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287. Cykelsti på Vodroffsvej 
Åbent - 05.00.00-P20-3-20 

Overskrift 

Cykelsti på Vodroffsvej 

Resumé 

By-, Kultur- og Miljøområdet forelægger med denne sag projektforslaget til indretning af Vodroffsvej til 
udvalgets godkendelse. By- og Miljøudvalget skal derudover tage stilling til, hvorvidt projektforslaget skal 
sendes i borgerdialog. 

Beslutning 

Magistraten udsatte sagen til efter sommerferien. 

Indstilling  

By- og Miljøudvalget indstiller, 
1. at projektforslag for cykelstier på Vodroffsvej mellem Danasvej og Gammel Kongevej godkendes, 
2. at Vodroffsvej mellem Danasvej og Gammel Kongevej ensrettes i sydgående retning, 
3. at projektforslaget til indretning af Vodroffsvej sendes i borgerdialog, 
4. at der fra den udisponerede cykelstipulje disponeres 4,4 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023 til cykelsti-
projekt på Vodroffsvej, 
5. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 6,0 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 
2022 og 2023. 
 
Et flertal i By og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasael 
Rehman, David Munis Zepernick, Balder Mørk Andersen og Gunvor Wibroe) anmodede forvatningen om til 
den videre behandling at udarbejde et konkret forslag til finansiering af leje af bilparkeringspladser i 
Codanhus. 
 
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) stemte imod at leje pladser i Codanhus. 

Sagsfremstilling 

By- og Miljøudvalget vedtog på deres møde den 7. juni 2021, at projektforslag for cykelstier på Vodroffsvej 
mellem Danasvej og Gammel Kongevej godkendes. Et flertal i udvalget anmodede forvaltningen om, til 
behandlingen i Magistraten, at udarbejde et forslag til finansiering af den i sagen nævnte mulighed for leje af 
erstatningsparkeringspladser i Codanhus. 

 

Codanhus har en ledig kapacitet på ca. 50 bilparkeringspladser i deres private parkeringskælder med 
mulighed for parkering alle ugens dage hele døgnet. Leje af én bilparkeringsplads koster 12.000 kr. ekskl. 
moms om året, og kommunen binder sig for et år ad gangen. Det vil kun være borgere i Frederiksberg 
Kommune, som kan få adgang til bilparkeringspladserne via deres parkeringslicens, og der vil for borgerne 
være adgang alle dage hele døgnet. Ordningen er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. 
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Såfremt der indgås en lejeaftale med Codanhus på i alt 33 bilparkeringspladser, svarende til det antal som 
nedjusteres med det kommende cykelstiprojekt på Vodroffsvej, bør det ske fra anlægsstart i 2021. Ved at 
leje bilparkeringspladserne allerede fra anlægsstart i 2021, minimeres generne ved mangel på 
parkeringspladser i anlægsfasen. Udgifterne hertil udgør ca. 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 og 
eventuelle efterfølgende år. 

 

Udgifterne i 2021 vil kunne finansieres af projektets ramme for uforudsete udgifter, idet der er behov for 
midlertidige pladser under anlægsprojektet i 202, og frem kan udgiften eventuelt finansieres af den såkaldte 
Task Force pulje, der bl.a. har til formål at finansiere udvidelser i antallet af bilparkeringspladser på 
Frederiksberg, og aktuelt primært afholder drifts -og vedligeholdelsesudgifter for parkeringskælderen på 
Langelands Plads. Leje af bilparkeringspladser i Codanhus passer derfor ind under formålet. 

 

På grund af et fald i renteniveauet siden indgåelse af aftalen om Langelands Plads, forventes i 2022 et 
mindreforbrug på puljen på op mod 0,8 mio. kr. Det foreslås, at eventuel finansiering fra Task Force puljen i 
2022, drøftes i forbindelse med den tekniske budgetregulering for 2022, idet den må ses i sammenhæng 
med øvrige budgetbehov i kommunen. Eventuel finansiering fra 2023 kan drøftes i forbindelse med 
budgetforhandlinger for 2023. 

 

Tidligere sagsfremstilling: 
Fra 2021 rettes der fokus på at etablere cykelstier eller cykelbaner på skoleveje og andre veje, hvor der 
færdes mange børn. Målet er at øge trygheden og trafiksikkerheden og dermed øge antallet af borgere og 
skolebørn, som vælger at tage cyklen. Forvaltningen har på tværs af områderne (By-, Kultur og Miljøområdet 
og Børne- og Ungeområdet) udarbejdet et forslag til udpegning af de strækninger, som vurderes som bedst 
egnede i forhold til skoleveje, og hvor der med fordel kan etableres cykelsti eller cykelbane for at øge 
trafiksikkerheden og trygheden.  
 
Med udgangspunkt i denne udpegning vedtog By- og Miljøudvalget den 2. november 2020, at der i 2021 og 
2022 skal etableres cykelstier på Vodroffsvej på strækningen mellem Danasvej og Gammel Kongevej. I 
sagen var det beskrevet, at det er nødvendigt at ensrette Vodroffsvej, hvis det er ønsket at etablere cykelsti 
og samtidigt bevare så mange bilparkeringspladser som muligt. I sagen blev det vurderet, at det var 
nødvendigt at omdanne 10-15 bilparkeringspladser, hvilket var baseret på en skøn, da der på det 
pågældende tidspunkt endnu ikke var foretaget en opmåling eller en projektering. Det var i samme sag 
ligeledes beskrevet, at en nærmere trafikal analyse af konsekvenserne ved en ensretning, samt at 
konsekvenserne for bilparkeringspladser, træer mv. vil blive klarlagt i forbindelse med projekteringen, og at 
det vil indgå, når By- og Miljøudvalget skal tage stilling til den endelige løsning for Vodroffsvej. 
 
Sammenfatning af projektforslag 
Forvaltningen har fået udarbejdet et projektforslag, hvor der etableres cykelstier i begge sider af Vodroffsvej 
på strækningen mellem Danasvej og Gammel Kongevej. Vodroffsvej er forholdsvis smal, og for at få plads til 
cykelstier, og samtidig bevare så mange bilparkeringspladser som muligt, foreslår forvaltningen, at 
Vodroffsvej på den aktuelle strækning ensrettes i sydgående retning. Fordelene ved at ensrette i sydgående 
retning er bekrevet senere i sagen. 
 
Fortovs- og cykelstibredde 
Bredden af Vodroffsvej varierer over strækningen, hvorfor også fortovsbredden varierer mellem ca. 2,0-2,5 
m. Der vil langs strækningen som minimum være plads til to fortovsfliser, og der vil derfor være god plads til 
at færdes som fodgænger. Der bliver lavet gennemgående fortove ved sidevejene for at sikre en god 
tilgængelighed for fodgængerne. Forvaltningen foreslår en cykelstibredde på 2,2 m, hvilket er en fornuftig 
bredde til at afvikle antallet af cyklister på strækningen, og som samtidig giver god mulighed for at overhale 
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på cykelstien. Ligeledes giver cykelstibredden en høj tryghed og en god trafiksikkerhed i forhold til bl.a. åbne 
bildøre. 

Bilparkering 
På Vodroffsvej mellem Danasvej og Gammel Kongevej er der i dag 98 bilparkeringspladser, hvoraf to af 
bilparkeringspladserne er reserveret som handicappladser. Projektforslaget medfører, at antallet af 
bilparkeringspladser på Vodroffsvej nedjusteres med 43 bilparkeringspladser. Det er særligt på den sydlige 
del af strækningen, at antallet af bilparkeringspladser justeres, da vejprofilet her er smallere, og hvor der ikke 
er plads til bilparkering i begge sider af vejen, som det er tilfældet i dag. 

Forvaltningen har fundet mulighed for etablering af to erstatningsparkeringspladser på henholdsvis 
Prinsesse Maries Allé, Sveasvej og Norsvej (6 i alt) ved at etablere knaster på sidevejene. Derudover er der 
nyligt etableret fire nye bilparkeringspladser på Svanholmsvej. Med etablering af i alt 10 ekstra 
bilparkeringspladser på sidevejene nedjusteres antallet af bilparkeringspladser med i alt 33 
bilparkeringspladser. Erstatningsparkeringspladserne fremgår ikke af projektforslaget. 

Nedlæggelse af bilparkeringspladser i området skal ses i sammenhæng med, at belægningsgraden på 
bilparkeringspladser i området i forvejen er meget høj. Vodroffsvej er forholdsvis smal, og forvaltningen har 
med projektforslaget forsøgt at optimere antallet af bilparkeringspladser på Vodroffsvej under hensyn til bl.a. 
trafikafviklingen, cyklisternes trafiksikkerhed samt tilgængeligheden for fodgængerne. Det er ikke muligt at gå 
på kompromis med kørebanebredden, da vejen skal kunne afvikle busser og tung trafik. I det store sving 
mellem nr. 18 og 20 er der desuden brug for ekstra kørebanebredde af hensyn til busser og tunge køretøjer, 
som ellers vil få problemer med at komme forbi parkerede køretøjer i svinget. 

Som erstatning for de nedlagte bilparkeringspladser på Vodroffsvej er det muligt for kommunen at indgå en 
lejeaftale med Codanhus, som har en ledig kapacitet på ca. 50 bilparkeringspladser i deres private 
parkeringskælder med mulighed for parkering alle ugens dage hele døgnet. Leje af én bilparkeringsplads 
koster 12.000 kr. ekskl. moms om året, og kommunen vil i givet fald skulle binde sig for et år ad gangen. Det 
vil i givet fald kun være borgere i Frederiksberg Kommune, som vil få adgang til bilparkeringspladserne via 
deres parkeringslicens, og der vil for borgerne være adgang alle dage hele døgnet. Der er imidlertid ikke 
finansiering til en sådan model, da der ikke er afsat økonomi hertil i 2022 eller efterfølgende år. Stillingtagen 
til leje af p-pladser kan indgå i de kommende budgetprocesser.  

Træer 
Vodroffsvej fremstår partielt grøn, da der er en nogle få træer på tilstødende, private arealer. Langs 
strækningen på Vodroffsvej er der ingen offentlige vejtræer. Forvaltningen foreslår, at der plantes 14 nye 
vejtræer (med forbehold for ledninger i jorden). Træerne placeres hovedsageligt i knaster ved vejkryds, og 
bidrager til at gøre Vodroffsvej mere grøn. Ønsker By- og Miljøudvalget flere træer på Vodroffsvej, er det 
muligt at omdanne bilparkeringspladser til træer. 

Øvrigt 
Den eksisterende hastighedszone med hastighedsbegrænsning på 40 km/t bevares langs hele Vodroffsvej. 
Placeringen er de eksisterende bump tilpasses, og der suppleres med to ekstra bump på strækningen i 
passende indbyrdes afstand. Forvaltningen foreslår, at bumpene udformes som pudebump af hensyn til 
busserne på vejen.  

Fartviseren, som i dag er placeret ud for Vodroffsvej nr. 22 og henvender sig til den nordgående retning, 
flyttes pga. ensretningen til krydset med Niels Ebbesens Vej for at informere de sydgående trafikanter om 
hastigheden inden krydsningen af Niels Ebbesens Vej, hvor Skolen Ved Søerne er beliggende. 

Frederiksbergbussens linje 71 har rute på Vodroffsvej, hvilket bevares. Det samme gør antallet af 
busstoppesteder. Forvaltningen foreslår, at busstoppestedet tættest på Gammel Kongevej udformes som en 
fremrykket busperron for at kunne optimere antallet af bilparkeringspladser samt reducere hastigheden for 
biltrafikken, da bussen ved af- og påstigning af passagerer blokerer for den øvrige trafik. Det er ikke 
hensigtsmæssigt at etablere fremrykkede busperonner ved de øvrige busstoppesteder, da stoppestederne 
bl.a. ligger for tæt på kryds med risiko for tilbagestuvning. 
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Forvaltningen foreslår desuden, at de sidste ca. 30 m. af Vodroffsvej i krydset ved Gammel Kongevej bliver 
dobbeltrettet, for således at kunne bevare de gode adgangsforhold til Codanhus. Det bliver på den måde 
muligt for biltrafikken at få adgang til Codanhus parkeringsplads og parkeringskælder fra både Vodroffsvej 
og Gammel Kongevej, og trafikken fra Gammel Kongevej slipper således for en unødvendig omvej via 
Vodroffsvej, ligesom de omkringliggende lokalveje ikke bliver yderligere belastede af trafik til Codanhus. 
 

Antal bilparkeringspladser Antal træer på vejareal 
Nuværende forhold 98 stk. 0 stk. 
Projektforslag med ensretning 55 stk. + 10 stk. på sideveje 14 stk.* 
*Antal træer er med forbehold for ledninger i jorden 

Forvaltningen har været i dialog med Københavns Politi i forhold til forslag til løsning, og Københavns Politi 
har givet samtykke til projektet. 

Ensretning af Vodroffsvej 
For at få plads til cykelstier, og samtidig bevare så mange bilparkeringspladser som muligt, foreslår 
forvaltningen, at Vodroffsvej ensrettes i sydgående retning på strækningen mellem Danasvej og Gammel 
Kongevej. 

Ensretningen vil flytte trafik til andre veje i området, og medfører øget omvejskørsel – særligt for de lokale 
beboere. For at få overblik over omfordelingen af trafik, har forvaltningen fået foretaget en 
trafikmodelberegning af 6 forskellige scenarier for ensretning af Vodroffsvej. Resultatet af 
trafikmodelberegningen er vedlagt som bilag til sagen. Trafikmodelberegningerne for en ensretning mod syd 
viser bl.a., at trafikken på Vodroffsvej halveres, og at der især flyttes trafik til H.C. Ørsteds Vej, Gammel 
Kongevej og Vester Farimagsgade svarende til trafikstigninger på 3-8%. Derudover viser 
trafikmodelberegningerne også, at ensretningen mod syd overflytter lidt mere trafik til bl.a. Gammel Kongevej 
og H.C. Ørsteds Vej i forhold til ensretning mod nord, da der på Vodroffsvej er lidt mere trafik i nordgående 
retning. 

Beboere og lokalkendte med ærinde på Vodroffsvej kan forventes at anvende alternative ruter ad 
boligvejene vest for Vodroffsvej. Det må derfor forventes en mindre stigning af trafikken på eksempelvis 
Svanholmsvej, Vodroffs Tværgade, Schønbergsgade, Forhåbningsholms Allé og Prinsesse Maries Allé – 
uanset hvilken vej Vodroffsvej ensrettes. Der er ikke kendskab til de præcise trafikstigninger på lokalvejene, 
da de er for små til at indgå i det rutenet, som indgår i trafikmodelberegningen. 

Forvaltningen foreslår, at Vodroffsvej ensrettes mod syd, hvilket bl.a. giver følgende fordele: 

 56% af biltrafikken på Vodroffsvej er nordgående, hvilket sandsynligvis skyldes teaterpassagen, som 
er ensrettet i samme retning. Denne ”smutvej” for biltrafikken på tværs af byen fjernes, og en del af 
den gennemkørende trafik på Vodroffsvej reduceres. 

 Frederiksbergbussen (linje 71) kommer fra Rosenørns Allé og kører i dag i sydgående retning ad 
Vodroffsvej. En ensretning mod syd betyder, at der ikke bliver behov for omlægning af bussen, som 
ville give anledning til forvirring for buspassagererne. Desuden vil bussen få svært ved at foretage 
venstresving i krydset med Rosenørns Allé, hvis ensretningen vendes. Derudover er de fleste 
buspassagerer bosat (eller har mål) vest for Vodroffsvej, hvorfor det er en fordel at have 
busstoppestederne på denne side af vejen, og fodgængerne slipper dermed for at krydse vejen. 

 Der ligger en skovbørnehave på hjørnet af Vodroffsvej/Niels Ebbesens Vej (Børnehuset ved 
Søerne), og hver morgen og eftermiddag kommer der en bus og henter/afleverer børnene. Bussen 
har tilformålet et reserveret areal på Vodroffsvej lige syd for Niels Ebbesens Vej. Det er vigtigt for 
personalet, at børnene ikke behøver krydse vejen for at komme ind i bussen. 

 I forbindelse med etablering af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel i 2021 lukkes Vodroffsvej i 
anlægsperioden (3 år) for indkørende biltrafik fra Gammel Kongevej. Beboere og trafikanter 
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forventes derfor at vænne sig til indkørselsforbuddet fra denne retning, og dermed også en 
permanent ensretning i denne retning. 

Tidsplan 
Når projektforslaget er blevet vedtaget af By- og Miljøudvalget, foreslås det at projektforslaget efterfølgende 
bliver sendt i borgerdialog. Er borgerne generelt positive for projektforslaget vil detailprojekeringen blive 
igangsat. Mindre ændringer og rettelser til projektet fra bl.a. borgerdialogen vil administrativt blive indarbejdet 
i projektet. Ved større forslag til ændringer på baggrund af borgerdialogen, vil udvalget får forelagt et 
revideret projektforslag. Forvaltningen forventer anlægsstart i efteråret 2021, hvor der etableres cykelsti i den 
ene side af vejen. Til foråret 2022 etableres der cykelsti i modsatte side af vejen. 

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering 
En fortsat udbygning af cykelstinettet vil gøre byen og skolevejene mere trygge og trafiksikre at færdes i. 
Flere cykelstier vil øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at tage cyklen, og dermed bidrage til at 
gøre Frederiksberg til Danmarks mest cyklende by. Vodroffsvej er den strækning på Frederiksberg uden 
cykelsti eller cykelbane, hvor der kører flest cyklister. For at få plads til cykelstier og samtidig bevare antallet 
af bilparkeringspladser langs Vodroffsvej anbefaler forvaltningen, at den pågældende strækning af 
Vodroffsvej ensrettes. 

Ensretningen af Vodroffsvej vil overflytte trafik til bl.a. H.C. Ørstedsvej og Gammel Kongevej, og følgende 
risiko for afviklingsproblemer på de to veje. Det er dog ikke forvaltningens vurdering, at det vil få store 
konsekvenser for trafikken, da trafikstigningerne på de pågældende veje er forholdsvis begrænsede. Et 
yderligere pres på de overordnede veje omkring Vodroffsvej kan føre til, at der kan opstå sivetrafik igennem 
boligområderne mellem Vodroffsvej og H. C. Ørsteds Vej. Det er dog vurderingen, at det på grund af de 
mange ensretninger og foranstaltninger på det lokale vejnet, primært vil være trafikanter, som har mål i 
området. Det er vurderingen, at den gennemkørende trafik primært vil blive på det overordnede vejnet, og 
dermed ikke belaste de omkringliggende parallelveje. 

Cykelstiprojektet medfører, at antallet af bilparkeringspladser samlet set nedjusteres med 33 
bilparkeringspladser, hvilket medfører, at det bliver sværere at finde en ledig bilparkeringsplads i området, da 
belægningsgraden på bilparkering i området omkring Vodroffsvej i forvejen er høj. Som beskrevet i sagen, vil 
det være muligt at indgå en lejeaftale med Codanhus om erstatnings bilparkeringspladser. Der er dog ikke 
umiddelbart fiansiering til denne løsning. 

Økonomi 

By- og Miljøudvalget bevilgede den 2. november 2020 4,0 mio. kr. til projektet finaniseret af 
rådighedsbeløbet i 2021.  
Såfremt indstillingen tiltrædes, vil der disponeres henholdsvis 4,4 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023 af den 
udisponerede pulje til cykelstier samt meddeles anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. finansieret af det netop 
afsatte rådighedsbeløb. Den samlede bevilling vil herefter være 10,0 mio. kr.  
 
Eventuel leje af 33 bilparkeringspladser i Codanhus vil koste 396.000 kr. ekskl. moms  
pr. år . Der er ikke finansiering hertil. 
 
Jf. anlægsskemaet for budget 2021 forventes udgifterne fordelt på følgende måde. 
 
2021: 4,0 mio. kr. 
2022: 4,4 mio. kr. 
2023: 1,6 mio. kr. 
I alt: 10,0 mio. kr. 
 
Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt følgende udgiftsfordeling: 
 
Kommunikation, projektering og tilsyn 500.000 kr. 
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Arbejdsplads 300.000 kr. 
Jordarbejder 1.200.000 kr. 
Afvanding 800.000 kr. 
Belægninger 3.300.000 kr. 
Vejafmærkning 300.000 kr. 
Plantehuller og beplantning 1.500.000 kr. 
Diverse 600.000 kr. 
Uforusete udgifter (15%) 1.500.000 kr. 
I alt 10.000.000 kr. 
 

Borgmesterpåtegning 

Intet at bemærke. 

Behandling 

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen. 

Historik 

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 208: 

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, 
1. at projektforslag for cykelstier på Vodroffsvej mellem Danasvej og Gammel Kongevej godkendes 
2. at Vodroffsvej mellem Danasvej og Gammel Kongevej ensrettes i sydgående retning 
3. at projektforslaget til indretning af Vodroffsvej sendes i borgerdialog 
4. at der fra den udisponerede cykelstipulje disponeres 4,4 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023 til 

cykelstiprojekt på Vodroffsvej 
5. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 6,0 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte 

rådighedsbeløb i 2022 og 2023 
 

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 7. juni 2021, pkt. 208: 

By- og Miljøudvalget indstiller, 
1. at projektforslag for cykelstier på Vodroffsvej mellem Danasvej og Gammel Kongevej godkendes, 
2. at Vodroffsvej mellem Danasvej og Gammel Kongevej ensrettes i sydgående retning, 
3. at projektforslaget til indretning af Vodroffsvej sendes i borgerdialog, 
4. at der fra den udisponerede cykelstipulje disponeres 4,4 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023 til 
cykelstiprojekt på Vodroffsvej, 
5. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 6,0 mio. kr. finansieret af det til formålet af-satte rådighedsbeløb i 
2022 og 2023. 
 
Et flertal i By og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Fasael 
Rehman, David Munis Zepernick, Balder Mørk Andersen og Gunvor Wibroe) anmodede forvatningen om til 
den videre behandling at udarbejde et konkret forslag til finansiering af leje af bilparkeringsplandser i 
Codanhus. 
 
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) stemte imod at leje pladser i Codanhus. 
 

Ansvarligt område 
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BKM 

Bemærkn fælles koord 

Nej 

Klar til BM/formand 

Nej 

Klar til BMP 

Nej 

DIR behandling 

Nej 

Strategisk/Tværgåen 

Nej 

Sagstype 

B 

Lukket 

Nej 

BKM interne bemærkn 

Nej 

BKM fokussag 

Nej 

BUO interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af BUO. Skriv evt meget korte interne 
bemærkninger for sagsstyringen i BUO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal 
være beskyttede] 

BUO fokussag 

[SKAL UDFYLDES! . Må kun udfyldes af BUO skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive 
andet i dette felt. En fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

KDO interne bemærkn 
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[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af KDO. Skriv evt meget korte interne 
bemærkninger for sagsstyringen i KDO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal 
være beskyttede] 

KDO fokussag 

[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af KDO. Skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive 
andet i dette felt. En fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

SSA interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af SSA. Skriv evt meget korte interne 
bemærkninger for sagsstyringen i SSA. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal 
være beskyttede] 

SSA fokussag 

[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af SSA. skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive 
andet i dette felt. En fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

Afdchef / fagl leder 

BKM: ML 
BUO: 
KDO: 
SSA: 

Sagsbehandler 

BKM: LKJ 
BUO: 
KDO: 
SSA: 

Bilag 

 Trafikmodelberegning 
 Geometriplan 
 Bevillingsskema Vodroffsvej 
 Vurdering af mulighed for leje af private parkeringspladser i CodanHus.pdf 

  

 

 

Bilag/Punkt_287_Bilag_1_Vodroffsvej_Trafikmodelberegninger_1pdf.pdf
Bilag/Punkt_287_Bilag_2_K11_N2000pdf.pdf
Bilag/Punkt_287_Bilag_3_Bevillingsskema_Vodroffsvej.pdf
Bilag/Punkt_287_Bilag_4_Vurdering_af_mulighed_for_leje_af_private_parkeringspladser_i_CodanHuspdf.pdf
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