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Høringssvar vedrørende anlægning af cykelstier på Howitzvej

Ældrerådet takker for, at vi fik lejlighed til at afgive høringssvar, og vi er glade for, 

at Ældrerådets Trafikudvalg fik en uddybende drøftelse med dig om de foreliggende 

forslag.

Det fremgår af sagen, at der i 2018 skal anlægges dobbeltrettede cykelstier på 

Howitzvej, hvor der i dag kører ca. 5.000 biler og ca. 2.350 cyklister pr. døgn.

Forvaltningen er fremkommet med 3 forskellige løsningsforslag:

1. Cykelstier i begge retninger og dobbeltrettet biltrafik - Hvilket vil 

medføre smalle cykelstier og smalle fortove.

2. Cykelstier i begge retninger og ensrettet biltrafik fra Falkoner Allé til 

Nordre Fasanvej – hvilket vil medføre normale cykelstier og fortove samt 

bedre trafiksikkerhed for fodgængere, der skal krydse vejen. Løsning 2 

nødvendiggør omlægning af Frederiksbergbus linje 71.

3. Cykelstier i begge retninger, ensrettet biltrafik fra Hospitalsvej til 

Nordre Fasanvej og dobbeltrettet biltrafik mellem Hospitalsvej og 

Falkoner Allé – hvilket vil medføre normale cykelstier og fortove, men 

forringet trafiksikkerhed for fodgængere, som skal krydse vejen. Ved bilers 

indkørsel fra Hospitalsvej til Howitzvej er der risiko for uheld, når cyklister 

kommer fra den ”forkerte” side.

Ældrerådet er naturligt interesseret i flest mulige og brede cykelstier på 

Frederiksberg, hvilket øger trafiksikkerheden for de ældre cyklister. På den anden 



side kan anlæggelse af cykelstier på Howitzvej medføre trafikale ulemper på 

tilstødende veje, trafikpropper ved biluheld og ved afhentning af affald, dårlige 

aflæsningsmuligheder til forretninger, og især forsinket fremkomst af 

udrykningskøretøjer fra Brandstationen.

Ældrerådet tillader sig i den anledning at gøre opmærksom på, at der er gode 

cykelstier på ” Den grønne sti” langs Howitzvej og gode cykelstier langs den meget 

nærliggende parallelvej, Smallegade. 

Ældrerådet anbefaler derfor kommunalbestyrelsen at genoverveje beslutningen om 

anlæggelse af cykelstier på Howitzvej, efter at de tre løsningsforslag nu er 

udarbejdet.

Såfremt beslutningen fastholdes, kan Ældrerådet anbefale Forslag  3, da de 

smalleste fortovsbredder er på 1,78 m, og cykelstierne er på 1,95 m. Dette 

forudsætter dog, at vejskilte, herunder Parkering Forbudt skilte, placeres i 

vejkanten.

Ældrerådet anbefaler, at vejkrydset ved Hospitalsvej sikres ved lysregulering for at 

hindre ulykker ved modsat kørsel fra cyklister og ved en sikker overgang for 

fodgængere ved krydsning af Howitzvej.

Det skal bemærkes, at løsningsforslag 3 tilgodeser en opretholdelse af 

Frederiksbergbus Linje 71, hvilket glæder Ældrerådet.

Venlig hilsen på Ældrerådets vegne

Peter Frahm
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