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Thomas Koppels Allé – projektforslag for renovering
Lokaludvalget skal udtrykke sin utilfredshed med, at projektforslaget
har været udsendt med en kun 4 uger lang høringsfrist, hvoraf en stor
del er i en stille sommerperiode.
Dette gør det meget vanskeligt for Lokaludvalget at lave en ordentlig
sagsbehandling og inddrage relevante lokale aktører, som vil blive
berørt af projektet.
Eftersom der tilsyneladende er lagt et projektrådsmøde dagen efter
høringsfristen, har Lokaludvalget prioriteret at påbegynde
behandlingen af sagen og sende en foreløbig kommentar. Dette
projekt har stor betydning for mange borgere i lokalområdet og er en
sag, hvor Lokaludvalget mener, at lokale input kan kvalificere
projektforslaget. Lokaludvalget forventer derfor, at høringsfasen ikke
slutter pr. 25. august, således at forvaltningen kan inddrage borgere og
brugere af vejen.
Lokaludvalget har følgende foreløbige bemærkninger:
•

•

Beslutning om lukning som del af en helhedsvurdering:
Lokaludvalget opfordrer forvaltningen til, at der bliver
udarbejdet en mere gennemgribende helhedsvurdering af
effekten og hensigtsmæssigheden i at lukke vejen.
Lokaludvalget mener ikke, man kan anskue projektet isoleret,
udelukkende indenfor det område, som fremgår af tegningen.
Lokaludvalget anbefaler derfor, at der først laves en
overordnet plan for trafikafvikling og grønne områder i hele
området, før der tages stilling til en eventuel lukning af
Wagnersvej. Lokaludvalget kan desuden være usikkert på, om
den vestlige del af Wagnersvej er bred nok til at kunne
”betjene” dobbeltrettet bil- og cykeltrafik samt parkering.
Tilstødende vejkryds og trekant: I vejkrydset er der meget
dårligt udsyn, og små og store cyklister overses nemt.
Parkerede biler, hegn/hække og vejkrydsets specielle
udformning gør det svært at orientere sig om trafik der måtte
komme til og fra Straussvej og Offenbachsvej. En overordnet
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plan skulle også omfatte en tiltrængt renovering af hele
trekanten (som pt. fungerer som hundetoilet).
•

Cykelsti adgangsveje til Frederikshøj: Kgs. Enghave
Lokaludvalg finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke anlægges
cykelsti. Det er et børnerigt område, og det opfordres til, at
Københavns Kommune lever op til intentionerne om at
fremme forholdene for cyklisterne. Det kan derfor foreslås, at
der etableres parkering i den ene side og cykelsti i begge
retninger i den anden side (mod haveforeningen). Vedr.
adgangsforbindelserne for cyklister til Frederikshøj, bør det
medtænkes at man ikke skal både over en græsrabat og tværs
over et fortov for at komme ind.

Når det er sagt, glæder Lokaludvalget sig til, at vejen bliver renoveret.
Kommentarer fra naboforeninger
Kgs. Enghave Lokaludvalg har – med den korte tid der var til
rådighed – forsøgt at inddrage naboforeninger og høre disse før
Lokaludvalget lavede sit høringssvar. En oversigt over indkomne
kommentarer og høringssvar vedlægges som bilag.
Lokaludvalgets sekretariat skal gerne hjælpe med
kontaktinformationer på lokale interessenter og naboboligforeninger
(både de som har svaret og de som ikke har nået at reagere), hvis
forvaltningen får brug for sådanne.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Næstformand for Kgs. Enghave Lokaludvalg
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