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Hermed et bidrag til kommunalplan 2017, idet jeg fremsender et ønske om en gang- og cykelbro over 
Metrolinien mellem  
Emil Chr. Hansens Vej og Eversvej. 
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Forslag til en gang- og cykelbro over Metrostrækningen. 
 
Vi har nu boet 6 år i Dalgas Have, hvilket vi er meget tilfredse med. 
Vi har mangen en gang vandret op af Stæhr Johansens Vej, som ikke er den mest spændende vej at 
færdes ad. Teknisk skole på den ene side og fjernvarmeværk på den anden. 
 
Når man kommer fra Dalgas Have og lige før man kommer til TEC, kan man på den anden side af   
Metrostrækningen se over til Eversvej, der går ned til Finsensvej. 
 
Jeg har tit haft den tanke, at kommunen burde bygge en gang- og cykelbro over metrostrækningen 
netop her, ligesom den der er bygget ved KUBE og den kommende svømmehal. 
 
En gang- og cykelbro mellem Eversvej og Emil Chr. Hansens Vej vil forbinde bydelene på begge 
sider af metroen. Alternativt skal cykler køre på de befærdede gader: Nordre Fasanvej og Dalgas 
Boulevard. I kommuneplanen for 2017 er der et afsnit angående: Bæredygtig mobilitet, hvor der 
tales om fremkommelighed, sikkerhed og miljø. 
Den netop foreslåede broforbindelse vil øge mobiliteten mellem områderne på begge sider af 
metrolinien og øge sikkerheden for gående og cyklister, idet de ikke skal benytte de befærdede 
gader: Nordre Fasanvej og Dalgas Boulevard. 
 
På nordsiden af metrolinien ligger flere skoler: CBS, TEC, skolen ved La Cour vej og på Finsensvej 
over for Eversvej, er der ved at blive opført ungdomsboliger.  
 
Frederiksberg Hospital skal nedlægges inden for en årrække, og der skal bygges nyt på området, 
formoder jeg. Var det ikke en ide, i forbindelse med planlægningen, at der blev skabt en cykelsti 
gennem området, der kunne forbindes med Emil Chr. Hansens Vej og via broen til Finsensvej. Her 
vil man via Lindevangs Allé ramme der grønne gå og cykelsti. På den måde vil man kunne lede 
noget af cykeltrafikken fra Nordre Fasanvej, ind på mere sikre veje. 
 
Jeg kan forstå ved samtale med andre frederiksbergborgere, at den nævnte bro faktisk på et 
tidspunkt var på tale, men blev pillet ud af et kommunalbudget. Den forslåede vej, blev ligeledes 
benyttet, da broen ved Nordre Fasanvej blev sænket. Da var metrolinien ikke blevet bygget på det 
sted. 
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