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Høringssvar vedr. prioritering af tilgængelighedsruter i Vanløse. 
 
 
Vanløse Lokaludvalg takker for muligheden for at svare på høring 
vedr. prioritering af tilgængelighedsruter i Vanløse.  
 
Lokaludvalget har behandlet sagen på udvalgets ordinære møde den 
20. april 2017, på et møde i Trafik og Planarbejdsgruppen den 29. 
marts 2017 samt på et møde i Social og Sundhedsgruppen d. 10. april 
2017. På den baggrund har Vanløse Lokaludvalg følgende 
bemærkninger til høringen. 
 
Vanløse Lokaludvalg kan i det store og hele tilslutte sig prioriteringen 
af tilgængelighedsruterne ud fra lokale hensyn. Vanløse Lokaludvalg 
ønsker ikke desto mindre at gøre Teknik- og Miljøforvaltningen 
opmærksom på følgende generelle bemærkninger til 
tilgængelighedsplanen i Vanløse:  
 

 Vanløse Lokaludvalg gør opmærksom på en ny specialskole på 

adressen Frederiksgårds Allé 13 2720 Vanløse - i bygningerne, der 

tidligere husede Frederiksgård Skole. Der er tale om Skolen i 

Ryparken, der flytter til adressen i efteråret 2018. Det er muligt, at 

denne skole har særlige tilgængelighedsbehov på strækningen 

mellem Frederiksgårds Alle og Morsøvej frem til det store kryds ved 

Sallingvej. Skolen Frederikshøj er en institution under 

Socialforvaltningen. 

 
 Strækningen fra Katrinedalsvej ved blindeboligerne m.v. ved 

Skibelundsvej til Vanløse Station er hyppigt anvendt af brugere og 

pårørende. 

 
 Vanløse Lokaludvalg er blevet gjort opmærksom på en mangel af et 

lydfyr ved det store kryds Slotsherrensvej, Jyllingevej, Bellahøjvej og 

Sallingvej. Krydset er meget trafikeret og kompliceret. Eftersom det 
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måske ikke er muligt at etablere et sådant lydfyr i hele krydset, 

forslår Vanløse Lokaludvalg, at det installeres i så store dele af 

krydset som muligt.  

 
 Endelig vil Vanløse Lokaludvalg vedrørende Tabel 4 over 

delstrækninger gøre opmærksom på, at de to forslag vedr. flytning 

af gittermaster muligvis er ret kostbare i forhold til de ønskede mål. 

 
Med venlig hilsen 
Bent Christensen 
Formand for Vanløse Lokaludvalg 

 
 


