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Notat om ændring i projekt "Forbedrede cykelforhold i
Tingbjerg"
Som projektleder skal jeg gøre opmærksom på, at vi er nødt til at
foretage ændringer i projekt ”Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg”,
da politiet ikke vil give samtykke til vise dele af det fremsendte
projektforslag. Det drejer sig om cykelbanerne i Langhusvej.
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Forvaltningen har fremsendt et notat af 5. september 2018, hvori vi
beskriver projektet, der involverer forbedringer for cykler i
Langhusvej, Gavlhusvej, Terrasserne og på en cykel-gangsti i
Utterslev Mose. På baggrund af politiets afslag på samtykke ændrer vi
nu projektet i Langhusvej og i Utterslev Mose.
Langhusvej:
Vi fastholder ønsket om at få sat hastigheden ned. Vi ønsker derfor
stadig 3 bump og en hastighed på 40 km/t. Cyklerne ledes uden om
bumpene i afgrænsede cykelbaner. På strækningerne udenfor
bumpene, vil projektet gøre vejen visuelt smal ved at optegne
parkeringsbåse i begge sider af vejen.
For at give den bedste sikkerhed for cyklisterne ved busstoppestederne
er det de eneste steder, der bliver etableret en egentlig cykelsti (ud
over i svinget til Gavlhusvej som beskrevet i notat af 5. september).
Det medfører, at der ved stoppestedet ved nr. 26 nedlægges 2
parkeringspladser af sikkerhedshensyn. Hvis det er muligt, vil der i
stedet blive plantet et træ. Parkeringen bliver bevaret på nær ved de 3
bump og busstoppestedet.
Utterslev Mose:
Da vi er nødt til at undlade cykelbanerne i Langhusvej, ser vi i stedet
mulighed for at forbedre cykelforholdene på yderligere et stiforløb i
Utterslev Mose. Vi vil derfor tydeliggøre cykel- og gangstiforløbet fra
Tingbjerg Ås til Hillerødmotorvejen ved at lægge gullig belægning på
gangarealer og sort belægning på cykelarealer. En farveopdeling der
jævnligt er benyttet i København og dermed bekendt for mange. Også
skiltningen bliver fornyet. Alle eksisterende træer og beplantning
bliver bevaret.
De øvrige dele af projektet:
For Gavlhusvej, Terrasserne og stien gennem Utterslev Mose fra
Langhusvej til Hillerødmotorvejen henviser jeg til notat af 5.
september, da der ikke foretages projektændringer på disse
strækninger.
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