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PARKERINGSZONE I VANLØSE 
 
Vanløse Lokaludvalg konstaterer med tilfredshed, at Teknik- og 
Miljøforvaltningen har imødekommet beboerne i Vanløse bymidtes 
ønske om en begrænsning af pendlertrafikken til Vanløse og 
Flintholm Stationer med den foreslåede p-zone med 2-timers 
begrænsning.  
 
Forvaltningen har helt naturligt medtaget det ligeledes belastede 
sydvestlige område med de mange karréejendomme mellem 
Jydeholmen/Hyltebjerg Allé og Jernbane Allé/Ålekistevej i det 
fremlagte forslag. Vi forventer, at zonen også her vil blive bifaldet af 
beboerne, selv om der ikke foreligger den samme dokumentation som 
fra de 9 bolig- og grundejerforeninger, der har anmodet om p-zonen. 
 
Forvaltningens forslag er blevet drøftet i lokaludvalgets arbejdsgruppe 
for Trafik og Plan og på lokaludvalgets møde 15. januar, og et stort 
flertal støtter idéen. Man er ikke i tvivl om, at p-zonens tidsrestriktion 
vil afhjælpe de problemer, som skabes af langtidspendlerne, men det 
forudses, at der nogle steder vil skabes problemer for den lokale 
parkering. Derfor fremsætter Vanløse Lokaludvalg følgende 
ændringsforslag på baggrund af de udtrykte ønsker fra beboerne til 
afhjælpning af disse problemer: 
 

1. At tidsbegrænsningen udvides til 3 timer - eller at restriktions-
perioden ændres fra kl. 10.00 til 16.00, alle ugens hverdage. 

2. At beboere i karréejendomme med opgange på både privat 
fællesvej og offentlig vej får mulighed for udstedelse af en p-
licens til alle beboere, idet hele ejendommen betaler til de 
private fællesveje. 

3. At karréejendommene i specielt Jernbane Allé (offentlig vej), 
der har mistet en del p-pladser pga. de anlagte cykelstier, 
ligeledes – hvis det er lovgivningsmæssigt muligt – får 
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mulighed for stadig at kunne parkere ubegrænset på de private 
fællesveje. 

4. Lokaludvalget har i forbindelse med høringen modtaget 
henvendelser fra erhvervsdrivende i bydelen, som er 
bekymrede over en parkeringszones konsekvenser for deres 
mulighed for fortsat at drive virksomhed. I den forbindelse er 
vi særligt blevet opmærksomme på erhverv, der er afhængige 
af overnattende gæster, som eksempelvis en ”Bed & 
Breakfeast”og andre mindre næringsdrivende, hvis køretøj 
ikke er registreret på erhvervsadressen. Lokaludvalget 
opfordrer til, at man kigger på mulighed for at løse de 
problemer, der særligt kan være i den forbindelse. 

5. Endelig blev det på lokaludvalgets møde fra flere medlemmer 
fremhævet, at en ordentlig skiltning i forbindelse med 
indførsel af en parkeringszone er essentiel. De ønsker at zonen 
blot skal fungere på hverdage. 

 
I høringsperioden har Vanløse Lokaludvalg - fra tre foreninger uden 
for den foreslåede P-zone – modtaget anmodning om at blive 
medtaget i zonen, da de allerede nu har de samme p-besværligheder 
som i det foreslåede område og vil – med deres nærhed på Flintholm 
Station - blive oplagte mål for langtidspendlere ved den foreslåede p-
zones indførelse. 
 
           Vanløse Lokaludvalg støtter derfor, at boligforeningerne på 
første del af Linde Allé/Hyltebjerg Allé samt Grf. Aadal og Aabakken 
føjes til den foreslåede p-zone. 
 
            Alle indkomne høringssvar, både fra lokaludvalgets 
hjemmeside og fra ”Bliv Hørt”, er vedlagt dette brev. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bent Christensen 


