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Høringssvar vedr. skitseforslag til Værnedamsvej 

 
Cykelparkering  
Efter drøftelse i Vesterbro TMU og FU  blev der under markedsdagen 
foretaget et rundspørge blandt forretningsdrivende, fodgængere, 
cylister og bilister på selve Værnedamsvej. 
 
Behovet for flere parkeringsmuligheder for cyklister var evident, som 
også kom til udtryk fra de adspurgte. Selv med den i skitsen 
foreslåede forøgelse af cykel-parkeringer, er der et udækket behov. 
Vi foreslår derfor, at der i stedet for en bænk rundt om træet ved 
indgangen til Værnedamsvej fra Vesterbrogade / Frederiksberg Allé 
indrettes et cykelstativ i stedet for. 
  
Yderligere muligheder for cykelparkering kunne også opnås i 
samarbejde med Føtex, der kunne stille plads til rådighed på grunden 
bag Føtex ved indkørsel til parkeringshuset. 
Parkering for cyklister her kunne også aflaste cykelparkeringen på 
fortovet udenfor Føtex-indgangen på Vesterbrogade, som er til stor 
gene for passerende. 
 
Udkørsel mod Frederiksberg Allé 
Vi er enige i den forslåede forlængelse af en midter-helle ved 
trafiklyset ved Frederiksberg Allé /Vesterbrogade. For at lette den 
foreslåede krydsningsmulighed for cyklister fra Værnedamsvej til 
Vesterbrogade, foreslår vi en tilbagetrækning af stop-stregen for 
bilister på Frederiksberg Allé, således at der gives mulighed for, at 
krydsende cyklister kan indordne sig ved trafiklyset foran bilerne, der 
holder for rødt lys.. På denne måde undgås der en uhensigtsmæssig 
trængsel ved at cyklister skal krydse igennem holdende biler. 
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Øvrige bemærkninger fra borgerne 
Øvrige bemærkninger fra borgene gik på ønsker om en bilfri gade kun 
med mulighed for varelevering og betænkeligheder ved, at den 
foreslåede afsætningsplads ved den Franske Skole kunne medføre 
yderligere hindringer og øge uoverskueligheden i den smalle, men ret 
afholdte indkøbsgade. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Warburg 
Formand for Vesterbro Lokaludvalg 
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