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Høringssvar til Sikker skolevej til Teglholmen
Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet høring om samlet
projektpakke for Sikker skolevej til Teglholmen på møde d. 23. august
2012.
Først og fremmest finder Lokaludvalget det beklageligt, at der ikke
kunne findes midler til etablering af stibroen fra den Grønne Kile til
Sydhavn Station. En sådan stibro for fodgænger- og cykeltrafik vil
give skolebørn, universitetsstuderende og folk til og fra arbejde
mellem Sydhavn Station og Teglholmen den korteste og mest sikre
vej. Lokaludvalget opfordrer derfor fortsat til, at
Borgerrepræsentationen snarest beslutter at afsætte de nødvendige
midler til en sådan stibro.
Når ovenstående er sagt, vil Lokaludvalget gerne kvittere for den
konstruktive proces omkring udarbejdelse af den foreslåede
projektpakke ”Sikker skolevej til Teglholmen”, hvor Lokaludvalget og
andre lokale aktører har været tidligt inddraget. Vi ser frem til at
denne proces også vil blive benyttet i fremtiden. Lokaludvalget finder
oplægget i projektpakken rigtig godt, om end vi har følgende
bemærkninger, der bør indarbejdes i projektpakken:
Før vi kan tale om sikre skoleveje for elever til den kommende skole i
Sydhavn, er det helt nødvendigt, at veje som Støberigade og
Fejl! Betegnelsen for
Sluseholmen færdiggøres inden skolestart i 2013. Fokus bør være på dokumentegenskaben er
bløde trafikanter og derfor bør fortove og cykelstier være klar.
ukendt.
Desuden er det fortsat en udfordring for de bløde trafikanter at færdes
sikkert på den Grønne Kile – særligt fra A.C. Meyers Vænge og ned
Sagsnr.
til skolen. En færdiggørelse af denne del af den Grønne Kile bør også
Fejl! Betegnelsen for
opprioriteres inden skolestart.
dokumentegenskaben er
ukendt.
Det er tidligere besluttet at renovere krydset Sjællandsbroen/
Sluseholmen. Dette kryds indgår nu som del af rød rute. Kgs. Enghave
Dokumentnr.
Lokaludvalg vil derfor opfordre til at den kommende løsning
Fejl! Betegnelsen for
gennemgås på ny for at sikre, at krydset efter renovering lever op til dokumentegenskaben er
den nye status ”sikker skolevej”.
ukendt.

Kongens Enghave 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.

Kgs. Enghave Lokaludvalg ser frem til at blive inddraget i det videre
arbejde med sikker skolevej-projekterne. Enkelte detaljer i forbindelse
med de forskellige projekter mener vi desuden, at der bør ses nærmere
på, herunder:
-

en nærmere vurdering af om det er en god løsning at vende
trafikreguleringen på Mozarts Plads (projekt 10).

-

at der laves en borgerinddragelsesproces angående en eventuel
fjernelse af bunker ved krydset; P. Knudsens Gade/Sjælør
Boulevard. Lokaludvalget er ikke sikker på, at det er ønskeligt
at den fjernes (projekt 12).

-

en bedre sikring/mærkning af krydset Scandiagade/Borgmester
Christiansens Gade udover etablering af manglende stump
cykelsti (projekt 9).

-

en undersøgelse af muligheder for bedre trafikafvikling for
cyklister i krydset Teglholmsgade/Sydhavns
Plads/Scandiagade i forbindelse med at krydset ændres
(projekt 17).

Nærmere detaljere vedrørende ovenstående vil blive sendt til
forvaltningen.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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