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CYKELBANE I BRØNSHØJ (BL.A. BRØNSHØJVEJ) 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har følgende kommentarer til det fremsend-

te projektforslag for cykelbaner på Brønshøjvej, Gaunøvej, Annebergvej og 

Primulavej. 

 

Som det fremgår af det fremsendte tegningsmateriale, er der forsøgt etableret en 

sikker cykelvej på ovenstående strækning ved hjælp af opmærkede cykelbaner. 

Det er vores opfattelse, at det ville være en sikkerhedsmæssig væsentlig 

bedre løsning, hvis man lavede cykelstier med eget kørebaneareal og kant-

sten. 

 

Forslagets linjeføring af de nye cykelbaner ser velbegrundet ud og man tager 

hensyn til alle trafikanter. Man har blandt andet forsøgt at bevare parkerings-

pladser ud for etageejendomme og skiftevis fra den ene side til den anden for at 

undgå høj hastighed for den gennemkørende biltrafik. Det er efter vores opfat-

telse et godt gennemarbejdet projektforslag.  

 

Der er dog stor bekymring for trafiksikkerheden for cyklister, der skal krydse 

Krabbesholmvej, når man kører på Brønshøjvej i retning mod Frederikssunds-

vej. På det sted vil cykelbanen skulle skære den højresvingende bus- og biltrafik, 

som via Krabbesholmvej skal til Frederikssundsvej. 

 

Der vil ifølge projektforslaget blive nedlagt 128 parkeringspladser på hele pro-

jektstrækningen, det er ca. halvdelen af de pladser, der findes i dag.  

Der er stor bekymring over antallet af nedlagte parkeringspladser, især på den 

strækning af Brønshøjvej, der går fra Frederikssundsvej til Vallø-

vej/Krabbesholmvej. Der er i dag for eksempel 24 heldags skråparkeringspladser 

på østsiden, som ændres til 16 pladser med parallelparkering. Vi foreslår, at der 
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for de pågældende pladser oprettes 2 timers parkeringsrestriktion. Det vil give 

større dynamik i antal af parkerede biler og derfor flere parkeringsmuligheder til 

de lokale handlende. 

 

Der vil i området ske yderligere nedlæggelse af parkeringspladser, når busfrem-

kommelighedsprojektet bliver gennemført.  

 

Det er derfor Lokaludvalgets ønske, at der gøres alt for, at de nedlagte parke-

ringspladser erstattes af nye p-pladser i nærområdet til Brønshøjvej og Frede-

rikssundsvej. Der er i dette område flere daginstitutioner, genoptræningscenter 

og handelsvirksomheder. 

 

Med venlig hilsen 
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