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Høringssvar vedr. projekthøring 

hastighedszoner i Vanløse 

Vanløse Lokaludvalg har modtaget forslag til 

hastighedszoner for veje i Vanløse, der ikke omfatter 

regionale veje, jf. det tilsendte kortbilag. 

 

Lokaludvalget er glade for at have lejlighed til at svare 

på projekthøringen, som har været behandlet i 

arbejdsgruppen for Trafik og Plan, der gennem flere år ar 

arbejdet med trafikken i Vanløse. Lokaludvalget har ikke 

lavet Københavnerdialog på høringen, men har løbende haft 

drøftelser med borgerne i Vanløse via borgerhenvendelser, 

arbejdsgruppe, netværk og borgerpanelundersøgelser om 

trafikken i Vanløse. 

Det indsendte høringssvar er behandlet og godkendt i 

Vanløse Lokaludvalg ved ordinært møde den 13. oktober 

2022. 

 

Vanløse Lokaludvalg kan tilslutte sig, at der i Vanløse 

etableres 40 km/t hastighedszoner (den blå zone). I 

udgangspunktet tilslutter lokaludvalget sig, at de med 

orange tegnede veje, der kræver udbygning af 

hastighedsdæmpende foranstaltninger (f.eks. Ålekistevej 

m.fl.), indgår i 40 km/t zonen, med forventning om, at de 

konkrete løsninger kommer til yderligere høring. 

 

I forbindelse med arbejdet med en bydelsplan for Vanløse, 

regner lokaludvalget med, at der vil komme forslag om de 

gennemfartsveje, der er i bydelen (de regionale i 

kortbilaget). 

 

Ligeledes forventes det, at der vil blive arbejdet med 

skoleveje, især mht. Damhusengens skole og Kirkebjerg 

skole (Jydeholmen, Ålekistevej mellem Vanløse Byvej og 

Hanstholmvej og krydset Ålekistevej og Kirkebjerg Allé). 

I forhold til Rødkilde skole kan Bellahøjvej komme i spil. 

I Katrinedalskvarteret er et projekt ved at blive færdigt 

med etablering af regnvandshåndtering, der samtidig udgør 
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hastighedsdæmpende foranstaltninger med blå skilte med 30 

km/t anbefaling. 

Vanløse Lokaludvalg ønsker at bevare de nuværende 

stillevejszoner. 

 

Venlig hilsen 

Jan Lindboe 
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