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Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 
og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Høringssvar vedr. ombygning af Flintholm St. og 
busfremkommelighedstiltag i bydelen. 

Om processen 
Indledningsvis vil vi fra Lokaludvalget gerne udtale vor glæde over 
det glimrende samarbejde, der igennem længere tid har fungeret 
mellem de berørte forvaltninger, Via Trafik, Vanløse Lokaludvalg og 
lokaludvalgets særlige følgegruppe for projektet.  
 
Det er dejligt at opleve, at den tidlige inddragelse af lokaludvalgene er 
noget forvaltningen vælger at prioritere. Erfaringen fra denne proces 
er, både for lokaludvalget og for de involverede forvaltninger, at 
ansvar og forventninger til hinanden er afklaret tidligt, og denne 
forventningsafstemning har skabt gode rammer for samarbejdet. 
Lokaludvalget ønsker at inddrage borgerne i bydelen, i sager af 
relevans for bydelen, så tidligt som muligt, og det vurderes, at det 
også vil være en fordel for et projekt som dette at få borgernes input 
på banen så tidligt som muligt, selvfølgelig under hensyn til den 
politiske proces i Borgerrepræsentationen og de stående udvalg.  
 
Lokaludvalget har fulgt processen omkring projektet tæt, og har i 
samarbejde med Center for Anlæg og Udbud samt Center for 
Byudvikling holdt et offentligt møde om planerne den 2. november 
med deltagelse af repræsentanter fra forvaltningen, Jesper Christensen 
fra Borgerrepræsentationen og interesserede borgere. 
 
Om projektet. 
Vanløse Lokaludvalget kan støtte de fremlagte forslag til trafikale 
ændringer. Der blev på mødet fremlagt forskellige kommentarer, og 
efter mødet har lokaludvalget desuden modtaget 4 skriftlige 
henvendelser fra borgere og grundejerforeninger i området. Referat fra 
mødet og skriftlige henvendelser er vedlagt som bilag. 
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 Side 2 af 2 

Tre spørgsmål blev viet særlig opmærksomhed: 
 

1. Udformningen og de konkrete konsekvenser af etableringen af 
en ensretning af Randbølvej, så udkørsel ikke kan se i krydset 
Grøndals Parkvej/C. F. Richsvej mfl. Vanløse Lokaludvalg vil 
hilse en lovet forsøgsperiode velkommen, forinden den 
endelige løsning af krydset fastlægges, idet det må påregnes, at 
der vil ske en vis belastning af områdets private fællesveje. Vi 
kan støtte, at der afsættes midler hertil. 
 

2.  Nogle steder i Vanløse er der peget på muligheden med 
dobbeltrettede cykelstier af sikkerhedsmæssige årsager. 
Københavns Kommune har reservationer m.h.t. sådanne 
tilfælde, hvor andre trafikgrupper, gående og bilister også er 
involveret. 
 

3. Der er rejst spørgsmål ved, at nye GPS-løsninger anviser brug 
af private fællesveje, hvor særlig lastbilstrafik er belastende og 
burde undgås. Det er oplyst, at kommunen ikke er berettiget til 
at tilstille oplysninger til selskaberne herom, se bilag. 
Lokaludvalget vil gerne opfordre til, at dette spørgsmål rejses 
politisk, så det også kan være muligt at angive andre påbud 
end direkte forbud mod indkørsel. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bent Christensen, 
Vanløse Lokaludvalg 
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