Kongens Enghave Lokaludvalg
Valdemarsgade 4
1665 København V

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Att.: Jan Kaadekilde Hansen

3. november 2011
Høringssvar vedr. høring om krydset Sluseholmen/Sjællandsbroen
Kongens Enghave Lokaludvalg har behandlet høringsmaterialet
omkring udbygning og forbedring af krydset Sluseholmen/
Sjællandsbroen, som det er blevet os fremlagt ved møde mellem
Lokaludvalgets Bymiljøudvalg og projektleder Jan Kaadekilde
Hansen d. 27. oktober 2011. Høringssvaret forventes godkendt på
Lokaludvalgsmødet d. 10. november 2011.
Lokaludvalget finder, at den anbefalede løsning af trafikafviklingen
fra Sluseholmen mod Sjællandsbroen med en højresvingende
cykelshunt, en højresvingsbane og en venstresvingsbane, vil være en
klar forbedring af de nuværende trafikale forhold i krydset.
Ligeledes vil sammenlægning af busstoppestederne på Sjællandsbroen
og bussignal ved krydset tilgodese en hurtigere afvikling af både linje
4A og linje 30.
Lokaludvalget bemærker desuden, at der i forslaget er indtænkt en
lysreguleret kombination af venstresvingende (ned ad Sluseholmen),
højresvingende (ud på Sjællandsbroen) og venstresvingende cyklister
(ned ad Sluseholmen), hvilket vi finder essentielt for projektets
succes.
På baggrund af ovennævnte stiller Lokaludvalget sig positiv overfor
den af Teknik- og Miljøforvaltningen anbefalede løsning.

Sagsnr.
Fejl! Betegnelsen for
I Lokaludvalgets positive holdning til forvaltningens løsningsforslag dokumentegenskaben er
ukendt.
skal dog lægges, at den ovennævnte løsning forventes fuldendt
sommeren 2012. Den nuværende trafikale situation i krydset er meget
Dokumentnr.
uholdbar, specielt for cyklister, men også i høj grad for den kollektive
Fejl!
Betegnelsen
for
trafik og de øvrige bilister. Det er derfor i alles interesse, at
dokumentegenskaben er
ombygningen af krydset prioriteres, og processen ikke forsinkes
ukendt.
unødigt.
Lokaludvalget forventer, at der i udbudsmaterialet i høj grad vil blive
taget højde for cyklisternes forhold, at disse vil blive tilgodeset, og at
der vil blive sørget for tydeligt opmærkning af cykelbaner. Ligeledes
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.

bedes der i projektet indlagt en forbedring af den nuværende
asfalterede rampe på Sjællandsbroen for cyklisterne, der skal svinge til
venstre ned af Sluseholmen.
Lokaludvalget håber også fremtidigt at blive inddraget tidligt i
trafikale beslutningsforslag og processer, og ser frem til en forsat god
og konstruktiv dialog om disse.
Med venlig hilsen
Formand Joan Røge
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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