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Vej Park og Miljø 

 

Resultat af borgerdialog 

Resultatet af borgerdialogen for detailprojektet på Platanvej er opdelt i følgende emner: 
 
Borgerhøringen 
Flere kommenterer på selve borgerhøringen, hvor flere angiver, at det er svært at læse og forstå projektteg-
ningen, og at tegningen er for teknisk og i for lille målestok. Der er ønske om at der udarbejdes nyt hørings- 
og tegningsmateriale, som almindelige borgerne har større mulighed for at forstå og forholde sig til. Ligesom 
der også er ønske om at der bliver afholdt et borgermøde, hvor projektet kan blive præsenteret. 
 
Trafikplanlægning 
Indretningen af Platanvej bør ikke være på bilernes præmisser, men i højere grad fokusere på at fredelig-
gøre vejen og forbedre byrummet, så der bliver rart og trygt at opholde sig. Trafikmængderne og den gen-
nemkørende trafik bør reduceres, og der ønskes en mere bæredygtig løsning, hvor der i højere grad foku-
seres på de bløde trafikanter.  
Løsningsforslaget forsøger at tilgodese for mange trafikanttyper og funktioner, hvilket medfører, at resulta-
tet ikke bliver godt for nogen. Borgerne ønsker ikke en travl og larmende trafikvej, hvor busser, biltrafik og 
parkering dominerer, og hvor det er utrygt at færdes på de smalle fortove, og hvor cyklerne suser forbi. 
 
Fortov 
60% af alle hørringssvar angiver, at fortovsbredden i løsningsforslaget er for smal. Der bor mange ældre og 
gangbesværede med rollatorer og kørestole samt folk med barnevogne, som med de smalle fortove får me-
get svært ved at færdes langs vejen. Metroen er desuden et transportknudepunkt, og det skal derfor være 
muligt at færdes uden at støde ind i hinanden. De smalle fortove vil gøre det utrygt at færdes, og vil bl.a. 
betyde, at fodgængerne kommer til at bruge cykelstien ved passage, hvilket kan resultere i sammenstød 
mellem fodgængere og cyklister.  
Projektet er ikke fodgængervenligt, når pladsen er trang og biler og parkering fylder så meget. Flere mener, 
at der skal være mere plads til de bløde trafikanter, og at bilerne skal nedprioriteres til fordel for beboerne 
på vejen. Flere foreslår at bilparkeringspladser nedlægges til fordel for at kunne etablere bredere fortove.  
 
Bilparkering 
Flere mener, at de offentlige bilparkeringspladser kan reduceres, da de fleste ejendomme langs Platanvej 
har bilparkering på egen grund, og derved give mere plads til fodgængerne og cyklisterne. Der bliver desu-
den angivet, at mange af bilparkeringspladserne benyttes af borgere med bopæl i Københavns Kommune. 
 
 
 



Busser 
De fleste beboere mener, at der er alt for mange busser på Platanvej, og at de bidrager til for meget trafik-
støj og luftforurening, og flere foreslår derfor, at mindst den ene A-bus omlægges – enten til Vesterbrogade 
eller Frederiksberg Allé.  
Genåbningen af vejen har medført mere trafik og dermed også mere trafikstøj. Beboerne giver udtryk for, at 
det er særligt busserne som larmer (i form af accelerationer og horn), og der er bl.a. et stort ønske om at 
busserne på Platanvej bliver udskiftet til el-busser hurtigst muligt - og ikke først i 2022 og 2025, som det er 
planen. Den støjdæmpende asfalt vil måske afhjælpe lidt af støjen fra bilerne, men ikke fra busserne, da det 
er bussernes motorer, der larmer mest. Det er vigtigt, at antallet og udformningen af vejbumpene tilpasses 
busserne, for at begrænse støjen og vibrationerne, når busserne bremser og accelerer.  
 
Trafiksikkerhed 
Det er godt med cykelstier, bump og 40 km/t hastighedszone for trafiksikkerheden. Det er vigtigt, at bum-
pene bliver effektive, da der ofte bliver kørt meget hurtigt på vejen. Der er desuden ønske om, at der etab-
leres fremførte cykelstier i krydset med Vesterbrogade, så cyklister ikke presses af højresvingende biler, og 
at stoplinjen for biler bør trækkes tilbage i krydset. Der er bekymring over dårlige oversigtsforhold fra de 
private udkørsler pga. parkerede biler og meget trafik langs vejen. Cykelstierne og fortovene bør være bre-
dere for at øge trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister. 
 
Cykelsti 
Rigtig fint med cykelsti men den må gerne være bredere, så den tilgodeser de mange cyklister, og gør det 
lettere at overhale på cykelstien. 
 
Træer 
Borgerne ønsker så mange træer eller buske som muligt for at gøre gaden og området grønnere. Forha-
verne og de eksisterende træer bør bevares.


