsætning af en affaldskurv (40 cm). 

 
 Der er imidertid opsat en affaldskurv ved 

apoteket få meter fra stoppestedet. 
 

 Det anbefales ikke at opsætte en affaldskurv i 
umiddelbar tilknyting til standeren. 

 

Stoppestedet Rolighedsvej, som ligger ved 
Falkoner Allé nr. 53 
 
 Betjenes af linje 18 og 74.  
 
 Fortovet er samlet 2,93 meter bredt og 

gangarealet 2 meter bredt. Gangarealet er 
belagt med tre rækker fliser. 

 
 Opsætning af affaldskurv i standardstørrelse 

(40 cm) vil give en fri gangbane på 1,4 m 
hvilket er under anbefalet normalbredde, men 
over mindstebredde på 1,3 m i forhold til 
vejreglerne. 

 
 Det vurderes, at der kan opsættes en 

affaldskurv, såfremt den placeres til højre for 
busstanderen (for at gå fri af taktile fliser). 

 



 

Stoppestedet Helgesvej (sydgående), som 
ligger ved Falkoner Allé nr. 41 
 
 Betjenes af linje 18 og 74. 
 
 Fortovet er samlet 2,65 meter bredt og 

gangarealet 1,3 meter bredt. 
 
 Gangarealet vil blive reducere til under 1 meter 

ved opsætning af en standard affaldskurv (40 
cm,) hvilket er under anbefalet mindstemål i 
vejreglerne. 

 
 Der er opsat en affaldskurv ved bænken på 

Helgesvej placeret max. 10 m. fra stoppestedet. 
 

 Det anbefales ikke at opsætte en affaldskruv på 
stedet. 

 
  
 

 

Stoppestedet Helgesvej (nordgående), som 
ligger ved Falkoner Allé nr. 60.  
 
 Betjenes af linje 18 og 74. 
 
 Fortovet er samlet 2,95 meter bredt og 

gangarealet 1,3 meter bredt. 
 
 Fortovet er uden for gangarealet bredt, så der er 

fysisk plads til en affaldskurv her. Dog vil denne 
skulle sættes op mod butiksfacade. Alternativt 
kan affaldskurven placereres til højre for 
standeren, hvorved gående skal benytte det 
asfalterede areale, som dog er jævnt og i plan 
med gangarealet. 

 
 Det vurderes, at der vil kunne opsættes en 

affaldskurv, hvis der lempes på principperne. 
 
 

 



 

Stoppestedet H.C. Ørstedsvej, som ligger ved 
Dansasvej nr. 39 
 
 Betjenes af linje 37. 
 
 Fortovet er samlet 2,15 meter bredt og 

gangarealet 1,3 meter bredt. 
 
 Fortovet indsnævres i nærheden af 

busstoppestedet af trappe til indgang og 
kælderhals.  

 
 Opsætning af en affaldskurv (40 cm) reducerer 

gangarealet til under 1 meter, hvorfor der 
allerede samlet set er væsentlige gener over 
en kort strækning. 

 
 Opsæltning af affaldskurv anbefales ikke. 
 

 

Stoppestedet Nordre Fasanvej, som ligger ved 
Finsensvej nr. 3 
 
 Betjenes af linje 31. 
 
 Fortovet er samlet 2,73 meter bredt og 

gangarealet 1,3 meter bredt. 
 
 Det vurderes, at der kan opsættes en 

affaldskurv ved siden af standeren, hvis der 
lempes på principperne, da arealet ind mod 
facaden er plan som gangareal.  

 
 

 



 

Stoppestedet Hospitalsvej, som ligger ved 
Howitzvej nr. 27.  
 
 Betjenes af linje 71. 
 
 Fortovet er samlet 1,97 meter bredt og 

gangarealet 1,3 meter bredt. 
 

 Gangarealet er på et kort stykke allerede 
indsnævret af opsatte forsyningsskabe. 

 
 Opsætning af en affaldskurv (40 cm) vil 

reducere gangarealet til under 1 meter. 
 

 Opsætning af affaldskurv anbefales ikke. 
 

 

Stoppestedet Frederiksberg Svømmehal, som 
ligger ved Helgesvej nr. 29.  
 
 Betjenes af linje 74. 
 
 Der er ikke opsat affaldskurve i direkte 

tilknytning til standeren. 
 

 Der vurderes, at stoppestedet er dækket ind 
ift. affaldskurve, med to affaldskurve i 
umiddelbar nærhed. 

 
 Opsætning af yderligere affaldskurv anbefales 

ikke 
 
 

 
 



Stoppestedet Vej nr. 14, som inde på 
Frederiksberg Hospital.  
 
 Betjenes af linje 74. 
 
 Da det er et ”privat” område opsætter 

Frederiksberg Kommune ikke byudstyr på 
stedet, ligesom kommunen ikke drifter arealet. 

 
 Det anbefales ikke at opsætte en kommunal 

affaldskurv, men hospitalet kan eventuelt 
forespørges om muligheden for at hospitalet 
opsætter én. 

 

 
Stoppestedet Aurikelvej, som ligger ved 
Søndre Fasanvej nr. 82.  
 
 Betjenes af linje 4A. 
 
 Fortovet er samlet 2,88 meter bred og 

gangarealet 1,3 meter bred. 
 
 Som udgangspunkt kunne der opsættes en 

affaldskurv langs facaden mellem værkstedet 
og beboelsesejendomme. Praksis er - af hensyn 
til beboerne - at der ikke opsættes affaldskurve 
ved siden af boligindgange. 

 
 En affaldskurv vil på stedet kunne ”konflikte” 

med cykelværkstedets vareudstillingen i form 
af cykler og skilte, der allerede i dag ”skjuler” 
indgangen. 

 
 Det anbefales ikke, at der opsættes affaldskurv 

 


