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Vedr.: indsigelse mod ”Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 391-1 F.L. Smidth 

II med tilhørende forslag til kommuneplantillæg” 

 
I det A/B Bredahl bakker op om Vigerslev Allé gruppen, som er en forening af andels-, ejer- og 

lejerboligforeninger samt enkeltpersoner i kvarteret omkring Vigerslev Allé/Toftegårds 

Plads/Lyshøjgårdsvej, udtrykker vi ligeledes især bekymring om forslaget om trafikale 

omlægninger som forslaget indeholder. 

 

Vi gør indsigelse mod f lokalplanens forslag til omlægning af trafikken i 

området ved at føre store dele af trafikken fra det nye beboelsesområde ud på 

Vigerslev Alle, idet det vil føre til en stærk forøgelse af både denne og 

gennemkørende  trafik i beboelsesområdet mellem Vigerslev Alle, Scharlingsvej 

Aarestrupvej og Lyshøjgaardsvej.  
 

Et lysreguleret kryds ved Pederhjortsvej vil ud over at lede trafikken fra beboelsesområdet ud på 

Vigerslev Alle i urimelig grad øge trafikmængden på vejene mellem Vigerslev Alle og 

Lyshøjgaardsvej i området fra Scharlingsvej til Toftegårds Alle. 

Ud over at mange fra beboelsesområdet ved FLS Smidth-grunden ikke vil dreje af ad Vigerslev 

Alle, men fortsætte ligeud  vil en yderligere trafikregulering mellem Ramsingsvej og Toftegårds 

Alle gøre det tiltrækkende for andre trafikanter at bruge området som genveje uden om 

trafikreguleringen med alle de gener det vil medføre i forhold øget trafikstøj i området. 

Vi anser det for meget uhensigtsmæssigt at omdanne disse veje til gennemkørselsveje,  

Vi anser det for helt urimeligt at man på denne måde vil gøre støjforholdene utålelige i et område 

med beboelse, ved på denne måde at føre store dele af gennemkørende trafik ind i området.  

Ligeledes anser vi det for urimeligt, efter man for mere end ti år siden at have omdannet vejene til 

private fællesveje, at ændre disse vejes karakter, fra at være lokale tilkørsler til de lokale boliger til 

gennemkørselsveje for trafik for hele Københavns trafik. Vi finder det helt urimeligt på denne måde 

vælte de vedligeholdelsesudgifter over på de lokale beboerne i området, som den stærke forøgelse 

af trafikmængden  i området vil medføre.  

I Danmark er det overordnede vejnet stadig offentligt, men det vil man ændre, hvis man på denne 

måde vil føre  trafikken, der kommer til og fra hele Københavnsområdet ind gennem området.   

En måde at foregribe dette på, hvis man insisterer på at øge trafikmængden på Vigerslev Alle, ville 

være at gøre græsplænen på Lyshøj Alle gennemgående og dermed stoppe gennemgående trafik 

mellem Vigerslev Alle og Lyshøjgaardsvej på vejene fra Scharlingsvej ned til Aarestrupvej og 

samtidigt opnå et parklignede område på Lyshøj Alle i dette område. 

Man kunne på denne måde meget nemt øge Lyshøj Alles rekreative værdi for områdets beboere og 

samtidigt effektivt forhindre at byggeriet på FLS-grunden forvandler hele området til et trafikstøjs 

inferno.  
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Det drejer sig om beboelsen for over 7000 københavnske borgere, man vil gøre utålelige, hvis den 

store udbygning af beboelser på FLS-grunden ikke følges op af en fornuftig trafiksanering i området 

mellem Vigerslev Alle og Lyshøjgaardsvej mellem Scharlingsvej og Aarestrupvej.   

 

 

Vi gør indsigelse mod, at der ikke i realistisk grad er taget højde for 

parkeringsbehov, og at private veje i naboområdet involveres i at skulle løse 

dette. 
Som det ligeledes er anført i den fælles indsigelse fra foreningerne er det helt urimeligt at vore 

beboere skal bøde for at der ikke i realistisk grad er taget højde for parkeringsbehovet i det nye 

område. Hvis man alligevel insisterer på, at der ikke i tilstrækkelig grad skal bygges 

parkeringspladser til beboelsen på FLS-grunden, foreslår vi, at der indføres en parkeringsregulering 

i området mellem Vigerslev Alle, Scharlingsvej, Lyshøjgaardsvej og Toftegaards Alle, med to 

timers parkering for beboere uden for området og uddeling af P-licenser til beboere i området med 

tilladelse til almindelig parkering.  

Det er en ordning som .eks. er indført  i området omkring Vanløse station og løst 

parkeringssituationen for de lokale beboere der på tilfredsstillende vis.. 
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