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Orientering om skitseprojekt for Værnedamsvej 
 
Tidligere beslutninger 
I forbindelse med vedtagelsen af Cykelpakke VI, Budget 2013 (BR 4. 
oktober 2012) (A, B, F, I, Ø) blev der afsat midler til et projekt for 
Værnedamsvej, som skal forbedre cyklister
 
På mødet 21. august 2014 godkendte Borgerrepræsentationen 
forudsætninger og fokusområder for projektet for Værnedamsvej. Det 
blev samtidig oplyst, at forslaget ville blive sendt i offentlig høring
 
Baggrund 
Værnedamsvej ligger delvis i Køben
Kommune, og de to kommuner har derfor valgt at udvikle et fælles 
projekt for vejen. 
 
Skitseforslag for Værnedamsvej  
I bilag 1 kan de eksisterende forhold ses og i bilag 2 ses skitserne for 
forslaget for Værnedamsvej. 
 
Dispositionsforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i nedenstående 
fokusområder, jf. beslutning i BR 21. august 2014:
 

1. at forbedre forholdene for cykelparkering.

2.  at forbedre Værnedamsvejs tilslutning til Frederiksberg Allé/ 

Vesterbrogade. 

3.  at forbedre sikkerheden og

afsætning og afhentning af børn ved Den Franske Skole.

4.  at forbedre mulighederne for vareleverin

 

ad 1) forbedre forholdene for cykelparkering

Der er i dag plads til, at parkere 20 cykler i stativ på 
Værnedamsvej/Tullinsgade,
166 parkerede cykler, dvs. at der i forhold til behovet er et underskud 
på 146 pladser. Skitseprojektet indeholder forslag om yderligere 
cykelstativer tre steder med plads til i alt 60 nye pladser: 
 

• På Tullinsgade (Københavns Kommune) foreslås det at forlænge 

den eksisterende udvidelse af fortovet i sydsiden af vejen og 

opsætte yderligere 30 cykel p

af tre bil p-pladser i grøn zone. I forbindelse med udvidelsen af 
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cykelparkeringen på Tullinsgade foreslås det at plante tre nye 

træer, som vil give en grøn karakter til gademiljøet. 

• Hvor Tullinsgade munder ud i Værnedamsvej laves en udbygning 

på fortovet overfor, hvor der etableres 20 cykelparkeringspladser. 

Herved skabes plads til cykelparkering centralt på Værnedamsvej. 

Denne udbygning medfører nedlæggelse af to bil p-pladser uden 

for zone. Pladserne er beliggende i Københavns Kommune. 

Samtidig foreslås det at plante et træ.  

• Endnu 10 cykel p-pladser etableres på en fortovsudbygning på 

fortovet ud for Den Franske Skole, Værnedamsvej 13 b. Denne 

udbygning vil medføre nedlæggelse af to bil p-pladser i 

Frederiksberg Kommune.  

Konsekvenser for bil-parkering 

Samlet set nedlægger projektet syv Parkeringspladser på 
Værnedamsvej og Tullinsgade. 
Fem af disse p-pladser ligger i Københavns  
Kommune, og to ligger i Frederiksberg Kommune. 
 
ad 2) forbedre Værnedamsvejs tilslutning til Frederiksberg Allé/ 

Vesterbrogade 
Trafikanter, der færdes i krydset Værnedamsvej/Frederiksberg 
Allé/Vesterbrogade, har ofte en uhensigtsmæssig og til tider ulovlig 
trafikadfærd. Bl.a. benytter mange cyklister fortovet, når de cykler fra 
Værnedamsvej til Vesterbrogade, og nogle bilister foretager 
venstresving ud på Frederiksberg Allé, selv om det kun er tilladt at 
svinge til højre. Skitseprojektet indeholder derfor et forslag til, 
hvordan krydset kan udformes mere trafiksikkert og overskueligt 
 
Op mod signalkrydset ved Vesterbrogade etableres en ny bred 
midterhelle på Frederiksberg Allé med en gennembrydning for 
cyklister, således at hellen kan fungere som støttepunkt for cyklister, 
der skal på tværs af Frederiksberg Allé fra Værnedamsvej. 
Krydsningspunktet afmærkes, så det kun gælder for cyklister 
kommende fra Værnedamsvej. Cyklister fra Frederiksberg Allé, som 
skal foretage venstresving mod Værnedamsvej, skal trække cyklen 
over vejen i signalkrydset.  
 
Etablering af bedre krydsningsforhold for cyklisterne, betyder at 
venstresving fra Frederiksberg Allé mod Værnedamsvej ikke bliver 
muligt for bilister. Bilister skal således primært køre til Værnedamsvej 
via Gammel Kongevej eller via højresving fra Frederiksberg Allé, som 
kun kan opnås, hvis man kommer fra Vesterbrogades østlige ben. 
 
De to eksisterende træer i krydset ved Vesterbrogade og Frederiksberg 
Allé foreslås erstattet med et enkelt træ. Omkring træet placeres en 
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lang sammenhængende Københavnerbænk. På modsatte side af 
fortovet - op ad facaden placeres en bænk med tilhørende affaldskurv.  
 
Med bænken og træet skabes et mødested, der markerer sig bredt i 
rummet og rækker ud i alle retninger. Derved signaleres det samtidig, 
at her stiller man ikke sin cykel. Hjørnet er i dag fyldt med parkerede 
cykler, der i høj grad reducerer fremkommeligheden for fodgængerne. 
 
På Vesterbrogade foreslås det at flytte fodgængerfeltet ved Saxogade 
frem til enden af Værnedamsvej og samtidig nedlægge signalanlægget 
ved Saxogade, da denne gade er blind, og derfor ikke længere 
genererer en trafikmængde, som nødvendiggør et signalanlæg. Ved 
Saxogades udmunding i Vesterbrogade etableres en overkørsel. 
 
ad 3) at forbedre sikkerheden og trygheden i forbindelse med 

afsætning og afhentning af børn ved Den Franske Skole. 
Om morgenen opleves ofte kaotiske tilstande i forbindelse med 
aflevering/afsætning af børn til Den Franske Skole beliggende 
Værnedamsvej 13 b.  
 
Der foreslås etableret en udposning på fortovet foran Den Franske 
Skole. Herved markeres et vigtigt punkt på Værnedamsvej, og 
samtidig skabes plads til at etablere et møde- og opholdssted centralt 
på vejstrækningen.  
 
Det foreslås at plante to store solitære træer. Træerne vil markere sig i 
rummet og skabe rammen omkring ophold på Københavnerbænken, 
som sikrer muligheden for ophold centralt på vejstrækningen. Ud over 
bænken placeres to cykelstativer (10 pladser). 
 
På kørebanen foreslås udlagt en anden farve asfaltbelægning for at 
markere skolen og dens indgang samtidig med, at der afmærkes med 
A22-tavler (børn). 
 
ad 4) forbedre mulighederne for varelevering 
Vareleverancer sker af og til ved, at biler standser midt på gaden for at 
aflevere varer, da der ingen ledige p-pladser er at få. Dette er til gene 
for den øvrige trafik. På baggrund af en rundspørge blandt de 
forretningsdrivende foreslås etableret tre tidsbegrænsede 
vareleveringspladser (læssezoner) i den vestlige side af vejen med en 
tidsbegrænsning på 15 minutter i tidsrummet kl. 8-11 på hverdage.  
 
Den resterende tid gælder de overordnede p-restriktioner, og pladserne 
kan benyttes til almindelig parkering. 
 
Øvrige forhold 
I dag er der to træer på Værnedamsvej. Skitseforslaget øger dette antal 
til syv.  
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Den eksisterende dobbeltrettede trafik på Værnedamsvej fastholdes, 
og eksisterende tværprofil bibeholdes ligeledes, med undtagelse af de 
steder, hvor der etableres fortovsudbygninger. Den nuværende 
udformning af signalkrydset Gl. Kongevej/Værnedamsvej bibeholdes.  
 
I krydset ved Tullinsgade er der i dag ikke afmærket vigelinje. Det 
betyder, at der principielt er højrevigepligt i krydset. Højrevigepligt er 
generelt ulogisk for brugerne af vejen og bruges sjældent. Det foreslås 
derfor, at der etableres vigelinje i form af hajtænder på tværs af 
Tullinsgade. Derved reduceres risikoen for misforståelser 
trafikanterne imellem. 
 
Ud for Føtex på Vesterbrogade er tegnet et oplæg til en permanent 
løsning for det aktuelle cykelparkeringsprojekt. Dette areal behandles 
i øjeblikket som et selvstændigt projekt i andet regi, og den tegnede 
løsning er ikke en forudsætning for projektet på Værnedamsvej. Men 
er tegnet med i dette projekt for at vise, hvorledes en samlet løsning 
for området kan tage sig ud. 
 
Videre proces 
 
Høringsperioden er planlagt til at vare seks uger (ca. 1. august til 11. 
september).  
Resultatet af høringen vil efterfølgende blive forelagt politikerne i de 
to kommuner i efterår/vinter 2015 i forbindelse med at de skal stilling 
til dispositionsforslaget. Herefter vil projektet blive detailprojekteret 
og udbudt til udførelse i 2016. 
 
Økonomi 
Kommunerne afholder hver især anlægsudgifter i henhold til 
kommunegrænsen. Det skønner, at Københavns Kommunes anlægs- 
og projekterings udgifter til projektet vil være ca. 2,9 mio. kr., og at 
Frederiksberg Kommunes omkostninger til projektet vil være ca. 1,5 
mio. kr.  
 
 
 
 
 


