
Frederiksberg C, den 13. juli 2019 

 

Høringssvar vedr. Udvikling af Platanvej. 

 

Tak for muligheden for at komme med dette høringssvar, hvor vi på det kraftigste anmoder om, at 

Platanvej genåbnes for trafik på baggrund af følgende betragninger. 

1) Det er ikke grøn politik at lukke en vej for at flytte trafikken til andre veje, og dermed tvinge folk til 

at køre en omvej og forurene mere for at komme frem. Det bør være et mål i frederiksberg 

kommune at sænke trafikken i kommunen generelt og ikke kun lokalt på enkelte veje til gene for 

beboere på andre veje. Muligvis vil der være mindre trafik i Frederiksberg C, men det er altså ikke 

et grønt tiltag, bare fordi man tvinger mere trafik over i andre dele af kommunen samt Københavns 

kommune. Yderligere vil det belaste nogle beboere meget mens andre helt slipper for trafik og 

gener.  

I stedet bør man genåbne Platanvej for trafik for at aflaste Kingosgade og Pile Alle trafikalt og 

forureningsmæssigt. Man kunne sænke hastigheden på alle trafikvejene og eventuelt lave vejbump. 

Det ville være et grønt tiltag, der vil gavne alle Frederiksbergs borgere. Yderligere kunne man vælge 

at fjerne de 2 timers gratis parkering således at folk der skal til København ikke fristes til at køre til 

Frederiksberg for at parkere gratis. En plan for et grønt Frederiksberg kan sagtens laves så det 

gavner alle borgere. 

2) Der agumenteres for senarie 2 og 3  da det vil skabe et grønt indtryk, når man ankommer til 

Frederiksberg. Men når man ankommer til Frederiksberg Allé Station i fremtiden, ankommer man 

til den smukkeste grønne gade i hovedstaden, Frederiksberg Allé, uafhængigt af hvilket scenarie, 

der vælges. Sammenlignet med Kingosgade er Platanvej allerede en grøn gade med mange træer 

og den vil stadig være grøn selv efter vedtagelse af scenarie 4. I alle scenarier vil der være en park 

forenden af Platanvej mod Vesterbrogade. Yderligere tælles alle træer mellem facaderne og  gaden 

på plantanvej ikke med i opgørelsen fra Gehl arkitekter, da træer som står imellem facaden og 

gaden på privat grund ikke inkluderes. Det virker derfor meget misvisende med deres opgørelser 

over antal træer, der vil være ved de forskellige scanarier. Yderligere nævnes der også som 

argumenter for scenarie 2 og 3, at Platanvej er en forsømt gade. Det er svært at forstå, når 

beboerne lige har valgt at stemme mod en storstilet plan om forskønnelse af deres nærområde, 

som AAB og Lejebo forsøgte at genneføre. Det er netop en facade renovering gaden har brug for, 

ikke flere træer.  

3) Generelt er vi uforstående for at man politisk over flere omgange har søgt at reducere trafikken på 

strækningen Bülowsvej - Madvigs Alle - Platanvej (med vejbump og 40 km begrænsning) men ikke 

på strækningen HC Ørstedvej – Alhambravej - Kingosgade samt strækningen Pile Alle - Falkoner 

Allé. Strækningen Bülowsvej - Madvigs Allé - Platanvej har væsentlig færre beboere end 

strækningen HC Ørstedvej – Alhambravej - Kingosgade. Store dele af Bülowsvej ligger ved enten 

park eller Universitet. Det er kun strækningen Madvigs Alle - Platanvej som har samme 

befolkningstæthed som ved HC Ørstedvej – Alhambravej - Kingosgade. Hvordan kan man forsvare 

at føre en trafik politik, hvor man forurener mest, der hvor der bor flest mennesker?  

Vi mener, at man bør forsøge at lede trafikken mod Bülowsvej - Madvigs Allé - Platanvej. Denne 

strækning er væsentligt bedre dimensioneret til trafik end HC Ørstedvej – Alhambravej – 

Kingosgade, og da der bor langt færre mennesker, vil trafikken derfor vil påvirke færre af 



Frederiksbergs borgere. Hvis man kigger ud over kommunegrænsen, er Vester Fælled vej også 

betydeligt bedre dimensioneret til trafik og har færre beboere end Enghave vej. Overordnet set 

virker den førte trafikpolitik ukoordineret og uden hensyntagen til flertallet af borgerne i både 

Frederiksberg og Københavns kommuner. 

4) Cykelstien på Kingosgade har status af supercykelsti. Kingosgade er dog så snæver, at men ikke har 

kunne anlægge en cykelsti ved enden mod Vesterbrogade. Dette medføre ,at Det er meget 

ubehageligt at køre på cykel i Kingosgade da bilisterne kører meget tæt forbi . Dette vil kun kunne 

afhjælpes ved at lede noget af trafikken tilbage til Platanvej. Det virker i det hele taget mærkeligt, 

at man ikke prioriterer cykeltrafikken mere i Kingosgade, når supercykelstierne skulle være en del 

af en grøn og klima venlig politik. 

5) Kingosgade er en af de mest forurenede gader i København, og overgår selv HC Andersens 

boulevard i antallet af partikler målt en hverdags morgen (link 1 og 2). Hvis Platanvej ikke genåbnes 

for trafik vil denne luftforurening gøres permanent på bekostning af beboerne på Kingosgade. 

Grunden til, at luftforureningen i Kingosgade er så høj, er, at gaden er meget smal i forhold til den 

store mængde trafik, der kører gennem og derfor virker som en gryde. På Platanvej er der derimod 

mere luft både mellem facederne på de enkelt bygninger og på tværs af gaden. En genåbning af 

trafikken på Platanvej vil derfor ikke øge forureningen ligeså voldsomt, som den vil sænkes på 

Kingosgade. 

Derfor stemmer vi på scenarie 4 for et grønt Frederiksberg hvor trafikken fordeles retfærdigt. Alternativt er 

scenarie 1 også udmærket. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen af ejerforeningen Kingohus 

Carl Bernhards vej 3 og Kingosgade 13 

Frederiksberg C 

 

 

Link 1: https://www.dr.dk/nyheder/indland/dr-maaler-forureningen-i-koebenhavn-denne-gade-er-vaerst 

Link 2: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi

Yldm74uHiAhWSKVAKHYMzCcsQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fblivhoert.kk.dk%2Fsites%2Fblivhoer

t.kk.dk%2Ffiles%2Fsvar%2Fmateriale%2F2016.01.18%2520Vesterbrogade%2520107c%252C%2520h%25C3

%25B8ringssvar.doc&usg=AOvVaw0KqI2Hc90NNlBuBCGU945Q 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/dr-maaler-forureningen-i-koebenhavn-denne-gade-er-vaerst
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYldm74uHiAhWSKVAKHYMzCcsQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fblivhoert.kk.dk%2Fsites%2Fblivhoert.kk.dk%2Ffiles%2Fsvar%2Fmateriale%2F2016.01.18%2520Vesterbrogade%2520107c%252C%2520h%25C3%25B8ringssvar.doc&usg=AOvVaw0KqI2Hc90NNlBuBCGU945Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYldm74uHiAhWSKVAKHYMzCcsQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fblivhoert.kk.dk%2Fsites%2Fblivhoert.kk.dk%2Ffiles%2Fsvar%2Fmateriale%2F2016.01.18%2520Vesterbrogade%2520107c%252C%2520h%25C3%25B8ringssvar.doc&usg=AOvVaw0KqI2Hc90NNlBuBCGU945Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYldm74uHiAhWSKVAKHYMzCcsQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fblivhoert.kk.dk%2Fsites%2Fblivhoert.kk.dk%2Ffiles%2Fsvar%2Fmateriale%2F2016.01.18%2520Vesterbrogade%2520107c%252C%2520h%25C3%25B8ringssvar.doc&usg=AOvVaw0KqI2Hc90NNlBuBCGU945Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYldm74uHiAhWSKVAKHYMzCcsQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fblivhoert.kk.dk%2Fsites%2Fblivhoert.kk.dk%2Ffiles%2Fsvar%2Fmateriale%2F2016.01.18%2520Vesterbrogade%2520107c%252C%2520h%25C3%25B8ringssvar.doc&usg=AOvVaw0KqI2Hc90NNlBuBCGU945Q

