
Til By- og Miljøudvalget 

Frederiksberg Kommune 

 

Udvikling af Platanvej 

Høringssvar fra Allégades Venner 

Allégade 9, 2000 Frederiksberg 
 

By- og Miljøudvalget har den 6. maj 2019 besluttet at sende 4 scenarier for udvikling af Platanvej i høring. 

Formålet med høringen er på et oplyst grundlag at gå i dialog med beboere og andre interessenter om 

udvikling af Platanvej. 

 

INDSTILLING 

Bestyrelsen i Allégades Venner indstiller til By- og Miljøudvalget, at gennemføre: 

 ”Scenarie 4 – Trafikvej med cykelsti og max bilparkering” 

 

BEGRUNDELSE 

Det fremgår af beregninger i notat udarbejdet af Gehl Arkitekter1, at: 

 En genåbning af Platanvej for gennemkørende biltrafik vil reducere trafikbelastningen på Allégade 

 En lukning af Platanvej for gennemkørende biltrafik vil øge trafikbelastningen på Allégade 

 

Frederiksberg Kommune inviterede i 2017 ejere, lejere, virksomheder og andre interessenter i og omkring 

Allégade til en samskabelsesproces, der skal bevare og udvikle Allégade området som Frederiksbergs 

historiske bymidte. 

 

Gehl Arkitekter faciliterede processen og udarbejdede et slutprodukt i form af en folder, der indeholder 

forslag til hvordan Allégade i endnu højere grad kan udvikles som Frederiksbergs Historiske bymidte2. 

 

Foreningen Allégades Venner er stiftet som led i samskabelsesprocessen og har ifølge § 2 i sine vedtægter 

følgende formål: 

 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for at bevare og udvikle Allégade området som 

Frederiksbergs historiske bymidte. Til opnåelse af dette formål er foreningens opgave: 

Stk. 1a. at udbrede kendskabet til og styrke interessen for Allégades historie og kulturmiljø, 

Stk. 1b. at arbejde for en grøn tilpasning og for forbedringer af Allégades fysiske miljø, 

                                                           
1 Gehl Arkitekter 2019: Scenarier for Platanvej – åbning af metrostationen og hvad så? 
https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-06/4%20udviklingsscenarier%20for%20Platanvej.pdf 
2 Frederiksberg Kommune 2017. Fremtidens Allégade. https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-
appendices/1226/Punkt_39_Bilag_1_Udkast_til_Allégade_A2_plakat.pdf 

 

https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-06/4%20udviklingsscenarier%20for%20Platanvej.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/1226/Punkt_39_Bilag_1_Udkast_til_Allégade_A2_plakat.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/1226/Punkt_39_Bilag_1_Udkast_til_Allégade_A2_plakat.pdf


Stk. 1c at arbejde for eller medvirke ved og skabe dialog om afholdelse af events og 

sammenkomster for områdets beboere, besøgende og det lokale handels-, forenings- og 

kulturliv. 

 

Som det fremgår af stk. 1b ligger det foreningen på sinde, at forbedre Allégades fysiske miljø. 

 

Det fysiske miljø på Allégade vil blive forringet af en øget trafikbelastning på Allégade som følge af en 

lukning af Platanvej for gennemkørende biltrafik. 

 

En lukning af Platanvej for gennemkørende trafik vil dermed også medføre, at mulighederne forringes for 

den fremadrettede udvikling af Allégade som Frederiksbergs historiske bymidte. 

 

Det fremgår desuden af tidligere omtalte folder udarbejdet af Gehl Arkitekter, at Frederiksberg Kommune 

fremadrettet vil arbejde for at mindske trafikken indvirkning på Allégade3, for på den måde at skabe bedre 

betingelser for at udvikle Frederiksbergs historiske bymidte. 

 

KONKLUSION 

På baggrund af ovenstående indstiller bestyrelsen i Allégades Venner, at Frederiksberg Kommune vælger at 

gennemføre ”Scenarie 4 – Trafikvej med cykelsti og max bilparkering” på Platanvej 

 

På Allégade Venners vegne 

Hans Jørgen Fisker, formand 

                                                           
3 Frederiksberg Kommune 2017. Fremtidens Allégade. https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-
appendices/1226/Punkt_39_Bilag_1_Udkast_til_Allégade_A2_plakat.pdf 

 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/1226/Punkt_39_Bilag_1_Udkast_til_Allégade_A2_plakat.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/1226/Punkt_39_Bilag_1_Udkast_til_Allégade_A2_plakat.pdf

