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Naboorienteringen omfatter et bevaringsværdigt træ nær krydset
Vester Fælledvej og Ny Carlsberg Vej.
Forvaltningen anbefaler dispensation fra lokalplanens § 8, stk. 6,
punkt b og f til at fælde det bevaringsværdig træ, som efter
lokalplanen skal bevares.
Forvaltningen skriver, at man har forsøgt at bevare alle træerne i
trærækken, men må konstatere, at når vejen udvides med en
svingbane, så vil to af træerne står i det fremtidige fortovsareal. Her
vil træerne være til gene for oversigtsforholdene i krydset og for
fodgængernes færdsel.
Vesterbro Lokaludvalg har vurderet forholdene ud fra et mangeårigt
kendskab til krydset.
Krydset har i gennem rigtigt mange år været en af de væsentligste
indgange til det daværende Carlsberg Bryggeri, hvor samtlige
distributionsvogne og de fleste af både bryggeriarbejdernes og
administrationens over 4.000 ansattes personbiler har befærdet
krydset. Det har aldrig givet anledning til problemer, og Vesterbro
Lokaludvalg har os bekendt ikke kendskab til ulykker i krydset. Der
er derfor ingen som helst grund til en så radikal ombygning af krydset.
En mindre indgribende omlægning kan gennemføres, så de
bevaringsværdige træer kan blive stående uden at det generer
oversigtsforholdene i krydset eller fodgængernes færdsel. Det er
muligt, at lægge fortovet indenom de to træer, så træerne ikke står i
vejen for de gående, og således opnå den fornødne trafiksikkerhed.
Vesterbro Lokaludvalg kan derfor ikke anbefale, at der sker fældning
af dette bevaringsværdigt træ på grund af den foreslåede ombygning
af krydset, men vil anbefale, at der kun sker en mindre justering af
krydset.
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