Lyrskovgade 4, 2 sal
1758 København V

TMF Center for Miljø
Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedr. handlingsplan
for vejstøj

E-mail
aeo@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800077

Kgs. Enghave Lokaludvalg har på sit møde den 22. august behandlet
Handlingsplan for vejstøj.
Kgs. Enghave er en bydel med mange boliger, der er belastet
af trafik, herunder støjplager, og Lokaludvalget kan kraftigt
bakke op om, at der gøres noget for at bremse generne.
Lokaludvalget mener dog, at der er behov for en overordnet
trafikplanlægning, som har fokus på at begrænse
trafikmængderne. Der er behov for mere helhedstænkning,
da støj kun er en af de mange gener fra trafikken.
Lokaludvalget ser derudover trafikplanlægning lokalt, som et
væsentligt værktøj til at begrænse generne. Som det
beskrevne eksempel for Nørre Voldgade (s. 34), er et af
vores vigtige projekter i Bydelsplan for Kongens Enghave
derfor at indsnævre Enghavevej til to spor fra Vigerslev Alle
til Sydhavn Station, så der kun afvikles trafik i de vejbaner,
der ligger længst væk fra bebyggelsen. Dette vil fredeliggøre
boligerne og samtidig give rum for idræts- og
kulturaktiviteter i byrummet.
Lokaludvalget bakker op at fordoble udskiftningen til støjdæmpende
asfalt. Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at der er et stort
behov for at mindske støjen på Sydhavnsgade fra P. Knudsens Gade
til Scandiagade; på P. Knudsens Gade samt Ellebjerg Vej fra Sjælør
Boulevard til Haydnsvej.
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Kortet er hentet fra: http://map.krak.dk
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.

Lokaludvalget kan også støtte planerne om reduktion af hastigheder til
hhv. 50 og 40 km/time. Der har i flere år været hastighedsbegrænsning
på 50 km/time på P. Knudsens Gade, men for at det skal få fuld
virkning bør 50 km zonen starte allerede i krydset mellem Ellebjergvej
og Køge Landevej. Ligeledes vil vi opfordre til at Bavnehøjkvarteret i
nær fremtid bliver til 40 km zone.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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