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Valby 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. 

 

 
 

   

   

      

 

 

 

 

 

Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. Fasanvejsruten 

Valby Lokaludvalg er glade for at modtage høring vedr. 

Fasanvejsruten. Lokaludvalget ser frem til en opgradering af denne 

cykelforbindelse og behandlede høringen på møde den 13. juni.  

 

Valby Lokaludvalg er glade for mange elementer på ruten. Specielt de 

hævede overkørsler fra sidevejene, og af dem specielt den ved 

Mellemtoftevej. Desuden vil lokaludvalget opfordre til, at cykelbanen 

på Sdr. Fasanvej hen mod Valby Langgade i sydgående retning er en 

topprioritet, idet dette er et meget usikkert sted på ruten.  

 

Valby Lokaludvalg opfordrer til, at projektet med indkørsel forbudt til 

Brøndkærvej fra Sdr. Fasanvej laves i tæt dialog med beboerne, der 

bliver berørt af dette. Det vil medføre mindre gennemkørende trafik 

men samtidig betyde, at biler fra Frederiksberg skal til venstre ad 

Valby Langgade. 

 

Vedr. venstresving forbudt fra Toftegårds Allé i nordlig retning til 

Valby Langgade  har Valby Lokaludvalg følgende betragtninger: 

For venstresvingsforbud taler, at det kan have betydning for 

kapaciteten for den gennemkørende biltrafik på Fasanvejsruten og at 

det ikke drejer sig om ret mange biler, der drejer til venstre. 

Mod venstresvingsforbud taler, at det leder mere trafik ad Rughavevej 

og at den trafik, der faktisk har et ærinde på strækningen af Valby 

Langgade fra Toftegårds Allé til Annexstræde skal køre en omvej, 

hvor den i dag minimale bilkørsel på Skolegade og vejen Tingstedet, 

hvor Frejaskolen ligger, bliver øget.  

 

Det er Valby Lokaludvalgs holdning, at det sidste hensyn vejer 

tungest, idet mere trafik i de små gader i det centrale Valby, som også 

er skoleveje, samt i Mølle Allé og Lillegade, er uhensigtmæssigt, 

mens omvendt den væsentligste grund til nedsat kapacitet er at Sdr. 

Fasanvej snævrer ind til et spor kort efter krydset. 
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Valby Lokaludvalg opfordrer til, at alle dele af Fasanvejsruten 

medtages samt at sammenhængen til supercykelstien til Ishøj, der 

tangerer Fasanvejsruten ved Toftegårds Plads sikres.  

I den forbindelse vil Valby Lokaludvalg endnu en gang gøre 

opmærksom på, at krydset ved Toftegårds Plads stadig er usikkert for 

cyklister i nogle retninger og opfordrer til at der ses på krydset set 

med de bløde trafikanters øjne.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Fjeldsøe 

Formand Valby Lokaludvalg 

 


