
 

 

 

  

 

 

 

 Dato: 07-06-2021 

Sagsnr: 04.00.00-G01-46-21 

By-, kultur- og miljøområdet 

 

Kære Balder Mørk Andersen, 

Tak for din henvendelse om bænke på Vesterbrogade.  

Du spørger ind til, hvor mange bænke der er på Frederiksberg siden af Vesterbrogade, samt om 

det er korrekt forstået, at der ikke findes en offentlig bænk mellem Pile Allé og Ny Carlsberg Vej.  

Strækningen er naturligvis gennemgået, og jeg kan oplyse, at der ikke pt. er offentlige bænke på 

Frederiksberg siden af Vesterbrogade. Der har dog tidligere stået to bænke ved siden af hinanden 

på hjørnet af Rahbeks Allé og Vesterbrogade. I forbindelse med klimaprojektet ved Rahbeks Allé 

og Vesterbrogade er bænkene endnu ikke genopsat, hvilket dog vil ske inden for kort tid.  

Hvad angår stækningen mellem Pile Allé og Ny Carlsbergs Vej er det korrekt forstået, at der ikke 

står nogen offentlig bænk.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat særlige midler til ekstra nye bænke, men som udgangs-

punkt kun til vedligeholdelse og drift af eksisterende bænke. De afsatte midler giver dog en be-

grænset mulighed for få nyindkøb af bænke.   

For så vidt angår Frederiksberg siden af Vesterbrogade, vil det være meget oplagt at opsætte en 

bænk ud mod Vesterbrogade ved Schlegels Allé. I dag fremstår arealet temmelig rodet, så det vil 

give god mening at få ryddet lidt op på det forskellige udstyr, der i dag står på arealet. Dette vil 

kunne ske indenfor et par måneder. 

I forhold til muligheden for opsætning af en bænk på strækningen mellem Pile Allé og Ny Carls-

bergs Vej, bemærkes det, at kommunegrænsen stopper før Ny Carlsberg Vej. Det eneste sted, 

det vil være muligt at opsætte en bænk, er på hjørnet af Pile Allé og Kammasvej. Det er dog ikke 

det mest attraktive sted, at opstille en bænk til ophold, ligesom det bemærkes, at der ikke tidligere 

har været borgerønsker herom. Set i lyset af omkostningerne til indkøb af en bænk, anbefales der 

ikke en opsætning her. 

Dertil er der også mulighed for opsætning af en bænk på hjørnet af Brøndsteds Allé og Vesterbro-

gade. Dette kræver dog en dialog med den tilstødende butiksejer.  

 



 

 

Jeg håber hermed, du har fået svar på dine spørgsmål, ellers er du velkommen til at vende tilbage.  

 

Med venlig hilsen 

Ulrik Winge 

By- kultur- og miljødirektør 

 

 


