
Detailprojekt for cykelstier på Platanvej
Læs mere om detailprojekt for cykelstier på Platanvej

Høringstype: Andet
Tidsperiode for høringen: 2020-10-19 till 2020-11-16
Sagsnummer: 05.01.00-P20-5-15
Indsendelsesfrist for
høringsvar:

2020-11-16

Baggrund og formål

By- og miljøudvalget vedtog på deres møde den 21. september 2020, at sende
forslag til detailprojekt for cykelstier på Platanvej i borgerdialog. Projektet vedrører
strækningen fra Vesterbrogade til Platanvej 6, hvor forpladsen til metrostationen
starter. 
Se forslag til detailprojekt her: Detailprojekt
Det er muligt at læse sagen og by- og miljøudvalgets behandling (punkt 273)

Borgerdialog

Borgerdialogen handler om detailprojektet, og det vil således være muligt at
komme med kommentarer til detaljerne i selve projektet, som eksempelvis
placering af parkeringspladser, træer og bump samt detaljer omkring ind- og
udkørsler.
Frederiksberg Kommune har tidligere gennemført en omfattende borgerdialog om
flere forskellige scenarier for Platanvej, og By –og Miljøudvalget har på den
baggrund vedtaget, at Platanvej genåbnes for gennemkørende trafik med busdrift,
og at der skal etableres cykelstier i begge sider af vejen samt inddragelse af tre
private arealer. Disse forhold vil derfor ikke være en del af denne borgerdialog.

Detailprojektet

Forslag til detailprojekt for Platanvej medfører bl.a. følgende:

•   Der etableres cykelstier i begge sider med en bredde på 2,0 m.

•    Antallet af parkeringspladser bevares – i alt 62 stk.

•    Der plantes flere træer (18 nye platantræer), så Platanvej bliver mere grøn og
får et allélignende udtryk

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/2180/Punkt_273_Bilag_1_Geometri_og_afmaerkningsplanpdf.pdf
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-og-miljoeudvalget-2018-21-den-21-september-2020-kl-2225-i-udvalgsvaerelse-1


•    Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af 2 bump, og hele
strækningen skiltes som 40 km/t zone

•    Fortovsbredden indsnævres til 1,68 m., hvilket svarer til bredden af 1,5-2 fliser.

•    Der kommer støjreducerende asfalt på kørebanen

•    Der kommer el-busser på Platanvej i 2022 (linje 7A) og 2025 (linje 9A)
 

Ansvarlig: webredaktionen
Rolle: editor
Email: webredaktionen@frederiksberg.dk

Kontakt: By, Byggeri og Ejendomme
Land: DK
By: Frederiksberg
Email:
Telefonnummer: 38214120
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Høringsvar nummer:1

Navn: Knud Emil Thovtrup
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 7, 10. -49
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 22 oktober 2020

Høringsvar:

Jeg ser hver dag farlige situationer på platanvej, og jeg
tror det er et spørgsmål om tid, før en cyklist bliver ramt
eller klemt.
Så det er godt, at der kommer dedikerede og højde-adskilte
cykelstier, for jeg går ud fra, at I taler om ægte cykelstier
og ikke bare en stribe på vejen?

Jeg er også glad for, at I har tænkt på vejbump og 40 km-
zone, da enkelte bilister kører langt over den nuværende
hastighedsgrænse på 50.

Men at fortovene på Frederiksbergs tættest beboede gade skal
være minde, synes jeg er uforståelig.

Samtidig skal der ikke ændres på mulighederne for at parkere
biler.
I er jo som myndighed med til at forme virkeligheden på
platanvej de næste 30-50 år og den konstante fokus på
bilister og deres mulighed for at parkere er ret
bagudskuende.
Jeg bemærker mange ledige parkeringspladser i weekenden, så
hvor mange af de parkerede biler tilhører pendlere fra
forstæderne? Har I undersøgt det?
Jeg synes egentlig ikke det er frederiksbergs opgave at gøre
det nemt for forstadspendlere at parkere deres biler her.
Især ikke når de har god mulighed for at bruge kollektive
transportformer.



Tak for høringen, men med al respekt, så er det lidt svært at
tro på, at I ønsker at lytte til borgerne, da det har vist
sig, at I allerede havde besluttet en fuld genåbning af
Platanvej, da I sidst lod som om, at I bad om vores mening.



Høringsvar nummer:2 beskyttet

Navn: Lisbeth Andersen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 7
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 22 oktober 2020

Høringsvar:

I henhold til detailprojektet er jeg glad for at høre, at der
bliver lagt støjdæmpende asfalt på Platanvej, og at
cykelstierne gennemføres i hele gadens længde.
Jeg håber at buschaufførerne bliver hørt, da omlægningen af
7A, 9A og 26 betyder at de store busser skal dreje om mange
hjørner, også højresving, som er notorisk farlige for
cyklister.  De fleste cyklister cykler reglementeret og med
lys, men der er altid enkelte, der lige skal nå over og/eller
ikke har lys, og det giver farlige situationer og må være
stressende for buschaufførerne.
Ifm grønne planer burde der kunne indføres elbusser tidligere
end anført.
2 bump er ikke mange, når man sammenligner med andre veje,
f.eks Frydendalsvej. Jo flere bump jo mindre trafik, især
lastbiltrafik.
Mvh
Lisbeth Andersen



Høringsvar nummer:3 beskyttet

Navn: Theis Bjerkén
Virksomhed/organisation: Ab Vesterbrogade 162/platanvej 32
Adresse: Platanvej 32, 1. sal, Lejl. 2
Post nr: 1810
By: Platanvej 32, 1. sal, Lejl. 2
Anden kontaktinformation:
Upload date: 22 oktober 2020

Høringsvar:

Det er med glæde vi imødeser genåbningen MED cykelstier,
langsgående bilparkering og træbeplantning.
Så mange træer som muligt for at gøre gaden og området
grønnere.



Høringsvar nummer:4 beskyttet

Navn: Darren Calvert
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platantanvej 24, 1.3
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 22 oktober 2020

Høringsvar:

Established bicycle paths on both sides is a great safety
measure and could not come soon enough. Currently Platanvej
is hazardous for both cyclists and pedestrians. Speed limit
should be reduced to 25km/hr.. the traffic moves too fast
down this road and I have had several near misses and
witnessed more.



Høringsvar nummer:5 beskyttet

Navn: Karen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 16,
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 22 oktober 2020

Høringsvar:

Som beboer på Platanvej, og med soveværelse ud mod gaden, er
jeg glad for at høre at der planlægges el-busser,
støjdæmpende asfalt, to bump samt hastighedsbegrænsning.



Høringsvar nummer:6 beskyttet

Navn: Signe
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 22 oktober 2020

Høringsvar:

Beslutningen om vejbump og om at gennemføre cykelsti i hele
vejens længde vil blive imødeset med længsel.
Som det er nu, er forholdene dybt uforsvarlige for cyklister,
der bliver klemt mellem parkerede og kørende biler og er
nødsaget til at svinge brat ud på vejen ved de røde
pakkebokse, hvor bilerne kan blive overraskede over de
pludselige cyklister (og hastighedsbegrænsningerne overholdes
på ingen måde). Jeg ser dagligt farlige situationer og er
alvorligt bange for, at der vil ske ulykker, og jeg håber
derfor, projektet med cykelstier vil blive sat i værk
hurtigst muligt.



Høringsvar nummer:7 beskyttet

Navn: Katja
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 18
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 23 oktober 2020

Høringsvar:

Som beboer på Platanvej har jeg været utrolig generet af
støjen og trafikken, som dels vækker os om natten og som er
decideret farlig at færdes på som cyklist og med små børn,
der cykler selv og som færdes på fortovet. De foreslåede
initiativer såsom bump, støjreducerende asfalt og cykelsti
hele vejen er derfor meget positivt, og jeg vil bidrage med
et par bemærkninger hertil:

Flere bump/chikaner og strategisk placering af dem
Støj og hastighedsbegrænsning hænger tæt sammen, og det er
især bussernes hastighed (og biler om natten, når der ikke er
tæt trafik), som forårsager store støjgener. Jeg ser derfor
et stort behov for vejbump/chikaner, og gerne mere ambitiøst
så der kommer flere end to. De bør placeres på en måde, så
busser og biler ikke kan komme op i fart, når de når til
midten af vejen. Vi må desværre erkende at busruterne på
nuværende tidspunkt er placeret som de er gennem Platanvej,
men til gengæld må den offentlige trafik så implementeres på
en måde, der tager hensyn til beboerne i området. Støj- og
fartreducering er derfor helt grundlæggende for at kunne bo
på og færdes gennem Platanvej.

Cykelsti med høj kant
Det er yderst positivt at der anlægges cykelsti, og det er
vigtigt at denne bliver med en høj kant (og ikke blot
afmærkning) for at sikre cykelsikkerheden, herunder
skolebørn, der selv cykler gennem Platanvej. Der er så meget
tung trafik at det er farligt at færdes på samme vej, hvorfor



det bør adskilles tydeligt for at passe på de bløde
trafikanter.

Anlæg af fodgængerovergang midt på vejen
Da trafikken nu er så tung, er det tæt på umuligt at krydse
vejen for beboere fx med cykler, der skal til den anden side.
Der er derfor behov for en fodgængerovergang cirka i midten
af vejen, gerne i forbindelse med et bump/chikane, så det
sikres at den hårde trafik er opmærksom herpå. På nuværende
tidspunkt er det overraskende, at der ikke er sket flere
ulykker med fodgængere og cyklister involveret.

Som beboer ser jeg frem til en grundig og snarlig anlægning
af cykelstier og støjreducerende foranstaltninger.



Høringsvar nummer:8 beskyttet

Navn: Bente Harrekilde
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 17, 3. mf.
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 23 oktober 2020

Høringsvar:

Der er uden tvivl gode takter i kommunens videre plan for
Platanvej, men der er nu også masser af  plads til
forbedringer.

Jeg finder det fx yderst betænkeligt, at man planlægger at
gøre de i forvejen smalle fortove endnu smallere. Bare det at
kommunen er nødt til at komme med sådant et forslag,
overbeviser mig om, at man godt ved, at Platanvej i grunden
ikke er egnet til den voldsomme trafik, den nu er belemret
med.

Derudover er jeg nervøs for omtalen af den planlagte
videreførsel af cykelstien. Er det mon kommunens tanke at
slippe af sted med en blåmalet stribe i hver sin retning?
Hvis det er tilfældet, mener jeg ikke, at det er forsvarligt.
Jeg cykler dagligt i både Kbh. og på Frederiksberg, og min
erfaring er helt klart, at man er mere sikker på en rigtig
cykelsti med kant til den øvrige trafik. Med en vis portion
kynisme kan jeg godt få den tanke, at kommunen har udpeget
fodgængere og cyklister til at betale prisen for ikke at
blive uvenner med privatbilisterne ved at skære ned på
antallet af parkeringspladser på vejen.

Hvad skete der i øvrigt med planen om at inddrage 2 arealer
på den ene side af Platanvej?

Jeg glæder mig naturligvis over, at der er planer om flere
platantræer på vores vej, men jeg må tilstå, at det ikke er



nok til at styrke min tillid til kommunen. Den tillid mistede
kommunen, da man med åbne øjne valgte at gøre Platanvej til
et trafikhelvede.



Høringsvar nummer:9 beskyttet

Navn: James Bonham
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 18
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 24 oktober 2020

Høringsvar:

Jeg mener der skal kigges grundigt på bumptypen. Denne slags
'pude' bump, som for eksempel på Vesterfælledvej gør at biler
skal meget nede i hastighed, som betyder at folk trykker
hårdt på speederen lige efter, og det giver unødvendige
støjgener. Afstanden imellem de to bumps er derfor vigtig, så
bilister ikke kan komme op i hastighed. Man kunne overveje en
30km/t zone, chikane eller anden type bump som f.eks. på
Bülowsvej, hvor trafikken kan kører lidt hurtigere over.

Jeg synes også det ville give mening at kigge på en 40km/t
zone og bump til Madvigs Alle, så hele strækningen bliver
40km/t. Det er forvirrinde at grænsen skifter for hver vej,
så mange bilister fortsætter med at køre 50.

Jeg bor på Platanvej 18, og det er næsten umuligt at se biler
og cyklister på vejen, når man kører op af rampen fra
parkeringskælderen. Der er to parkeringspladser til i planen
som muligvis bliver problematisk. Det er vigtigt man kan se i
begge retninger når man kører ud. Det samme gælder for de
andre indgange. Det er fint at miste en parkeringsplads pga.
trafiksikkerhed.



Høringsvar nummer:10

Navn: Kim Mortensen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platan 23
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 24 oktober 2020

Høringsvar:

cykelstier i begge retning er som udgangspunkt en god ide og
ligeledes vejbump, da både biler og busser ikke overholder
hastigheds begrænsningerne, dagligt er det ved, at gå galt
ofte med, at cyklisterne må op på fortovet. Parkeret biler er
blevet påkørt og ridset af busser, da vejen er for smal til
tung trafik, at gøre fortovene mindre er vanvid, vil være
umuligt for folk med barnevogne og rollatorer  og rulle stole
med mindre.
fjerne P-pladser ville gøre det væsentlig nemmere og endnu
bedre hvis man havde gjort vejen ensrettet. støjdæmpende
asfalt vil hjælpe på støjen. Min tiltro til kommunen ligger
på et meget lille sted især tesen om grønt Frederiksberg og i
samme åndedrag mere trafik end nogensinde. plante flere træer
er lidt komisk da de ville dø af diesel og benzin os.



Høringsvar nummer:11 beskyttet

Navn: Inge F H Olsen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 6, 7. sal, lejl. 4
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 25 oktober 2020

Høringsvar:

1. Fint at der etableres cykelstier på begge sider af
Platanvej. Det kan overvejes om man - indtil hele cykelstien
langs vejen er på plads - skal skilte med at der er ubetinget
vigepligt fra cykelstien og ud på gaden ud for  Platanvej 8.
Flere cyklister inkl løbehjul kører lige nu direkte ud på
gaden uden at se sig tilbage over skulderen for at checke om
der kommer biler.
2. Fint at der plantes flere træer
3. Fint med hastighedsdæmpende foranstaltninger - dels i form
af 2 kommende bump og i form af fortsat skiltning med 40
km/t. Det kunne også være en god ide med yderligere optegning
af at overhaling er forbudt på hele vejstrækningen, jf. at
jeg dagligt ser biler lave hasarderede overhalingsforsøg, når
busserne holder stille ved busstopstederne.
4. Fint at der kommer støjreducerende asfalt på kørebanen -
jo hurtigere jo bedre.
5. Fint at der kommer el-busser på Platanvej - det ville dog
være godt om der kan indgås forhandlinger med busselskaberne
så man kan fremskynde kørslen med el-busser. Det er længe at
skulle vente til henholdsvis 2022 og 2025.
6. Når der lægges støjreducerende asfalt bedes diverse
dæksler i vejen checkes og evt udbedres, da nogle af disse
stadig genererer generende støj når der køres på vejen og man
kører over dem
7. Adskillige ejendomme har fået etableret porte ud til
Platanvej siden metroen blev åbnet og busstopstederne på
Platanvej  etableret. Det bør overvejes hvordan man kan
skilte så diverse cyklister og bilister ikke støder sammen i



ud- og indkørselssituationer ifm portåbninger.



Høringsvar nummer:12 beskyttet

Navn: Christina
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 25 oktober 2020

Høringsvar:

Det lyder positivt med grønne træer (det måtte godt være
endnu flere grønne områder), hvis det kan blive bundet flot
sammen med Frederiksberg Allé samt elbusser og lyddæmpende
asfalt. Dog synes jeg, at følgende punkter bestemt bør
forbedres:
1. Man bør lave bump, som sikrer at de 40 km/t bliver
overholdt og ikke blot er symbolske (samt eventuelt lave 40
km/t zone på Madvigs Allé, så strækningen hænger sammen).
2. Det er positivt at have en bred cykelsti, men det giver
ingen mening, at det skal være så smalt et fortorv. Der bør
som minimum være 2 meter ligesom cykelstien, så det er muligt
at fodgængere kan passere hinanden. Der kommer også masser af
mennesker med kufferter pga. metroen, som der ikke vil være
plads til. For ikke at tale om barnevogne mm.
3. Der må også gerne komme flere lygtepæle, så fortorv ikke
er så mørklagte som i dag.



Høringsvar nummer:13

Navn: Jørn Nørgaard Christensen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 6, 7. sal, lejl. 4
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C.
Anden kontaktinformation:
Upload date: 27 oktober 2020

Høringsvar:

Jeg er yderst tilfreds med at der snart kommer cykelstier i
begge sider af Platanvej.  Jeg vil anbefale, at biltrafikken
ensrettes på Platanvej, således at biltrafik kun kan køre mod
Frederiksberg Allé.  Derved vil buspassagerer blive sat af
direkte ved indgangen til Frederiksberg Allé Metro station.
Lige nu har busserne det lidt svært ved at passere hinanden
ud for metrostationen.



Høringsvar nummer:14 beskyttet

Navn: Joakim Ramild von Vestergaard
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 22C, 7. th
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 28 oktober 2020

Høringsvar:

Platanvejs nuværende udformning er slet ikke gearet til den
trafik kommunen nu har valgt at sende igennem gaden. Reelt er
Platanvej i sin nuværende form genåbnet, men eftersom
Frederiksberg Kommune har valgt at Platanvej skal være den
eneste vej i kommunen med parallelt kørende A-linjer, så +600
busser kører igennem gaden dagligt, er det jo dømt til at gå
galt. For kommunens plan var aldrig at gennemåbne Platanvej,
men at udbygge den markant. I dag er Platanvej direkte farlig
for cyklister.

Det er en glimrende idé at der kommer cykelstier, men efter
at Frederiksberg Kommunes ypperste mission er at knæfaldet
for tung gennemkørende trafik bliver så dybt som muligt,
bliver fodgængerne - beboerne - taberne i udbygningen af
Platanvej. Selvom kommunen planlægger at ekspropriere privat
ejendom, for at ombygge Platanvej til mere tung trafik, så er
vejen ikke bred nok til at opfylde kommunens egne
retningslinjer for minimumsbredder, slet ikke for fortovet.
At det ikke får kommunen til at indse at det derfor ikke skal
ske er mig en gåde. Vejen må ensrettes, så der er plads til
fodgængere og beboere, cykelstier og gennemkørende trafik.
Hvorfor har man ellers retningslinjerne?

Støjdæmpende asfalt, bump og elbusser er glimrende tiltag,
men det løser ikke problemet. At påstå at det kontraktmæssigt
er umuligt at omlægge til elbusser før 2025 giver jeg
ingenting for, alt har en pris. Det er jo åbenbart muligt at
omlægge ruter, stoppesteder mv. udenfor kontraktperioden. Før



lukningen af Platanvej, som er kategoriseret som en mindre
trafikvej, var der ingen gennemkørende busser.

Busserne larmer absurd meget, og det er primært
accelerationerne der larmer, hvorfor det er essentielt at
bump udføres på en måde hvor det ikke kun ligger op til endnu
flere nedbremsninger og accelerationer end man allerede
oplever i dag, når busserne holder tilbage for hinanden.
Larmen skyldes nok også at Platanvej er Frederiksbergs
tættest beboede vej, med bygninger op til 13. sals højde, der
sender lydbølgerne frem og tilbage i en uendelighed som var
det en tunnel.

At bus 7A ikke blot fortsætter ad Vesterbrogade til
Hovedbanegården giver ingen mening. Hvorfor bygge Cityringen
hvis 7A alligevel blot skal køre mellem stationerne på
Cityringen? Ved Hovedbanegården kan man skifte mellem 7A og
Cityringen.

Nu er det jo ikke alle, der som Simon A. og Jan E., har
mulighed for at bosætte sig i store villaer på veje i
kommunen der er lukket for både gennemkørende trafik og
skilter med 30 km/t. Det er jo selvfølgelig nemt at stå i
æblehaven og tale om de mange grønne og klimavenlige tiltag
man vil gøre for kommunen, mens man med den anden hånd
inddrager private forhaver til grå asfalt og tung
gennemkørende trafik et andet sted i kommunen.

Det er åbenbart vigtigere for de 2 at man får set på
trafikken foran Zoo, det er der ligesom lidt mere prestige i
må man forstå. En dyrt anlagt tunnel, så gående frit kunne
vandre mellem Zoo og Søndermarken uden at skulle krydse en
vej, hvilket eftermæle det ville give. Og mon ikke at
eftermæle bliver noget Aggesen skal til at overveje, så det
bliver andet end som ham der tabte Frederiksberg efter 100
år.



Høringsvar nummer:15 beskyttet

Navn: Merete Nordentoft
Virksomhed/organisation:
Adresse: Bissensgade 17
Post nr: 1773
By: København
Anden kontaktinformation:
Upload date: 28 oktober 2020

Høringsvar:

Som cyklist på Platanvej håber jeg på cykelstier i begge
retninger og ensretning af biltrafik



Høringsvar nummer:16

Navn: Preben Crawfurd
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 22 A
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 29 oktober 2020

Høringsvar:

Af det fremsendte projektforslag er det meget vanskeligt at
se, at Platanvej bliver pænere og mere grøn, som det var
hensigten.
Jeg protesterer mod den markante forringelse af vejens grønne
profil og trafiksikkerhed.
Det er helt uacceptabelt, at trafikken kommer endnu tættere
på ejendommene. Flere steder vil de nye alt for smalle fortov
blive flyttet helt op til facaderne, og de tusindvis af
cyklister passerer kun 1,68 m fra stuevinduerne.
Jeg foreslår, at fortovsbredden øges ved at reducere antallet
af parkeringspladser foran de lige husnumre, da de fleste
ejendomme har egne P-muligheder.
To A-busser presset ind på samme smalle, korte vej er
voldsomt.
Jeg foreslår, at den mindst benyttede A-buslinje omlægges.



Høringsvar nummer:17 beskyttet

Navn: Karen Grubbe
Virksomhed/organisation:
Adresse: Lundbyesgade 12
Post nr: 1771
By: Kbh. V
Anden kontaktinformation:
Upload date: 31 oktober 2020

Høringsvar:

Som daglig cyklist på Platanvej er det betryggende med
cykelsti på stort set hele vejen. Jeg finder det dog noget
bekymrende, at I ifølge tegningen prioriterer tre kørebaner,
men ingen cykelsti på det sidste stykke mod Vesterbrogade.
Netop her er der jo højresvingende busser og et i forvejen
meget trafikalt belastet kryds...



Høringsvar nummer:18 beskyttet

Navn: Therese Krarup
Virksomhed/organisation:
Adresse: Bülowsvej 8
Post nr: 1870
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 2 november 2020

Høringsvar:

Cykelstier i begge retninger er utrolig vigtigt for at sikre
cyklister, både store som små. Desværre er fortorv ligeså
vigtigt og de smalle fortorv som foreslås er en utrolig
dårlig ide. På bulowsvej er der en passage med 1,5 flise og
det giver enormt utrygge forhold for børn, ældre og folk med
barnevogne der færdes her. Typisk kommer der børn på løbehjul
eller trehjulet cykler som er nødsaget til at gå ud på
cykelstien for at komme forbi. De er ikke altid gode til at
orientere sig og derfor er der ofte tæt på at være sammenstød
med fodgængere og cyklister. Derudover er der rigtig dårlig
mulighed for at passere hinanden hvis man kommer gående med
cykler, barnevogn, gangstativ, klapvogn etc og dette er
tilfældet dagligt. Jeg færdes dagligt på fortorv med 1,5
flise og hver dag er der udfordringer grundet det smalle
fortorv. Det betyder meget for dem der færdes på fortorvet at
der er plads til den daglige trafik og derfor skal der være
mindst to rækker fliser- optimalt tre. Hvorfor gøres
platanvej ikke ensrettet så der er mulighed for at beholde
biler og parkeringspladser samt passe på fodgængere og
cyklister?



Høringsvar nummer:19 beskyttet

Navn: Claus
Virksomhed/organisation:
Adresse: Vesterbrogade 176
Post nr: 1800
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 2 november 2020

Høringsvar:

Jeg finder det helt rigtigt, at der kommer cykelsti i begge
retninger - Ensretning af gaden giver ingen mening da det er
en alm. gennem kørselsvej



Høringsvar nummer:20

Navn: Jane Almstrup Nielsen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 21
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 2 november 2020

Høringsvar:

Jeg er MEGET imod smallere fortorve på Platanvej.. Her bor en
del pensionister og handikappede i både kørestole og med
rollatorer mv. De vil med, jeres alligevel allerede besluttet
ændring, �  i fremtiden ikke kunne passere hinanden uden, at
skabe yderligere udfordringer for hinanden.. Her udover , bor
her ligeledes en del småbørnsfamilier med barnevogne mv., som
også må vige for cykler og biler, der drøner afsted - ofte
med mere end 60 km i timen..

Jeg håber at der denne gang, af politikerne,  kun tages
udgangspunkt i, hvad beboerne på den berørte vej mener. Ikke
hvad bornholmere, Østerbroere, folk fra Amager , Jylland og
det øvrige Sjælland mener..?



Høringsvar nummer:21

Navn: Magnus Persson
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 2 november 2020

Høringsvar:

Det er helt fair og super, at der kommer trafik, bus, cykler
osv på Platanvej, som jo er en mindre trafikvej. Det er dog
problematisk at der skal presses store mængder af alle typer
trafikanter igennem. Når man både vil have mange busser,
biler, cykler og gående til metroen kan man ende med, at
tilgodese så mange forskellige trafikanttyper, at det ikke
bliver godt for nogen og bliver meget anstrengende for
beboere på Platanvej.
Det er afgørende at bil- og bustrafikken bliver begrænset med
bump og støjdæmpende asfalt. Det ville også være bedst, hvis
vejen ikke får et 100 % lige forløb, som motiverer til at
køre stærkt - chikaner med træer og grønne bede kunne også
give et mere grønt udtryk på vejen end i den fremlagte plan.
Endnu vigtigere er det, at fortove ikke bliver mindre. De er
i forvejen relativt smalle når der er mange gående til
metroen og der er mange ældre og barnevogne.



Høringsvar nummer:22

Navn: Marina
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 3 november 2020

Høringsvar:

Frederiksberg skal være grønnere - og Platanvej skal være
allélignende med plads til mennesker.

En ting er politikernes historier og noget andet er, at der
endnu engang er påbegyndt en borgerhøring til et
detailprojekt for vejen, hvor borgerne ikke bliver hørt. Er
kommunen klar til at høre vores stemme nu eller får vi endnu
en gang fortalt, at beslutningen allerede var truffet på
vores vegne?

Dette detailprojekt viser hvad politikernes intentioner fra
start har været: en trafikkorridor, med cykler der
nedprioriteres i svingene og smalle fortove i en uendelig
tunnel - med plads til trafik og biler, men ikke mennesker.
Hvad blev der af de grønne idéer og fremtidsvisioner hvor de
bløde trafikanter får plads? Hvornår blev bilerne vigtigere
end mennesker? Der er mennesker der har boet på vejen i 50
år, som ikke får plads nok til at bevæge sig roligt ud og gå
en aftentur uden at skulle vige til side for modgående
mennesker på fortovet eller et cykelstyr fra cykelstien.

Platanvej er Frederiksbergs tættest beboede gade og enhver
der laver et detailprojekt, skal netop tage højde for
mangfoldigheden her: barnevogne, rollatorer, kørestole,
løbehjul og mange mennesker (også med kufferter) der går ned
mod metroen hele døgnet. De bløde trafikanter kan ikke færdes
på så smalt et fortov, heller ikke med de nuværende
afstandskrav.



Der er mange ledige p-pladser i weekenden, samt mange
bilister fra Københavns Kommune der parkerer på vejen og går
tilbage til deres bolig i Københavns Kommune. Det synes
umuligt at tro at menneskers ret til byrum bliver trumfet af
p-pladser til mennesker der ikke bor i kommunen, heriblandt
pendlere.

Jeg har dog hørt politikernes seneste idé: at fjerne p-
pladserne bag Frederiksberg Rådhus. Det må da også være hårdt
at se på så mange p-pladser fra sit kontor, når man kan lave
spændende byrum. Samme ambition for byrum skal skabes på
Platanvej - en vej hvor der skal være rigeligt med plads til
de bløde trafikanter der går tur eller er på vej ned for at
tage den kollektive trafik - der er trods alt 2 A-busser der
kører hvert 2. minut til at minde om netop dette. Platanvej
har ikke haft busser før, det er en mindre trafikvej. Man kan
ikke trumfe de bløde trafikanters ve og vel, for at opnå alt
på en vej der ikke er bred nok til at rumme det.

Detailprojekter mangler også træer, hvor er de henne? Der
står 18 platantræer, men hvor er de? Ved sidste høring om
Platanvej havde kommunen allerede besluttet en fuld
genåbning, men holdt alligevel en høring, som var spild af
beboernes tid.
Jeg håber at kommunen bruger høringssvarene proaktivt og ikke
spilder beboernes tid og energi igen, ved ikke at tage
høringssvarene alvorligt. Der er mange gode kræfter og ideer,
hvis kommunen er klar til at indgå en dialog hvor begge
parter har en stemme.



Høringsvar nummer:23 beskyttet

Navn: Matteo Lualdi
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24.5.1
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 3 november 2020

Høringsvar:

jeg synes at det er sikkerhedsmæssig uforsvarligt med så
smalle fortov.   Antallet af parkeringspladser skal reduceres
for at skaffe plads til mennesker.



Høringsvar nummer:24 beskyttet

Navn: Charlotte Petersen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Nyvej 16,3. th
Post nr: 1851
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 3 november 2020

Høringsvar:

Jeg ønsker en vej , hvor man kan færdes trygt både på cykel,
i bil og gående. Men jeg undrer mig meget over planen, hvor
der ikke er noget busstoppested placeret og at der er hele 3
vognbaner ved udkørsel til Frederiksbergalle. En vej ,hvor
der er etableret bump og stillezone, skal vel ikke trække så
meget trafik at man er nødt til at lave både højre-, ligeud-
og venstre-svingsbaner. Det er ikke godt med så meget trafik
placeret lige ved Metroen med mange gående og cyklister, der
ikke har plads til cykelsti længere.
Jeg har også bemærket at det er bekymrende at cykelstien ikke
starter helt fra svinget ved Frederiksberg alle, men man skal
som cyklist køre på vognbanen, som er alt for smal, da der på
modsatte side er placeret 3 vognbaner. de store busser har i
forvejen svært ved at passere, så cyklisterne kommer i klemme
her. Det er også fuldstændig absurd at skære på fortovet, da
det vil være et knudepunkt for gående, rejsende og andre, der
skal til og fra Metroen og skal krydse vejen til bus. folk
vil gå udenom hinanden og hoppe ud på cykelstien eller
vognbanen lige ved Metroen. En med barnevogn og en med
kuffert kan ikke passere hinanden. Det er et transport
knudepunkt Metroen, derfor skal det også være muligt at
færdes uden at støde ind i hinanden.
1 1/2 flise bredde er alt for smalt, når det er så centralt
placeret.
Det vil være meget bedre for alle, når det nu ikke kan være
en lukket vej, men at vejen bliver ensrettet. det er bedre
for miljøet, for beboerne og for brugerne. Endog for
busserne, da de ikke kan køre forbi hinanden, som det er nu.



En smuk ensrettet vej med Platantræer, parkeringsmuligheder,
flere bumb end 2 på den lange strækning, da folk kan nå at
gasse op imellem kun 2 bump. Meningen er jo at stillevejen
skal overholdes og unødig trafik undgås. Nu er muligheden der
for at ændre lidt på en af Frederiksbergs grimmeste veje,
arkitektonisk set, og følge op på den fine Metro det trods
alt lykkedes at få skabt. Så synes jeg virkelig at man skal
få en bedre miljø planlægning med indover.
Jeg håber virkelig at der bliver lyttet til brugerne og
beboerne i området. for lige nu er det ikke rart at færdes på
Platanvej og det vil fortsat ikke være, når trafikken øges.



Høringsvar nummer:25 beskyttet

Navn: Hansen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Frb alle
Post nr: 1820
By: FRB C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 3 november 2020

Høringsvar:

Jeg mener at Platanvej IKKE skal undtages for trafik, for så
rammes Kingosgade endnu hårdere - men undrer mig over at der
skal etableres en SÅ bred cykelsti i begge retninger - for
jeg har min daglige gang på vejen, og der er så absolut ikke
så hård en trafik som mange i høringssvaret angiver -
tværtimod. Til gengæld oplever jeg ikke en mængde af
cyklister der berettiger at fortovet skal reduceres i en
sådan grad.



Høringsvar nummer:26

Navn: George Tufeanu
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 19 , 3 th.
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 3 november 2020

Høringsvar:

Jeg er meget imod smalle fortov på Platanvej. I
adfærdsanalysen er der påvist en sammenhæng mellem fortovs
bredde og fodgængeradfærd.
Ved smalle fortovsbredde benytter fodgængere kørebanen
grundet trængsel på fortovet. De skaber uro og utryghed. Der
bor mange ældre mennesker på Platanvej ! De bruger rollator
eller kørestol. Har kommunen glemt at de ældre har også
rettigheder ?



Høringsvar nummer:27 beskyttet

Navn: Thorstein
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 4 november 2020

Høringsvar:

Fortovene kan ikke være så smalle, der er ikke plads til at
to mennesker kan gå forbi hinanden, ved siden af hinanden
eller overhale uden at ende ude på cykelstien. Planerne for
vejen er i modstrid med kommuneplanen, mobilitetsplanen og
Frederiksbergstrategien. Bilparkeringspladser kan ikke være
vigtigere end at beboere kan bevæge sig ned af den gade de
bor på. De bløde trafikanter kan ikke kun udgøre 20% af
vejens bredde. Fremtiden er grøn og det skal fortsætte med at
være trygt og godt for de bløde trafikanter.



Høringsvar nummer:28 beskyttet

Navn: Marianne
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 4 november 2020

Høringsvar:

Der er tegnet op med kridt hvor smalle fortovene er og jeg
kan ikke gå på fortovet med min rollator uden at skulle
undvige forbipasserende. Hvorfor har vejstrækningen ikke
flere træer? Og hvad med dem der ikke har computer og dermed
ikke kan afgive et svar til denne høring? Der er mange ældre
der bliver overset i denne proces



Høringsvar nummer:29

Navn: Jesper Munk
Virksomhed/organisation:
Adresse: Bülowsvej 5B
Post nr: 1870
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 4 november 2020

Høringsvar:

Som daglig cyklist på Platanvej, ser jeg det som meget
nødvendigt med cykelsti i begge retninger.
Også gerne træer.



Høringsvar nummer:30

Navn: Henny M. Andersen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 19, 1 tv.
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C.
Anden kontaktinformation:
Upload date: 4 november 2020

Høringsvar:

Jeg er meget imod smalle fortov.
Jeg kører på handicap scooter på Platanvej når jeg skal
handle eller henter min  nødvendigt  medicin.
Smalle fortov vil giver til mig en meget trist  oplivelse da
jeg ikke må køre på kørebanen. Smalle fortov vil give ringere
muligheder for barnevogne og handicap scooter.



Høringsvar nummer:31 beskyttet

Navn: Peter
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 4 november 2020

Høringsvar:

Fortovet er for smalt og der er ikke plads til beboerne der
kan gå ned af gaden. Trafikken kan ikke prioriteres over
mennesker. Der skal være plads til alle :)



Høringsvar nummer:32 beskyttet

Navn: Hanne Bengaard
Virksomhed/organisation: Borger
Adresse: Vesterbrogade 127a 2. Tv
Post nr: 1620
By: København V
Anden kontaktinformation:
Upload date: 4 november 2020

Høringsvar:

Jeg vil gerne rose forslaget for at finde den gyldne
middelvej mellem alle de forskellige hensyn.



Høringsvar nummer:33 beskyttet

Navn: Bolt Andersen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 22C, 4. th
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 5 november 2020

Høringsvar:

Fortovet er for smalt, jeg er blind, bruger markeringsstok og
har brug for ledsager. Med det smalle fortov, parkerede
cykler og trappetrin, vil det være umuligt for os at bevæge
os på den vej, vi bor på.



Høringsvar nummer:34 beskyttet

Navn: Ilse Olsen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 16, 1.tv
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 5 november 2020

Høringsvar:

Cykelstierer erpåkrævet. Men der er ingen sammenhæng i at
Platanvej, der er den tættest befolkende gade i kommunen,nu
skal have de smalleste fortove.  I forvejen er det svært at
være fodgænger mellem ventende buspassagerer, el- knallerter,
rollatorer, barnevogne samt cykler og løbehjul, som er smidt
på fortovet. For slet ikke at tale om problemerne med at
overholde den reglementerede corona-afstand.
Der er heller ikke megen sammenhæng i at etablere en metro-
station samtidig med at adgangsforholdene for brugerne
forringes.
Hvis de påtænkte bump er samme slags som det eksisterende( ud
for nummer 14)  er de virkningsløse i forhold til at få
bilisternes fart ned.
Hvis der skal være plads til Platanvejs fodgængere,
cyklister, busser og bilister bør man nedlægge de fleste
parkeringspladser i gaden. For beboerne vil det ikke betyde
det store, fordi de fleste ejendomme har private p-pladser og
så kan gaden stoppe med at være København kommunes ekstra p-
plads.
Ja tak til støjdæmende asfalt, flere træer og el-busser, men
det må af hensyn til støj og forurening være muligt at
fremskynde indsættelsen af el-busser.



Høringsvar nummer:35 beskyttet

Navn: Anne Steensgaard
Virksomhed/organisation: Ren luft til alle
Adresse: Vesterbrogade 112
Post nr: 1620
By: KØBENHAVN v
Anden kontaktinformation:
Upload date: 5 november 2020

Høringsvar:

I gruppen Ren luft til alle/ ren luft til Kingosgade, bliver
vi stærkt bekymret for om der igen er urent trav, siden der
nu kommer et forslag igen til platanvejens favør og ikke til
de omkringliggende veje, der tager uforholdsmæssigt mange
biler i forvejen. Hvis vi ser på forureningsgraden og udsatte
cyklister, må det være Kingosgade der prioriteres først. Vi i
foreningen har kørt sagen før, og gør det gerne igen, da vi
fik medhold fra både Frederiksberg Kommune og Københavns
Kommune. Der kan ikke kun tage hensyn til en vej, bare fordi
de råber usolidarisk højt. Der må og skal være løsninger
bedst for flest. Derfor-  få forureningen ned på kingosvej,
gør den ensrettet og lav cykelstier. Hvis forureningen så er
faldet ned til et acceptabelt niveau, kan der ses på hele
området som helhed. Man kan undres over, at der fortsat
bliver brugt tid på platanvejens ønske om særstatus.



Høringsvar nummer:36 beskyttet

Navn: Msrk Borella
Virksomhed/organisation:
Adresse: Vesterbrogade 112
Post nr: 1620
By: Kbh v
Anden kontaktinformation:
Upload date: 5 november 2020

Høringsvar:

Det er jo rystende at Kingosgade ikke prioriteres før
platanvej ?

Kingosgade gade og alle omkringliggende beboere har i 8 år
lidt over massiv forurening grundet den extra trafik fra den
lukkede platanvej



Høringsvar nummer:37 beskyttet

Navn: Erik Lynge-Jorlén
Virksomhed/organisation:
Adresse: H.C. Ørsteds vej 23, 4.th
Post nr: 1879
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 5 november 2020

Høringsvar:

Naturligvis skal pladsen på Platanvej forbeholdes cyklister,
gående og busser.
IKKE biler, og der skal ikke gives mere af byen til
parkering.
Det er vanvid og en byrumspolitik fra 1960'erne!



Høringsvar nummer:38

Navn: Peter Nisse
Virksomhed/organisation:
Adresse: Vesterbrogade 196 2.
Post nr: 1800
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 6 november 2020

Høringsvar:

Jeg synes det er en god plan for Platanvej, kommunen har
fremlagt. Godt at bevare parkeringspladser og fint med en
cykelsti.
Platanvej må tage sin del af trafikken herunder buskørsel.
Glimtende med to A-busser til metrostationen.



Høringsvar nummer:39 beskyttet

Navn: Gitte Jensen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Kingosgade 11
Post nr: 1818
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 6 november 2020

Høringsvar:

Skønt med flere træer, bump, 40 km/t skilte og støjdæmpende
asfalt til Platanvej. Jeg går ud fra (måske lidt naivt) at
det samme gælder for Kingosgade, da der stadig kører MANGE
flere biler gennem her end på Platanvej, så ja glæder mig
også til de nye tiltag på Kingosgade. Hvis den måling der var
på begge veje for et par uger siden var en trafikmåling, hvor
kan man så se resultatet af disse.



Høringsvar nummer:40 beskyttet

Navn: Ole Alber
Virksomhed/organisation:
Adresse: Vesterbrogade 196, 2. Tv
Post nr: 1800
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 6 november 2020

Høringsvar:

Det er rn udmærket plan.
Vi i nærområdet vil gerne have pjevektet afsluttet, og
Platanvej må selvfølgelig tage sin del af bydelens trafik.



Høringsvar nummer:41

Navn: Christian
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 6 november 2020

Høringsvar:

Fortovene er for smalle i forslaget og jeg ønsker plads til
at bevæge mig uden at være bange for at al anden trafik
bliver prioriteret højere end min daglige gang. Her mener jeg
ikke at 2 fliser er meget at spørge om.
Jeg bor på vejen, modsat andre inputs ængere nede fra andre
veje. Jeg håber de får deres egen borgerhøring som kan tage
hånd om deres udfordringer og ville aldrig kunne finde på at
skrive et dårligere forslag for deres vej  - det har de dog
ingen problemer med at gøre her, kedeligt.



Høringsvar nummer:42 beskyttet

Navn: Marie-Louise Bordinggaard
Virksomhed/organisation:
Adresse: Bülowsvej
Post nr: 1870
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation: Daglig cyklist på Platanvej
Upload date: 7 november 2020

Høringsvar:

Planen bærer meget tydeligt præg af at ingen trafikanter er
prioriteret, ingen valg er taget og derfor en planen en
dårlig løsning for alle.
Kingosgade er livsfarlig for cyklister, og Platanvej bør
blive en vej hvor gående og cyklende trafikanter, kan færdes
sikkert og effektivt, derfor skal cykelstier og fortov gøres
breder.



Høringsvar nummer:43 beskyttet

Navn: VANDREFALKEN
Virksomhed/organisation:
Adresse: FREDERIKSBERG
Post nr: 2000
By: FREDERIKSBERG
Anden kontaktinformation:
Upload date: 8 november 2020

Høringsvar:

NUVÆRENDE BUMP = FALSK TRYGHED.
STØJ ER SYGDOMS FREMKALDENDE.

Et vejbump skulle gerne få trafikanterne til at sagte farten.
Det bump, der allerede  er på  Platanvej, passerer man vist
bedst, hvis man sætter farten op. Dette er jo næppe meningen,
især da dette bump ligger, hvor der også er en midterhelle.
Husk at markere bump med hvide striber.

Lav 2-3 vejbump af den slags, der virkelig er til gene for
bilisterne, så de er tvungne til at sætte farten ned.

Skilte med 40 km`
s fart har næppe de store virkning?

Bumpene skal laves på en sådan måde, at der er plads til
busserne hjul, så hjulene kører på  fladt niveau, således at
busserne ikke skal bremse op, til gene både for buspassager
og beboere på Platanvej, hvad angår opbremsningsstøj.

Altså bump til gene for biler, men ikke for busser.
Dette kan sagtens lade sig gøre.

Og så larmer busserne, når de kører over dæksler.

Farten skal sættes ned og samtidig er det fint med
støjdæmpende asfalt.
Har vi i øvrigt fokus nok på, hvad støj gør ved mennesker?



 Støj slår ihjel. Det ved vi.

Men hvordan man laver den grå Platanvej om til en grøn oase,
ved jeg ikke og kan ikke se det på den tegning, der følger
med projektet.
Jeg må være blevet halvblind eller også er tegningerne lavet
så små, så det ikke lader sig gøre at se, hvor træerne skal
være?

Jeg kan godt forstå, at der er en bindings periode m.h.t.
hvornår de nuværende busser skiftes ud til EL-busser. Men
hvor er det tiltrængt for de plagede beboere på  Platanvej.

.



Høringsvar nummer:44 beskyttet

Navn: Hanne
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 8 november 2020

Høringsvar:

Nej tak til smallere fortove;  pensionister skal blive længst
muligt i eget hjem, så vi må forvente flere rollatorer, som
skal passere f.eks. barnevogne og gående. Der er ikke plads
på de planlagte smalle fortove.
Ja tak til færre p-pladser.
Ja tak til støjdæmpende asfalt.
For Guds skyld ja tak til elbusser – nu og ikke først om føje
år; busserne larmer virkelig meget.
Ja tak til effektive bump; både dag og nat er der bilister,
som nærmest kører ræs på vejen.
Ja tak til mere grønt - er der ikke noget med, at kommunen
har en ambition om, at enhver Frederiksbergborger skal kunne
se et træ?

Og til sidst: Hvordan har kommunen tænkt sig at sikre, at vi,
der bor på Platanvej og har bil, kan komme ud fra respektive
indkørsler?



Høringsvar nummer:45 beskyttet

Navn: Marit Nielsen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 32
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 8 november 2020

Høringsvar:

Udmærket forslag mht. parkering og fortov. Problemet er
stadig al for meget trafik pga. 2 busser på Platanvej. Afskaf
bus 7A på Platanvej og lad bus 7A køre/fortsætte hele vejen
på Vesterbrogade, hvor 6A kørte tidligere. Dermed får
Vesterbrogade en bus OG Platanvej slipper for den ene bus.



Høringsvar nummer:46

Navn: Paola Elnif
Virksomhed/organisation:
Adresse: Hauchsvej 18
Post nr: 1825
By: Frederiksberg C.
Anden kontaktinformation:
Upload date: 9 november 2020

Høringsvar:

Stort JA, til projektet.
Det er en meget  fin plan, med etablering af brede
cykelstier, planting af flere træer og bevaring af
parkeringspladser.
Fortorvsbredden på 1,5-2 fliser er helt ok, og ikke meget
anderledes end andre mange veje på Frederiksberg. Alle dem
der færdes på Platanvejs fortove skal nok finde ud af det,
hvis de vil, ligesom vi allerede gør på de veje med samme
forhold.
Jeg er meget glad for, at Platanvej igen er åben, og
trafikken bliver igen fordelt mere retfærdigt.



Høringsvar nummer:47

Navn: Jan Elnif
Virksomhed/organisation:
Adresse: Hauchsvej 18
Post nr: 1825
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 9 november 2020

Høringsvar:

Fint forslag. Det er helt nødvendigt, at der på Platanvej er
gennemgående trafik i begge retninger. Hvis man skal fra
Vesterbro til Nørrebro og videre, er vejen sammen med
Kingosgade eneste mulighed, og trafikbehovet øges hele tiden
bl.a. med udbygning af Carlsbergbyen, Enghavevej og
Sydhavnen.



Høringsvar nummer:48 beskyttet

Navn: hanne andersen
Virksomhed/organisation:
Adresse: platanvej
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 10 november 2020

Høringsvar:

Der argumenteres for, at den påtænkte fortovsbredde på
Platanvej er den samme som andre veje i området. Når man ser
bort fra Alhambravej, Kingosgade og Madvigs Alle kan man
retfærdigvis ikke sammenligne fortovsbredder på andre veje
mellem Vesterbrogade og Frederiksberg Alle, hhv. mellem
Frederiksberg Alle og Gl. Kongevej med Platanvej. Platanvej
har kommunens højeste befolkningstæthed og 2 A-busser døgnet
rundt.

Kan et kompromis være at have parkeringspladser i den ene
side af vejen - på langs ad cykelsti/fortov, således at
fortovene i begge sider gøres bredere? Før metrobyggeriet var
der f.eks. ikke parkeringspladser ud for nr. 19-29 (den
østlige side af Platanvej).



Høringsvar nummer:49

Navn: Bodil Morgenstern
Virksomhed/organisation:
Adresse: Amalievej 9A
Post nr: 1875
By: FREDERIKSBERG C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 10 november 2020

Høringsvar:

Platanvej kan ikke stå alene

Frederiksberg bør lavet en samlet plan for at få begrænset
den gennemkørende biltrafik. Vores vision er Frederiksberg
Allé som fodgængerområde – Frederiksbergs rambla.

Indsigelse fra: Kjeld A. Larsen, Kochsvej 16, Ole Horskær
Madsen, Askeskellet 10, Lars Skovgaard, Godthåbsvej 32A og
Bodil Morgenstern, Amalievej 9A (bodilmorgenstern@gmail.com).

Vi noterer os, at det forslag, der nu er sendt i såkaldt
”borgerdialog”, ikke handler om Platanvejs indretning
generelt, men kun om etableringen af cykelstier. Det, vi som
borgere kan få indflydelse på i den forbindelse, begrænser
sig til placeringen af et bump, placeringen af et allerede
fastsat antal parkeringspladser (62) og placeringen af nogle
træer (18), hvoraf en del skal erstatte et antal fældede
træer. Det er kritisabelt lidt at give borgerne indflydelse
på i en høring, der vedrører en vej af stor betydning for den
gennemkørende trafik på Frederiksberg, og hvor det efter
genåbningen fremgår tydeligt, at der er store problemer for
såvel beboerne langs vejen som for trafikanterne.
Flertallet i kommunalbestyrelsen har efter en høring i 2019
lagt sig fast på et scenarie, hvor Platanvej genåbnes som
trafikvej med busdrift (7A og 9A begge med mange afgange
døgnet rundt) og gennemkørende biltrafik i begge retninger,
cykelstier og med maksimal bilparkering. Den omfattende
gennemkørende trafik og den omfattende parkering kan kun lade



sig gøre ved at forringe forholdene for alle trafiktyper. Men
ser man på Platanvej, som den fremstår på tegningen over
cykelstiprojektet, springer det i øjnene, at især cyklister
og fodgængere får deres forhold forringet. (For nu ikke at
nævne de grundejere, der må afgive deres forhaver).
Ifølge Frederiksberg Kommunes Trafik- og Mobilitetsplan 2018,
hvor der tales meget om at prioritere sunde og grønne
transportformer højt, bør trafikveje som Platanvej have
fortove på 2,5 meter i hver retning. I dette projekt må
gående nøjes med en fortovsbredde på 1,68 meter (1,5-2
fliser). Frederiksberg er i forvejen kendt (berygtet) for
sine smalle cykelstier, og den linje agter flertallet
åbenbart at fortsætte. Mobilitetsplanen taler om cykelstier
på 2,2 meter i hver retning, men på Platanvej må cyklisterne
nøjes med 2 meter. Der er tydeligt tale om et projekt, hvor
kommunen fraviger de principper, som den ellers hylder ved
festlige lejligheder, når den gerne vil se sig selv som grøn
og et godt sted for bløde trafikanter. Sandheden er nærmere,
at Frederiksberg Kommune er bilejernes bedste ven.
Det afspejler sig også i, at bilerne ifølge detailprojektet
for cykelstier må passere Platanvej med en fart på 40
kilometer i timen. Fartgrænsen burde sættes ned til 30
kilometer i timen, ikke mindst af hensyn til støjen og til de
dårlige oversigtsforhold, der må forudses fra udkørsler fra
vejens beboelsesejendomme.
Når dette er sagt, er det vores opfattelse, at det er en
fejl, at Frederiksberg Kommune laver trafikplanlægning for
Platanvej alene. Det er åbenlyst, at det giver problemer, at
vejen er genåbnet for gennemkørende trafik i begge retninger.
Der bør laves en samlet plan for den gennemkørende trafik
gennem kommunen, hvor man indtænker flere ensretninger, og
tiltag der kan begrænse den gennemkørende trafik. Dette bør
oplagt ske i samarbejde med Københavns Kommune.
Kommunen bør ikke kun tænke i cykelstier. Kommunen bør tænke
i regulære forbedringer for cyklister og fodgængere gennem
fredeliggørelse af områder af bydelen, bedre og billigere
kollektiv trafik og forbedring af byrummet, så gader, veje og
pladser bliver rarere steder at opholde sig.
Byrummet på Frederiksberg er i alt for høj grad optaget af
parkerede biler. På Platanvej får cyklister og fodgængere
ringere forhold, fordi planen vil skaffe plads til 62



planlagte parkeringspladser. På Frederiksberg Allé
prioriterer kommunen fire vejbaner og fire rækker af
parkerede biler i gaderummet frem for cykelstier.
En vision: Hvad med at få de parkerede biler væk fra
Frederiksberg Allé. Hvad med i stedet at få lavet gode, brede
cykelstier på alleen. Og hvad med at standse gennemkørslen og
fredeliggøre alleen og udvikle byrummet der til en ramme om
forskellige aktiviteter for frederiksbergborgerne: Et sted,
hvor vi kan spadsere, opholde os, lege, gå på marked og så
videre. Frederiksberg Allé som svaret på Barcelonas La
Rambla, Frederiksbergs Rambla.



Høringsvar nummer:50

Navn: ingeborg appel
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 10 november 2020

Høringsvar:

Jeg er bekymret for de smalle fortove, da jeg er
kørestolsbruger.
Hvis et stort antal løbehjul stadig af udlejere bliver
placeret på fortovene og efterladt spredt og uden omtanke af
lejerne, blokerer det fortovene.
For at fastholde den lave hastighed på Platanvej må der være
minimum tre bump.
Venlig hilsen Ingeborg Appel



Høringsvar nummer:51 beskyttet

Navn: Elsebeth Overgaard
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 9
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 10 november 2020

Høringsvar:

Er beboer på Platanvej.
Platanvej er gået fra beboelseskvarter til bussluse. Kommunen
har mest talt i generelle vendinger om, at ’åbne vejen for
trafik’.  Det er ikke adresseret ret meget, at man har
accepteret 2 højfrekvente dieseldrevne A-bus linier i begge
retninger – mellem 400 og 500 busser i døgnet ! Jeg kan ikke
finde et tilsvarende sted i hovedstadsområdet, eller i resten
af Danmark, hvor man har valgt at presse så mange busser ind
igennem et så smalt beboelseskvarter. Dette bør der som top
prioritet findes en løsning på i samarbejde med Movia,
hvadenten det er omlægning af den ene rute eller ensretning
af vejen. Der er ikke plads, og det skaber farlige
situationer. Samtidig er der en virkelig meget ’traktor støj’
fra busser, der hele tiden gearer ned og op, og bruger
hornet, fordi trafikken ikke kan flyde og de dårligt kan
passere hinanden.  Forureningen og de afledte helbredrisici
for beboerne skal også addresseres. Det er ikke acceptabelt,
at der ikke kan sættes el-busser ind før 2022 og 2025. Dette
bør accellereres også som top prioritet.
Det er desuden vigtigt at få plantet så mange træer som
muligt. Udover at det kan forskønne en ret grim vej, er det
også det eneste værn til at reducere CO2 udledningen og lidt
hjælp til støjdiffusion.
I forhold til bump ønsker afhænger dette meget af busdriften.
Jeg bor lige ud for nogle af de steder hvor busserne ’gearer’
op og ned, og det er ulideligt med den afledte larm og
vibrationer op i bygningen. Derfor bør typen og antallet af
bump til hastighedsnedsættelse tage højde for dette, så



busserne ikke skal op og ned i fart 3-4 gange. Jeg ved ikke,
om det er et tilsvarende problem for el-busser, men ellers
understreger dette jo netop også behovet for at få el busser
sat ind hurtigst muligt.
Platanvej er svær at redde, fordi man i forsøget på at ville
presse det hele ind på et område, der faktuelt ikke har plads
til det, risikerer at gøre det dårligt for alle.
I forhold til p-pladser, som åbenbart er en topprioritet for
kommunen, hvorfor bygger man ikke 1 eller 2 underjordiske p-
anlæg i området ? Der er indtil flere steder, hvor man kunne
anlægge disse, og det vil dels hjælpe på pladsbehovet, dels
hjælpe på forskønnelsen af gaden.
Vedr. forskønnelse af vejen, og måske lidt uden for
trafikemnet: Kunne man ikke iværksætte et udsmykningsprojekt
af de ikke så kønne beton altaner på no. 7 ? Det ville være
passende hvis Frederiksberg kommune og Metro selskabet
donerede en grøn (keramik) belægning til disse grå beton
mure, der på smuk vis ville lede op til fliserne i
metrostationen og matche den grønne sluse man gerne vil skabe
op til Frederiksberg Allé.

On a side note:
Jeg var noget i tvivl om, hvorvidt jeg gad spilde min tid på
at lege aktiv borger igen set i lyset af den forrige pseudo
’borger-inddragelse’ med de 4 scenarier, der spildte en masse
menneskers tid og sikkert et ikke ubetydeligt beløb til Gehl
Architects. Det blev efterfølgende også bekræftet af bl.a.
Jan E Jørgensen i Frederiksberg Bladet, at det skam da hele
tiden havde været meningen, at vejen skulle åbne for trafik,
når metrobyggeriet var færdigt. I en anden artikel i samme
blad skriver Jan E Jørgensen, citat:  ’dem der bor på vejen
har i mange år vænnet sig til fred og ro..’ (Frb Bl. 30/9
2020). WTF ?!  Skal bare lige minde om, at vi har boet i et
et gigantisk støjende og møjende metroanlægsarbejde i 10 år !
Der var en tilsvarende patronisering i en del indlæg i den
forrige høring, om at de gik og ’hyggede’ sig på Platanvej og
artikler i Frederiksberg Bladet under overskriften
’Platanvejs egoisme’.  Bagved det hele en insinuering af, at
vejens beboere ikke var interesseret i områdets bedste men
kun vejens bedste – og at disse 2 ting nødvendigvis var
modsætninger. Sjovt nok har jeg aldrig nogensinde oplevet



sådan en attitude fra nogen beboere på Platanvej. Det er
fremfor alt i vores interesse, at vi får et beboelseskvarter
og en trafikplanlægning, der fungerer.
Selvom det var skønne spildte kræfter med Gehl Architects 4
scenarier så var tegningerne dog pænere og mere visuelt
appellerende end den præsenterede tegning fra Cowi consult.
Kunne man måske lige have anstrengt sig nok til at løfte det
op til en 3D tegning også ?
Jeg kan f.eks. ikke læse af tegningen om der er en fodgænger
overgang eller midterhelle midt på gaden som i dag udfor
nummer 11 i forbindelse med det såkaldte ’bump’? Vi er enige
om, at det er der da selvfølgelig – ikke ?  Eller hvordan
forestiller man sig beboerne skal krydse gaden og komme ind
til deres bolig ?



Høringsvar nummer:52 beskyttet

Navn: Rita Ferro
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 26, st.tv
Post nr: 1810
By: frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 11 november 2020

Høringsvar:

Jeg bor på Platanvej i en stuelejlighed. Det er dejligt at
læse alle de virkelig gode indlæg i debatten. Jeg kan kun
gentage, hvad de fleste er enige om; al for meget støj og
møg, alt for smalle fortorv, alt for mange busser og biler,
og for himlens skyld forbyd venstresving fra Platanvej til
Vesterbrogade og lad os i stedet få cykelsti med kantsten op
til hjørnet Platanvej/Vesterbrogade.
Vi har ikke brug for alle de parkeringspladser til vejens
beboere, lad os få flere vejtræer, dem kan vi til gengæld
ikke få for mange af.
 Jeg håber at Frederiksbergs politikkere denne gang lytter
til borgerne og at vi ikke ser en gentagelse af den uværdige
og arrogante høring vi havde i 2019.
Lad os få en trafikplan for hele Frederiksberg på borgernes
premisser, det er os der cykler og spadsere og handler i
området, lad os blæse på alle de biler der bruger
Frederiksberg til gennemkørsel, de lægger ikke en krone i
butikkerne, de giver intet til kommunen, andet end støj og
møg.
Kære politikkere, planen for Platanvej  " ER EN OMMER ! "



Høringsvar nummer:53

Navn: Raffaella Magnoni
Virksomhed/organisation:
Adresse: PLATANVEJ 24
Post nr: 1810
By: FREDERIKSBERG
Anden kontaktinformation:
Upload date: 11 november 2020

Høringsvar:

I live in Platanvej and I can not see the new Platanvej
project as an improvement for the area neither the citizens.
The increase of traffik, and traffik jam in the stress and
the  reducing of  the space for pedestrians would not help in
the promotion of rhe use of the new metro station
frederiksberg alle. With the new project platanvej would be
only a constabt traffik jam with busses stuck in. In the
prospective of a greener Copenhagen all the idea of
increasing the use of private cars  making public
transportation more difficult is just aberrant.



Høringsvar nummer:54 beskyttet

Navn: Charles Ferro
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 26
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 11 november 2020

Høringsvar:

Jeg er Amerikaner, men har boet i Københavns Kommune i 42 år.
Jeg har med glæde og stolthed fulgt udviklingen med lukkede
eller  ensrettede veje, pladser med træer og buske, hensyn
til børnefamilier, spadserende og cyklister; tænk på det
politiske mod der skulle til, for at  lukke Nørrebrogade, og
der er store planer for den indre by og virkelig trafikal
nytænkning på Østerbro.
Nu er jeg så flyttet til Frederiksberg kommune... på
Platanvej.
Jeg er fuldstændig målløs over de trafikpolitiske
beslutninger der er taget for gaden. Her havde vi en
fantastisk mulighed for kreativitet og nytænkning, i stedet
er tiden skruet tilbage til 1960'erne hvor alle beslutninger
var på bilens premisser, smalle fortorv, tæt trafik og lange
rækker af parkerede biler.
Hvor er det trist at opdage, at Frederiksberg bare er en
gennemkørsels kommune for omegnens biler, jo flere
gennemkørselsveje, jo flere biler, det er logik for burhøns.
Lad os få bredere fortorv, bredere cykelstier og for Guds
skyld fjern nogle parkeringspladser og plant en smuk allé med
mange træer, det ville være et lille plaster på det store
åbne sår.
Jeg er bilist og meget glad for min bil, men jeg nyder en
gåtur og at cykle på arbejde hver dag. Lad os prøve at gøre
Platanvej så grøn og dejlig som mulig.



Høringsvar nummer:55

Navn: Karen Sørensen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 12 november 2020

Høringsvar:

Første gang vi blev hørt om Platanvej var i sommeren 2019. Da
var der udsendt fine brochurer samt opstillet et
informationsskur. Efterfølgende har kommunen oplyst at
høringen dengang alene drejede sig om cykelstier! Enhver der
har oplevet høringen og den efterfølgende debat ved at det er
usandt. Derfor er det med blandede følelser jeg nu deltager i
en høring om cykelstier. Hvordan vil det mon blive tolket?
Denne gang er materialet til gengæld meget minimalistisk og
meget vanskelig at visualisere. Det er simpelt hen dårligt.

Det er besluttet at Platanvej skal åbnes for maksimal trafik
og udstyres med maksimalt antal parkeringspladser. Kommunens
egne beregninger viser at den samlede trafik gennem kommunen
vil stige ligesom den interne trafik i kommunen vil stige som
følge af den valgte løsning. Politikerne har fortalt at de
ikke forventer nogen "stor" stigning i trafikken gennem
kommunen. Dette er naturligvis forkert. Antallet af biler på
Frederiksberg er steget 28% på 10 år og antallet af boliger
stiger rundt om kommunen og i kommunen, så antallet af biler
vil fortsætte med at stige og dermed vil trafikken også
stige. Alle kommunens rådgivere siger da også at trafikken
vil fortsætte med at stige indtil alle veje er fyldt op. Den
valgte løsning er i direkte modstrid med kommunens egne
målsætninger, som de kommer til udtryk i planer og strategier
mm.

Platanvej er en mindre trafikvej, hvor cykler, fodgængere og
almindelig bilkørsel er opprioriteret, mens tung trafik som



busser, lastbiler samt parkering er nedprioriteret.
Platanvej er meget smal og for at få plads til den tunge
trafik som busser og lastbiler skal kørebanen være ekstra
bred. I følge kommunens egne retningslinjer skal parkering
udelades hvis der er pladsmangel og vejen eventuelt
ensrettes. Men på Platanvej skal fodgængerne betale prisen
for plads til busser, lastbiler og parkerede biler i modstrid
med kommunens egne retningslinjer. Der er vedhæftet nogle
billeder der viser fodgængernes dårlige forhold på kommunens
tættest befolkede vej med mange småbørnsfamilier og mange
ældre mennesker med forskellige hjælpemidler. Der er nogle
steder markeret med en kridtstreg hvor fortovet vil ende. Jeg
kan dog ikke se om billederne rent faktisk er vedhæftede, jeg
tror ikke at knappen "Tilføj en ny fil" virker!

Konkrete kommentarer til forslaget:
Vejbanen: Der bør være fuldt optrukne linjer ved
busstoppestederne. Der opstår dagligt farlige situationer
hvor bilerne overhaler en holdende bus, særligt i sydgående
retning, hvor oversigtsforholdene er dårlige. Der bør være 30
km begrænsning på Platanvej og på fortsættelsen i syd- og
nordgående retning. Dagligt oplever man biler, der kører alt
for stærkt. Antallet bump skal tilpasses
hastighedsbegrænsningen.

Cykelstien lever ikke op til kommunens egne standarder selv
om kommunen skriver "fuld bredde". Cykelstien skal føres helt
frem til Frederiksberg Alle og især til Vesterbrogade. Der
opstår farlige situationer når cyklisterne skal ud i
Vesterbrogade eller når de skal dreje mod centrum.  En
cykelsti skal være på cyklisternes præmisser og ikke på
bilisternes præmisser.

Fortovet: Fortovet er en skandale. Kommunen lever generelt
ikke op til egne standarder for fortovene, men på Platanvej
har den fået en ekstra reduktion. 1,68m er kommunens forslag
og kommunen hævder at to barnevogne kan komme forbi hinanden.
Måske i teorien men vanskeligt i praksis, da der mange steder
er mur helt ud til fortovet. For kørestole og rollatorer
bliver forholdene helt umulige. Det er hjælpemidler for ældre
mennesker, hvor manøvreevnerne ikke altid er som i de unge



år. Mange steder skal en kørestol direkte ud på det
ultrasmalle fortov fra ejendommenes entredøre. Det vil
opleves som en væsentlig indskrænkning af bevægelsesfriheden.
Platanvej har hidtil været attraktiv for ældre handicappede
borgere, da alle ejendomme har elevator med niveau fri
indgang. Det vil kommunen smadre for at få plads til
parkering i begge sider af vejen.

Parkering: Fjern parkering i hvert fald i den ene side. Hvis
parkeringen fjernes vil det være muligt at have et ordentligt
fortov.

Træer: Kommunen siger at vejen vil få et alle-lignende
udtryk. Men der er planlagt lange stræk med parkering ud for
nr. 24 til 30, 19 ti 23 samt 13 ti 17, hvor der ikke er
træer. Hvis alle-indtrykket skal give mening bør der plantes
træer for hver anden parkering.

Fodgængerovergange: Der planlægges med 2 bump. Det må være en
selvfølge at der etableres fodgængerovergange på disse bump.





Høringsvar nummer:56

Navn: Peter Højslev Petersen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 12 november 2020

Høringsvar:

1
Det er en god ide med cykelstier.
Men de bør forlænges i begge sider helt frem til
Vesterbrogade-krydset.
Cykelstierne bør ligeledes gøres bredere, så de opfylder den
tilstræbte Frederiksberg-bredde på 2,20 m.
2
Det hænger ikke sammen, at fortovene gøres smallere i
forslaget. Dels bruges fortovene på Platanvej meget af
beboerne. Dels benytter mange beboere rollatorer, rullestole
og barnevogne, og det må ikke gøres til en logistisk
udfordring at passere hinanden på fortovet. Dels er Platanvej
en vigtig forbindelsesvej til/fra Frederiksberg Allé-Metro.
Hvorfor dog gøre gangvejene til/fra Metrostationen smalle og
besværlige, når det samtidig prioriteres at køre 2 A-busser i
døgndrift til/fra stationen?
3
Forslag: Lad fortovene få den tilstræbte Frederiksberg-bredde
på 2,50 m.
Det sker simplest ved kun at tillade parkering i den ene side
af Platanvej. Samtidig vil det blive lettere at få plads til
flere træer, så den fine målsætning med at give Platanvej et
allé-præg kan opfyldes.



Høringsvar nummer:57 beskyttet

Navn: Jacob
Virksomhed/organisation:
Adresse: Kingosgade 11
Post nr: 1818
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 13 november 2020

Høringsvar:

Jeg vil blot gøre opmærksom på, at Kingosgade, og andre lign.
gader, ikke skal blive glemt og nedprioriteret. Jeg bor på en
af de mest trafikerede veje i KBH som absolut ikke er
cykelvenlig - jeg synes bestemt der skal gøres noget her
også. Tak!



Høringsvar nummer:58

Navn: Sarah Ebler
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 13 november 2020

Høringsvar:

Jeg mener der skal være et meget større fokus på fortove og
cykelsti på Platanvej, med den nye metro samt ikke bare 1 men
2 buslinjer på Platanvej, kan vejen ikke også yde maksimal
biltrafik. Det virker som om politkerne vil det hele på
Platanvej. Boligerne har stue lejligheder, ingen
butiksfacader, der er mange soveværelser mod vejen og der er
ingen baggårde med ro. Herudover er vejen ifølge kommens egne
planer ikke beregnet til så stort fokus på biltrafik. Jeg
mener der skal være langt bredere fortove også da der bor
mange ældre og handicappede på vejen som ikke kan komme forbi
hinanden og herudover vil der være mange gående som benytter
metroen. Platanvej skal have en busrute, bredde fortove og
cykelstier til alle dem der benytter metroen, og evt.
ensretning af trafikken således at der kun er en enkelt
vejbane. Alternativt kunne man droppe en større del af p
pladserne da langt de fleste ejerforeninger på Platanvej har
egne p-pladser. Jeg håber virkelig at planener med Platanvej
tages op til revision.



Høringsvar nummer:59 beskyttet

Navn: Peter Madsen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 7
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 14 november 2020

Høringsvar:

Fortove skal gøres bredere, da de både skal håndtere gående
lokaltrafik, og det meste gående trafik til metrostation fra
sydligt opland går via Platanvej. Det er en hån mod alt andet
end biltrafik, at lave denne prioritering. Man kan undre sig
over om kommunen har hørt om de klimaforandringer som sker i
verden og at biltrafik ikke kan fortsætte som i dag i
tætbeboede områder.
Da de fleste ejendomme på Platanvej har elevator, bor mange
ældre med gangs besvær på vejen, og de fylder en del når de
kommer med rollator mm.. Ligeledes færdes mange
børneinstitutioner med store ”børnebusser”. Det giver
travlhed på fortorvet, når der også er al gående metrotrafik.
Al den trafik vil opleve fortove endnu smallere end hvad der
er oplyst, idet på fortovsarealet vil også stå brandhaner,
elskabe, parkerede cykler, løbehjul mm.
Der må enten sløjfes en række parkeringer eller vejen må
gøres bredere. Hele strækningen ved Lejerbo kan nemt udvides
med en 1 meter, ved blot at fjerne hækken. Derved kan fortove
på begge sider udvides med 50 cm. Vejen vil dermed også få et
endnu mere lige Allé forløb.
Flisebelagt trekant ved Platanvej 7 bør ændres til grøn
beplantning og nedsivningsområde.
Ved Platanvej 6 bør etableres et langt smalt busskur. Der
står mange mennesker hver dag og venter på busser i regn og
blæst. De skal have bedre forhold, således endnu flere har
lyst til at tage offentlig transport.  Et smalt busskur kan
etableres i hæk område, således parkeringspladser bagved ikke
fjernes.



Elbusser kan der ikke ventes til 2025 med - de sidste skal
komme før.



Høringsvar nummer:60 beskyttet

Navn: Pia Vannacci Elnif
Virksomhed/organisation:
Adresse: Gammel Kongevej 105
Post nr: 1850
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 14 november 2020

Høringsvar:

Forslaget er udmærket. Det væsentligste er, at Platanvej
fortsat har plads til parkerede biler samt passage for
biltrafik, så øvrige gader ikke belastes unødvendigt.

Perioden med lukket Platanvej har været meget hård for hele
området, og det er glædeligt, at man igen kan komme gennem
byen - også ad Platanvej.

På Bulowsvej er fortovet ved Landbohøjskolens have meget
smalt, og man kunne måske overveje en lignende løsning på
Platanvej, hvor fortov i den ene side er bredere end i den
anden?



Høringsvar nummer:61

Navn: Hanne Dyhrfjeld
Virksomhed/organisation:
Adresse: Frederiksberg Alle 43
Post nr: 1820
By: 1820 Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 14 november 2020

Høringsvar:

Plant mere groent : flere traeer, buske
Retaenk Metro forpladsen ! ALT for meget rod grundet cykler,
elloebehjul, biler som parkeres, narko dealers !
Bredere fortove af hensyn til barnevogne og daarligt gaaende
m. hjaelpemidler
Laeg busruterne om til at koere paa Frederiksberg Alle med
stop v. Metroen
Fjern EEN A bus - 2 ! er for mange!! gr. LARM ! OG FORURENING
! !
ELEKTRISKE BUSSER NU ! OG IKKE FOERST i 2022 og 2025 ! !
Gode cykelstier ISAER af hensyn til boernene



Høringsvar nummer:62

Navn: Suzanne Abecassis
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 15
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 14 november 2020

Høringsvar:

Der har været 5 lokalpolitikere på altanbesøg på Platanvej.
Hensigten var, at de så med egne ører kunne høre, hvor meget
især busserne larmer og støjer og med egne øjne se, hvor
farlige situationer, der nemt opstår på den alt for lille
plads, der er tildelt cykler, biler (både kørende og
parkerede) og busser. Det kunne de alle 5.
Vejen er totalt uegnet til al den trafik og der har ikke
tidligere kørt busser, bortset fra en lille lokalbus i den
ene retning en gang i timen mellem kl 8 og kl 16.
Ensretning af vejen er foreslået, men bliver fejet af bordet
med, at busserne SKAL forbi metrostationen.
Det er også foreslået, at bus 7 A fortsætter ad Vesterbrogade
på den tidligere 6 As rute ned til Værnedamsvej og videre ad
Vesterbrogade. Dette vil halvere støj- og møggenere på vejen.
Desuden ønskes en meget hurtigere indførelse af el-busser på
ruterne.
Mit ønske er, at politikerne tager de visionære briller på og
tænker fremtiden ind i løsningen for Platanvej.
Det kunne være en begrænsning af biltrafikken - det har
Københavns Kommune luftet ideer om. Dette kan ske ved at gøre
det mere besværligt at være bilist og finde en
parkeringsplads. Men den nye plan faciliterer bilisterne i
stedet for at fremme grønne trafikløsninger og give ekstra
plads til cykler og fodgængere, som der kommer flere og flere
af. Det er fint, der kommer cykelsti, men den kunne sagtens
tåle at være bredere end de planlagte 2 m.
Fortovsbredden bliver helt umulig med kun 1,68 m/1 1/2 flise,
hvor to almindelige fodgængere dårligt har plads til at



passere hinanden. Hvis man møder barnevogne, folk der trækker
cyklen eller handicapscootere, er det umuligt at passere
hinanden.
Målene for fortov og cykelsti er derfor en stor OMMER!!
Den støjdæmpende asfalt vil måske afhjælpe lidt af støjen fra
bilerne, men ikke fra busserne, da det er bussernes motorer,
der larmer mest. Og det letter overhovedet ikke på luft- og
partikelforureningen.
Jeg har observeret farlige overhalinger, hvor biler er kørt
udenom om holdende busser ved stoppestederne og derfor
foreslår jeg dobbelt optrukne striber i hele vejens længde.
Desuden en hastighedsbegrænsning på 30/40km og flere bump. Og
selvfølgelig at der bliver truffet sanktioneringsmuligheder i
form af mere patruljerende politi eller fotoovervågning.
Det er dejligt, at der er planlagt flere træer, men jeg
frygter, at de 4 flotte platantræer ved nr 14 bliver fældet.
Det vil tage mange år, før nyplantede træer bliver lige så
store og jo større træer, jo mere bilos og CO2 bliver
optaget. Så lad os bevare alle de nuværende træer på vejen og
gerne plante mange flere.



Høringsvar nummer:63 beskyttet

Navn: Jensen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Frederiksberg Alle
Post nr: 1820
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 15 november 2020

Høringsvar:

Forslaget lyder fint. Der må være fokus på at Platanvej
indrettes, så den kan tage sin del af trafikken i et allerede
meget trafikbelastet område. Der er stadig al for megen
trafik på Kingosgade og Allegade strækningerne.



Høringsvar nummer:64 beskyttet

Navn: Tove
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej
Post nr: 1810
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 15 november 2020

Høringsvar:

Dette forslag hører hjemme i 60’erne, ved at skære fortovet
ind til 1 1/2 flise. Det er muligt at skabe en grønnere
fremtid for Platanvej. Dette gøres ved at give fodgængerne og
cyklisterne mere plads- og dermed give mindre plads til
trafik og parkering. Jeg bruger til dagligt rollator og dette
forslag gør at jeg ikke kan komme udenfor min dør uden at
være på vej udover kanten til cykelstien. Giv de bløde
trafikanter, der dagligt bruger vejen mere plads. Hvorfor
skal biler der kører igennem kommunen tilgodeses ved at lave
flere parkeringspladser? Fremtiden indeholder ikke flere
biler end nu, hvorfor tegne et forslag efter det? Platanvej
er desuden den eneste vej i hovedstaden der har to a-busser
kørende. Det er mange busser hvert døgn, og her burde vejens
nye design gavne beboerne, ikke trafikken.
Nedlæg den ene side af vejens parkering og gør fortovene og
cykelstierne bredere, gerne 2,5m i hver side, vejen kan også
ensrettes. Der er mange ældre mennesker der bor på vejen, som
stadig skal føle sig trygge, når de bevæger sig ud på sin
vej.



Høringsvar nummer:65 beskyttet

Navn: jacobsen
Virksomhed/organisation:
Adresse: platanvej 6
Post nr: 1810
By: Frd.beerg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 15 november 2020

Høringsvar:

Alle ejendomme fra nr. 2 til 22 samt nr.5 og 7 har egne
parkeringsanlæg,og
Lejrbo har også en del parkeringspladser i gården, så
offentlige parkerings-
pladser kan sagtens begrænses til et antal langs kantstenen
ud for Lejrbo.
Dermed behøver fortorvene ikke ikke være under 2 m, så gående
med barne-
vogne og rolatorer eller kørestole har mulighed for at komme
forbi hinanden.



Høringsvar nummer:66 beskyttet

Navn: Klaus Pedersen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24, 9, 5
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 15 november 2020

Høringsvar:

Det er af sikkerhedsmæssige grunde vigtigt, at cykelstien
fremføres helt frem til Vesterbrogade, så cyklister ikke
presses af højresvingende  biler. Stoplinjen for biler bør
trækkes tilbage, så bilister kan se cyklister, der skal
krydse Vesterbrogade eller svinge til højre. På den måde kan
ulykkelige højresvingsulykker forhåbentlig undgås.



Høringsvar nummer:67 beskyttet

Navn: Nanna Kalinka Bjerke
Virksomhed/organisation:
Adresse: Bülowsvej 6
Post nr: 1870
By: Frb. C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 16 november 2020

Høringsvar:

Løsningen virker som en urealistisk og proppet mundfuld, hvor
alle skal kunne komme til, og hvor alt skal kunne lade sig
gøre. Det er ikke specielt cykel- eller fodgængervenligt, når
pladsen er trang og biler og parkering fylder så meget.  Vi
har en helt ny metrostation på hjørnet, som jo burde kunne
aflaste en stor del af biltrafikken til og fra området?



Høringsvar nummer:68 beskyttet

Navn: Søren Svendsen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Bülowsvej 6
Post nr: 1870
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 16 november 2020

Høringsvar:

Her er chancen for at leve op til Frederiksberg Kommunes
grønne ambition og lave den korridor mellem Frederiksberg
Alle og Vesterbrogade som virkelig mangler. En grøn og
attraktiv passage mellem de to store handelsgader vil både
fremme infrastrukturen og handelslivet.
Men i stedet vælger man en "blæse og have mel i munden"-
løsning hvor der skal være plads til det hele, med det
resultat at det ikke er godt for nogen. Så vidt jeg husker
havde arkitekterne også anmærkninger til netop denne løsning,
da de 4 forslag blev præsenteret, om at det faktisk ville
knibe med pladsen på flere punkter.
Når Frederiksberg Kommunes egen opgørelse viser at over
halvdelen af alle borgerne bruger cyklen fra hjem til
arbejde/skole, mens tallet for billister kun er en en
sjettedel, bør der ikke laves en komprisløsning med en smal
cykelsti hvor det er svært og potentielt farligt at overhale.
Netop fordi så mange børnefamilier bruger cyklen er der også
et stort antal ladcykler, som iflg loven må være op til 1
meter brede. Og så er 2 meter cykelsti alt for lidt.
Der er meget fornuftigt givet plads til busser i gaden. Men
da gaden er så smal som den er, kan biler ikke overhale når
busserne holder ved stoppestederne. Det betyder i praksis at
alle bilerne bare holder i rækker og oser en stor del af
tiden.
Så drop nu privatbiler i gaden og giv ordentligt plads til
busser, cykler og gående .. så vi kan få den grønne korridor
som virkelig mangler mellem Frederiksberg og Vesterbro.



Høringsvar nummer:69 beskyttet

Navn: Nikolaj Langkilde
Virksomhed/organisation: Q Nation A/S
Adresse: Vesterbrogade 149 bygning 3 stuen
Post nr: 1620
By: København V
Anden kontaktinformation:
Upload date: 16 november 2020

Høringsvar:

Vi er en virksomhed med ansatte og kunder der kommer og går.
Vi opfordrer generelt til at benytte offentlig transport når
nogen skal besøge os. Især Metro  hvor Frederiksberg Alle er
den nærmeste, derfor vil det være rigtig kedeligt hvis der
kommer for dårlige fortov på Platanvej, da det så vil blive
mindre attraktivt at tage det offentlige her til



Høringsvar nummer:70

Navn: Jette de Fries
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 28
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 16 november 2020

Høringsvar:

Det er positivt at der bliver set på trafikken og
vejplanlægningen for Platanvej. Den nuværende situation er i
hvert fald helt uholdbar. Det er ikke et rart syn fra en 1.
sals lejlighed på Platanvej at se ud på trafikken, som den
udfolder sig i dag. De to A-busser fylder meget i
gadebilledet og må ofte holde tilbage for hinanden og den
øvrige trafik, og det ser ikke godt ud med cyklister, busser
og bilister ind imellem hinanden, hvor der samtidig skal
holdes tilbage for bilister, der lægger an til parkering,
hvilket skaber farlige situationer for især cyklister.

Det er derfor helt nødvendigt at der bliver anlagt
cykelstier, men de er så tilsyneladende planlagt med smallere
fortov til følge. Dette helt uacceptabelt, men er et tydeligt
resultat af at politikerne presser alt for meget ind på vores
vej. To A-busser, der kører med meget høj frekvens, øget
biltrafik, cyklister, fodgængere samt parkeringspladser, og
det fremlagte projekt lader til at prioritere busser, bilisme
og parkering frem for de bløde trafikanter.

De to A-busser på vores vej er dog indtil videre den største
udfordring. De kører virkelig som perler på en snor med
udstødning og støj til følge. Der er ikke plads til denne
bustrafik på vores relativt smalle vej. For at få plads til
den øgede trafik får vi nu smallere fortove og smalle
cykelstier og sammen med en lind trafik af 2 A-busser, der
med udstødning og larm sammen med en betydelig øget biltrafik
gør at livet på Platanvej er blevet langt mindre værd for



beboerne i gaden, for ikke at tale om sikkerheden.

Et kompromis kunne være at lade 7A køre fra Hovedbanen ned ad
Vesterbrogade og fortsætte sin rute ud mod Roskildevej. 7A
ville så ikke få fat direkte i Metro Frederiksberg Allé, og
rejsende ville skulle gå ca. 400 m fra Vesterbrogade til
Frederiksberg Allé. Måske ikke en helt umulig opgave.
Alternativt kunne man lade den køre ad sin vej ud af
Frederiksberg Allé ud til Pile Allé, som den gjorde mens
Platanvej stadig var lukket.

Elbusser kunne være en løsning, men tidsperspektivet på hhv.
2022 og 2025 synes meget langt, selvom målet for
Frederiksberg er at alle diselbusser er udskiftet til busser
der kører på grønne drivmidler senest i 2030. Det løser dog
heller ikke manglen på plads, men vil selvfølgelig reducere
støj og forurening, hvilket også vil blive hilst velkommen.

Vi på Platanvej håber stadig på en grønnere løsning for vores
vej og vores beboere.



Høringsvar nummer:71 beskyttet

Navn: Karkov Buch
Virksomhed/organisation:
Adresse: Frederiksberg Allé 54, 1. th
Post nr: 1820
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 16 november 2020

Høringsvar:

Grundlæggende er det problematisk, at man ønsker at få alt
for mange funktioner ind på en vejkasse, der ikke kan bære
både fortorv, cykelsti, parkering og vejbane/busbane og -
holdepladser.
Gaden er ikke klassificeret til så tung brug - og det virker
voldsomt, at man henlægger hele 2 A-busser til gennemkørsel
her.
Alt i alt giver det et meget smalt anlæg til både bløde og
hårde trafikanter og det giver en meget høj trafikbelastning
både på Platanvej, på Madvigs Allé og på Frederiksberg Allé,
hvor den tunge trafik er mærkbart tiltagende. Den nye
"korridor" gennem Frederiksberg trækker også meget tung
trafik i form af lastbiler - ud over den meget tunge
bustrafik.
Oplevelsen af et trygt byrum er forsvundet. Trafikken er for
tung, adskillelsen mellem trafikanterne bliver for svag og
der hersker generelt noget nær kaotiske tilstande omkring
vejkrydset Platanvej/Frb. Allé.
Læg hertil, at trafikanterne oplever Frb. Allé og
Platanvej/Madvigs Allé som yderst effektive trafikkorridorer.
Det gør, at hastighederne i området samt "chance" bilisterne,
der skal nå det gule lys er meget stigende. Det giver en
meget utryg trafikal situation, som ikke løses med det
fremlagte forslag.
Frederiksberg skal være for alle. Lige nu er det bilisterne
og den kollektive trafik, der får overtaget. Det rimer slet
ikke på kommunens vision om at være en grøn kommune, hvor det
er trygt at bo og opholde sig.



Vi kan i øvrigt tilføje, at den øgede trafik i form af busser
og metro har øget omfanget og forekomsten af både hærværk og
gadesalg af stoffer. Noget vi hver uge kan se fra vores eget
stuevindue. Dette kan virke som skæve konstateringer på denne
høring, men valget om at øge trafikken og menneske
gennemstrømningen så markant har altså også disse afledte
effekter.
Vi savner et forslag, hvor trafikken mindskes, hvor trygheden
for de bløde trafikanter øges og hvor de øvrige gader i
området bidrager til at afvikle den stigende trafikbyrde.
Alternativt skulle kommunen gøre alvor af sin grønne profil
og indføre væsentlige begrænsninger for bilfærdsel for ikke-
indbygger i kommunen.



Høringsvar nummer:72 beskyttet

Navn: Søren Jensen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 24
Post nr: 1810
By: Fredriksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 16 november 2020

Høringsvar:

Indledningsvis vil jeg gerne kommentere på selve
høringsformen i forbindelse med det såkaldte detailprojekt
inden jeg kommer med høringssvar til de enkelte punkter i
forslaget.

Høringsmateriale

Hvis Frederiksberg Kommune ønsker en reel borgerdialog bør de
tilvejebringe et ordentligt grundlag for en sådan dialog i
form af et projektmateriale, som alle almindelige borgerne
har mulighed for at forstå og forholde sig til.

Denne høring af det såkaldte detailprojekt vedr. Platanvejs
fremtidige mener jeg sker på et for os borgere svært
forståeligt materiale idet idet kommunen som grundlag for
høringen kun har fremlagt en teknisk ingeniørtegning
udarbejde af Cowi-ingeniørerne – en såkaldt ”Geometri-,
skilte- og afmærkningsplan” i målestoksforholdet 1:250.

I forbindelse med genåbningen af Platanvej for bil- og
bustrafik blev beboerne på vejen fortalt, at de ville blive
inddraget i den kommende proces, hvor vejens endelige form og
udseende skulle findes. Flere borgere og ejerforeninger
henvendte sig i den forbindelse til kommunen med spørgsmål om
hvordan denne inddragelse ville foregå, om der ville være et
dialogmøde, om der ville blive arbejdet mere end et forslag
til vejens udseende, sådan som der var tilfældet i
forbindelse med borgerdialogen om selve genåbningen osv.



Intet svar er der kommet på de henvendelser, og nu ser den
lovede borgerdialog altså ud til at være blevet reduceret til
denne høring i form af en teknisk ingeniørtegning sendt ud i
høring i 4 uger.

Efter at have drøftet høring og ingeniørtegningen med mange
naboer på vejen er det min klare opfattelse, at langt de
fleste borger ikke umiddelbart kan læse hvordan de fremtidige
forhold på platanvej bliver ud fra den tekniske
ingeniørtegning. Det kan således være svært for almindelige
menesker at læse ud fra en ingeniørtegning (som ikke kan
printes medmindre man har en A0-plotter) eksempelvis:

•       at de eksisterende fortove reduceres markant i bredde

•       at eksempelvis beboerne i stuen i nr. 28, 26, 18, 16
og 8 vil få bil- og bustrafikken markant tættere på deres
facader og soveværelsesvinduer end i dag (bl.a. de to A-
buslinjer der kører hele natten og med en bus hvert 1½ minut
i myldretid om dagen.)

•       at de 2 grønne forhaver med store træer foran
villaerne i nr. 30 og 12 fjernes helt og erstattes med asfalt
i form af fortov, cykelsti og kørebane der presses helt op af
facaderne på de gamle villaer. De 2 villaer med forhaver er
noget af de sidste tilbageværende historiske spor, der
fortæller om Platanvejs historie – den fortælling forringes
nu markant.

•       Hvordan fremtidige oversigtsforhold bliver –
Platanvej har udkørsel fra 11 større private p-pladser
hvilket i dag giver en del problematiske trafiksituationer
når der kommer en bus hvert 1½ minut sammen med den megen
cykel og biltrafik.

Det er uheldigt at kommunen ikke tilvejebringer et
fyldestgørende høringsgrundlag når den har lovet beboerne en
reel borgerinddragelse og dialog. Kommunen skriver selv på
høringsportalen at borgerdialogen netop handler om
detailprojektet og at det således skal være muligt for
borgerne at komme med kommentarer til detaljerne i projektet.



Hvordan helt almindelige borger skal kunne komme med
kommentarer til detaljerne i et projekt, hvis eneste
fremlagte materiale er en yderst teknisk ingeniørtegning i
lille målestok er uklart.

Det vil således klæde politikere såvel som forvaltning at
tage sin egen borgerdialog seriøst når nu de har lovet
naboerne en involvering. Jeg vil derfor opfordre til at man
som minimum udvider borgerdialogen med at indbyde til et
borgermøde, hvor forvaltningen gennemgår det såkaldte
detailprojekt så borgerne (også helt almindelige ikke-
ingeniører og byplanlæggere) har mulighed for at forstå det
projekt, som de er blevet bedt om at komme med detaljerede
kommentarer til. En teknisk ingeniørtegning i 4 ugers høring
er ikke godt nok.

Indholdet i det fremlagte forslag

Med det nye forslag frygter jeg at Kommunen for alvor for
gjort Platanvej til den nye Kingosgade. Som jeg ser det er
der lagt op til en markant forringelse af gaden, den grønne
karakter og trygheden.

Platanvej vil med forslaget blive som Kingosgade – en vej
hvor bus, biltrafik og parkering dominerer og hvor det er
utrygt at færdes på de smalle fortove hvor cyklerne suser
forbi – en rigtig travl og larmende trafikvej.

Særlig for beboerne i Platanhusene vil det nye fortov ved nr.
28 og 26 komme helt op af facaden og blive meget smallere. De
som bor i stuen her vil få fodgængerne helt op ad facaden og
vinduerne og de mange tusinde cyklister på cykelstien kun
1,68 meter fra soveværelsesvinduet (i dag er cyklerne 5-6
meter fra facaden hvis ikke mere). Og det er ikke kun
cyklerne. De mange tusinde daglige biler og busserne hvert
andet minut i myldretid vil også komme markant tættere på
facaden da vejbanen flyttes tættere på huset sådan som det
nye forslag er lavet og dermed vil trafikken og støjen kommer
tættere på husene.

Samtidig fjerner man mange eksisterende træer og hele



forhaven foran villaen i nr. 30 bliver fjernet og gjort til
asfalt ligesom forhaven foran villaen i nr. 12 bliver
erstattet af asfalt.

Platanvej har historisk været en vej med villaer og haver, og
de 2 eneste tilbageværende spor fra den historie fjerner man
nu for at få asfalt. Fortov, cykeltsti og vejbane vil i
fremtiden løbe helt op af facaderne ind til villaerne ligesom
de vil gøre foran nr. 28 og 26.

Det er godt at arbejde på at få cykelsti, det kræver vejen
som en overordnet trafikvej i Kommunen, men i den fremtidige
udformning vil jeg anmode om at man ikke går på kompromis med
fortovenes bredde, mængden af træer og de få tilbageværende
forhaver der fortæller om Platansvejs historie. Man burde
hellere gå på kompromis med vejbredden og mængden af
parkeringspladser hvilket også vil kunne  sænke
trafikhastigheden.

Jeg vil også anbefale at man ser på oversigtforholdene for de
biler der skal ud på Platanvej. Platanvej er med sin atypiske
bebyggelsesstruktur med mange højhuse og punkthuse ikke som
andre trafikgader i området (eksempelvis Kingosgade og
Madvigs Allé som har karrébebyggelser. Platanvej har som
noget særligt udkørsel fra 11 større private p-pladser med
mere end 200+ p-pladser. Den er en stor mængde af biler der
hver morgen og ignnem hele dagen skal dreje ud på Platanvej
hvilket i dag giver en del problematiske trafiksituationer
når der kommer en bus hvert 1½ minut sammen med den megen
cykel og biltrafik. I fremtiden vil man skulle krydse først
et fortov, så en cykelsti, en ræke tæt parkerede biler og så
derefter ud på kørebanen, hvor busserne kører strærkt mellem
de 2 lyskryds. Det virker ikke som om der er særligt gode
oversigtsforhold fra de mange p-pladser i det fremlagte
forslag.

Jeg håber at Kommunen vil tilvejebringe et ordentligt og
alment forståeligt grundlag for en reel borgerdialog og
invitere til et borgermøde samt arbejde for en mere grøn
Platanvej med bedre forhold for gående og beboerne.



Høringsvar nummer:73 beskyttet

Navn: Kirsten Madsen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Platanvej 17
Post nr: 1810
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 16 november 2020

Høringsvar:

Jeg er skuffet over udviklingen på Platanvej. Metrobyggeriet
burde stimulere en prioritering af offentlig transport.
Derfor skulle gående til Metro være første prioritet. De
planlagte fortove betyder gåsegang og to med rollator kan
ikke mødes. Forstår ikke at gående og cykler ikke har 1.
prioritet. Der er alt for mange parkeringspladser på gaden.
Jeg har selv bil, men synes at biler skal bagest i køen.  Den
optimale løsning ville være, at alle sidegader til Frbg Alle
var ensrettede. Hvorfor stimulere gennemkørsel? Gør gerne
bilisme så ludet attraktivt som muligt.



Høringsvar nummer:74 beskyttet

Navn: Jakob Madsen
Virksomhed/organisation:
Adresse: Kochsvej 21
Post nr: 1812
By: Frederiksberg C
Anden kontaktinformation:
Upload date: 16 november 2020

Høringsvar:

Jeg synes, det er ærgerligt, at man går med en løsning, hvor
fodgængere er så underprioriteret.
Fint med cykelstier i begge sider, men nogle af de øvrige
forslag fra høringen vedr. Platanvej var meget mere
interessante. Jeg forstår heller ikke den inkonsistente brug
af fremrykkede cykelstier, når man kommer fra Bülowsvej,
Madvigs Alle og Platanvej.
Generelt savner jeg, at de konkrete trafikale beslutninger,
der træffes i byrådet, stemmer overens med kommunens grønne
planer/strategier.


