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Krydsning af Åkandevej ved Energicenter Voldparken
I forbindelse med Budget 2021, er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde et budgetnotat, der skal danne grundlag for, at der i forbindelse
med de politiske forhandlinger om Budget 2021, afsættes midler til renovering af kommunens ”Torontoanlæg”, hvoraf krydsningen her er ét
af dem. Foruden udskiftning af det tekniske udstyr, lægger forvaltningen op til en ændring af placeringen, så der etableres en midterhelle,
som vil løse det omtalte problem.
Svar på henvendelse vedr. krydset Åkandevej-Gadelandet
Forvaltningen medgiver, at den aktuelle løsning for cyklister i krydset
Åkandevej/Gadelandet ikke er den mest optimale for cyklister, selv om
den er i overensstemmelse med gældende regler.
I dag skal cyklister, der kommer syd fra og skal mod nord af Åkandevej,
køre i cykelbanen mod vest, indtil denne ophører. Herefter skal cyklister
følge skiltningen (se tegning nedenfor) og krydse vejbanen hvor, der er
en helle (cyklister må ikke benytte venstresvingsbanen, jf. Færdselslovens §49, stk. 2).
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I projektet ”Gadelandet - forbedring af et udsat område med cykelstier”
er forvaltningen ved at afklare, hvad projektet præcist skal indeholde,
men som det ser ud pt. forventer forvaltningen ikke, at der bliver ændret
væsentligt på forholdene i krydset ved Åkandevej. Forvaltningen forventer at have projektforslaget om forbedring af et udsat område med
cykelstier i Gadelandet klar ultimo 2020, som selvfølgelig kommer i høring hos jer i lokaludvalget.
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