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Foreløbig høring projekt cykelstier på Skelbækgade
Vesterbro Lokaludvalg
Teknik- og Miljøudvalget
Vi er i udgangspunktet meget positive overfor anlæggelse af cykelstier
i Skelbækgade, da det vil betyde en forbedring af forholdene for det
stigende antal cyklister, der i dag benytter denne rute. Med
færdiggørelsen af ”Cykelslangen” som udbygning af forbindelsen til
Bryggebroen, vil dette antal også stige fremover. Derfor mener vi også
at:
1) cykelstier burde føres langs hele Skelbækgade (kommunens
udviklingsaftaler skulle tage højde for det, for at leve op til
målet om en cykelby i verdensklasse)
2) den konkrete linjeføring i siden mod Kødbyen får en væsentlig
indskrænkning i trafiksikkerheden, idet den planlagte
skråparkering ligger som en direkte hindring i cykelbanen
3) den planlagte fortovsbredde på begge sider indskrænkes uden
tilstrækkelig hensyntagen til gående trafikanter, barnevogne,
m.m
4) begrønning med træer er et positiv element i udformning af
byrum også med henblik på luftforurening og klima-hensyn
14-04-2014
Som det fremgår af situationsplanen og bemærkningerne hertil virker
projektforslaget dog skævvredet af større hensyntagen til biler og
parkering end til cyklister og de svagere trafikanter. I tillæg til dette,
trues finansieringen af dette begrænsede projekt af, at der øremærkes
midler fra cykelpakken til parkeringsforhold.
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Det virker uigennemtænkt, provokerende og ved siden af
målsætningen, at hensynet til få parkeringspladser skal hindre bedre
trafikforhold for tusinder af cyklister og fodgængere i en by, der gerne
vil opnå international betydning som miljø-hovedstad. Det kan der
ikke kompenseres for med de i øvrigt ret positive planer om
begrønning.
Vesterbro 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.

Den yderst korte høringsfrist - oven i købet i forbindelse med ferietid afviger stærkt fra de normalt fastsatte 8 uger og hindrer en reel
inddragelse af borgerne som ét af kommunens erklærede mål.
Med venlig hilsen
Thomas Warburg
Formand for Vesterbro Lokaludvalg
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