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Fra: nielsbeck [mailto:nielsbeck@me.com]  
Sendt: 15. marts 2017 20:15 
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk> 
Emne: Høringssvar til Kommuneplan 2017, Frederiksberg Kommune 

 
Hermed vedhæftes mit høringssvar. For en sikkerheds skyld har jeg også indlagt det i denne mail. 
 
 

Forslag til Frederiksberg Kommuneplan 2017. 

Cykelstier mm.: 

Der mangler en konsistent cykelsti udvikling/vedligeholdelse ligesom for de vedtagne cykelruter bør 
alle cykelstier føres helt frem i alle kryds, hvor det overhovedet er muligt, gerne på bekostning af én 
bilbane. 

Finsensvej  

 

Hele Finsensvej er forsynet med en ubrudt cykelsti i begge sider, der er ført helt frem i vejkrydsene. 
Undtagelserne er af nyere dato, hvilket er uheldigt, idet man bliver ført fra det ene til det andet princip i 
krydsene. Fra helt separat og sikker cykelsti til 

blandet trafik med biler og busser. Dette er unødvendigt på Finsensvej, idet der er god plads til 
separat bane for biler og cykler. 
 

Krydset ved Dirch Passers Allé retning mod Vanløse. 
 

Cykelsti bør føres helt frem i kryds. 
 

Krydset ved Nordre Fasanvej retning mod Howitzvej. 

 

Cykelsti bør føres helt frem i kryds. 
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Borgmester Fischersvej 

 

Sammenhængen mellem Frederiksberg og Københavns Kommune på cykelstiområdet er forbedret 
væsentligt de seneste år. Det gælder i Vanløse, C.F.Richs Vej ved ringbanen, Finsensvej ved Ringbanen 
samt cykelruten mod Damhussøen. Der mangeler dog en forbindelse til Valby.  

 

Forlængelse i Gåsebæksvej i Københavns Kommune. 

 

Gåsebæksvej bør reguleres med cykelstier i Københavns Kommune for at binde Frederiksberg og 
København sammen mod Valby. Frederiksberg Kommune bør forhandle denne løsning. 

 

Howitzvej 

 

Cykelruten fra Howitzvej til den Grønne sti i retning mod CBS. 

 

Midterhellet for cykler der kommer fra Finsensvej, passerer krydset ved Nordre fasanvej og ønsker at 
foretage venstresving over Howitzvej mod den Grønne sti, har ikke en udformning der giver naturlig 
beskyttelse eller forløb i cykeltrafikken. Typisk cykler man højre om dette helle, hvad der ikke er ganske 
ufarligt i morgentrafikken. 

 

Finsensvej/Julius Valentiners vej 

 

Kantestenene til fortov i vejkrydset er sænket, hvilket letter handicapkørsel fra Solbjerg Have. Men 
kantesten mellem cykelsti og vejbane er ikke sænket, så handicapkørsel kan ikke gennemføres alligevel. 

 

Jeg efterlyser en plan for udvikling af Grøndalsparken i samarbejde med nabokommunerne. 
Frederiksberg kan dog selv gøre en del. 

 

Grøndalsparken 

Jeg efterlyser Frederiksberg Kommunes bidrag til en samlet plan for udvikling af Grøndalsparen i 
samarbejde med de tilstødende kommuner. 
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Der kan dog med mindre investeringer i Frederiksberg Kommune skabes sammenhæng mellem afsnittene af 
Grøndals Parken, til glæde for kondiløbere mm. 

 

Broen ved C.F. Richs vej over Ringbanen. 

 

Uden større investeringer, blot ved lidt rydning af gitter mm. Kan der etableres en kondisti under broen. 
Hermed forbedre forholdene for de mange kondiløbere. Arealerne ligger i Frederiksberg Kommune. De 
tilstødende kolonihaver anvender ikke arealerne nærmest broen. 

 

Broen ved Finsensvej/Jernbane Allé over Ringbanen. 

 

Her bør også etableres sti under broen arealet ligger fortrinsvis i Frederiksberg Kommune. 

 

Jeg efterlyser en plan for udvikling af arealerne oven på bunkers i kommunen. 

De små ubrugte arealer ved bunkers. 

 

Kommunen bør fortsætte udviklingen af disse arealer til små anlæg. 

 

P.G.Ramms Allé 

 

Ganske store bunkersarealer velegnet til små anlæg. 

 

Jeg efterlyser en plan for midlertidig eller permanent udvikling af reserverede arealer, der står 
ubenyttede. 

 

Frederiksberg Kommunes areal ved Solbjerg Have. 

 

Teknisk Forvaltning har her en transformatorstation samt et areal der anvendes til lagring mm. Den ganske 
store græsplane, der ligger bag et aflukket gitter bør kunne aktiveres til glæde for børn og voksen evt. i 
sammenhæng med KUBE. 
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Jeg kan selv foreslå, at der her oprettes en Campingplads, ikke stor men stor nok til både campere på 
asfaltarealet og til telte/campingvogne på græsarealet. Jeg ser for mig pladsen drevet af frivillige til støtte 
for borgere med behov for aktivering og borgere udenfor arbejdsmarkedet. 
 

Jeg efterlyser en plan for vedligeholdelse af vejtræer på 
Godthåbsvej, Finsensvej, Peter Bangsvej og Frederiksberg 
Allé 

 

Med venlig hilsen, Niels Beck, N. Jespersensvej 10 3.tv., 2000 Frederiksberg 



Forslag til Frederiksberg Kommuneplan 2017. 
Cykelstier mm.: 
Der mangler en konsistent cykelsti udvikling/vedligeholdelse ligesom for de vedtagne 
cykelruter bør alle cykelstier føres helt frem i alle kryds, hvor det overhovedet er muligt, 
gerne på bekostning af én bilbane. 
Finsensvej  
 
  Hele Finsensvej er forsynet med en ubrudt cykelsti i begge sider, der er ført helt frem 
  i vejkrydsene. Undtagelserne er af nyere dato, hvilket er uheldigt, idet man bliver ført 
  fra det ene til det andet princip i krydsene. Fra helt separat og sikker cykelsti til 
blandet trafik med biler og busser. Dette er unødvendigt på Finsensvej, idet der er god plads til 
separat bane for biler og cykler. 
 
Krydset ved Dirch  Passers Allé  retning mod Vanløse. 
 
Cykelsti bør føres helt frem i kryds. 
 
  Krydset ved Nordre Fasanvej retning mod Howitzvej. 
 
   Cykelsti bør føres helt frem i kryds. 
 
 Borgmester Fischersvej 
 
  Sammenhængen mellem Frederiksberg og Københavns Kommune på   
  cykelstiområdet er forbedret væsentligt de seneste år. Det gælder i Vanløse,  
  C.F.Richs Vej ved ringbanen, Finsensvej ved Ringbanen samt cykelruten mod  
  Damhussøen. Der mangeler dog en forbindelse til Valby.  
 
  Forlængelse i Gåsebæksvej i Københavns Kommune. 
 
   Gåsebæksvej bør reguleres med cykelstier i Københavns Kommune for at 
   binde Frederiksberg og København sammen mod Valby. Frederiksberg  
   Kommune bør forhandle denne løsning. 
 
 Howitzvej 
 
  Cykelruten fra Howitzvej til den Grønne sti i retning mod CBS. 
 
   Midterhellet for cykler der kommer fra Finsensvej, passerer krydset ved  
   Nordre fasanvej og ønsker at foretage venstresving over Howitzvej mod den 
   Grønne sti, har ikke en udformning der giver naturlig beskyttelse eller forløb i 
   cykeltrafikken. Typisk cykler man højre om dette helle, hvad der ikke er  
   ganske ufarligt i morgentrafikken. 
 
 Finsensvej/Julius Valentiners vej 
 
   Kantestenene til fortov i vejkrydset er sænket, hvilket letter handicapkørsel 
   fra Solbjerg Have. Men kantesten mellem cykelsti og vejbane er ikke  
   sænket, så handicapkørsel kan ikke gennemføres alligevel. 
 
Jeg efterlyser en plan for udvikling af Grøndalsparken i samarbejde med nabokommunerne. 
Frederiksberg kan dog selv gøre en del. 



 
 Grøndalsparken 
 Jeg efterlyser Frederiksberg Kommunes bidrag til en samlet plan for    
 udvikling af Grøndalsparen i samarbejde med de tilstødende kommuner. 
 
  Der kan dog med mindre investeringer i Frederiksberg Kommune skabes   
  sammenhæng mellem afsnittene af Grøndals Parken, til glæde for kondiløbere mm. 
 
  Broen ved C.F. Richs vej over Ringbanen. 
 
    Uden større investeringer, blot ved lidt rydning af gitter mm. Kan der 
    etableres en kondisti under broen. Hermed forbedre forholdene for de 
    mange kondiløbere. Arealerne ligger i Frederiksberg Kommune. De 
    tilstødende kolonihaver anvender ikke arealerne nærmest broen. 
 
  Broen ved Finsensvej/Jernbane Allé over Ringbanen. 
 
    Her bør også etableres sti under broen arealet ligger fortrinsvis i  
    Frederiksberg Kommune. 
 
Jeg efterlyser en plan for udvikling af arealerne oven på bunkers i kommunen. 
     De små ubrugte arealer ved bunkers. 
 
  Kommunen bør fortsætte udviklingen af disse arealer til små anlæg. 
 
  P.G.Ramms Allé 
 
   Ganske store bunkersarealer velegnet til små anlæg. 
 
Jeg efterlyser en plan for midlertidig eller permanent udvikling af reserverede arealer, der 
står ubenyttede. 
 
 Frederiksberg Kommunes areal ved Solbjerg Have. 
 
  Teknisk Forvaltning har her en transformatorstation samt et areal der anvendes til 
  lagring mm. Den ganske store græsplane, der ligger bag et aflukket gitter bør kunne 
  aktiveres til glæde for børn og voksen evt. i sammenhæng med KUBE. 
 
  Jeg kan selv foreslå, at der her oprettes en Campingplads, ikke stor men stor nok til 
  både campere på asfaltarealet og til telte/campingvogne på græsarealet. Jeg ser for 
  mig pladsen drevet af frivillige til støtte for borgere med behov for aktivering og  
  borgere udenfor arbejdsmarkedet. 

  
Jeg efterlyser en plan for vedligeholdelse af vejtræer på 
Godthåbsvej, Finsensvej, Peter Bangsvej og 
Frederiksberg Allé 
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