Foretræde for TMU
mandag d. 13. maj
Punkt 2: Vedtagelse af tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 331
”Holmen II samt projektforslag for trafiksanering af
Prinsessegade”.
MORTEN LIND OG ANDY WIERØD
”SIKKER PRINSESSEGADE”

To perspektiver:
 Planen

set fra Holmen

 Planen

set fra Prinsessegade

Historisk


BR vedtager i 1997 lokalplan 219 for Holmen. Planen
indeholder en bussluse - af hensyn til skoler og
institutioner i Prinsessegade, for at undgå
gennemkørende trafik.



BR beslutter i marts 2011,at der skal udarbejdes en
samlet løsning for trafiksanering:
”Partierne lægger vægt på en samlet løsning for
trafikbetjening af Holmen og fredeliggørelsen af
Prinsessegade, hvor trafiksikkerheden i den endelige
løsning for Prinsessegade mærkbart forbedres, særligt i
forhold til de mange børn og unge i områdets
institutioner og skoler
(Protokolbemærkning fra partierne bag forslaget (Soc, RV, V, Kons og LA) i BR 10
,marts 2011)

Argumenter for nedlæggelse af
busslusen - ingen tekniske kun
trafikpolitiske!




København skal være en åben by – enig!


Med sluse: Fortsat fuldt åben for fodgængere, cyklister
og offentlig transport.



Med sluse: Fortsat åben for privat bilkørsel – om end med
en lille omvej, som vi kender fra ensrettet veje mange andre
steder i KBH

Adgangen rundt i København skal være lige for alle – enig!




Kan løses med at ingen får ”brobizz” til slusen – heller ikke Holmens
beboer.

Danneskjolds-Samsøes allé bliver til motorvej uden sluse


Efter over en måned uden sluse – er det til rigelighed allerede bevist!

Øget eller formindsket
forurening i Prinsessegade


Alt andet lige (og efter COWIs og TMF’ egne
beregninger) op til 20 % flere partikler og giftige luftarter!



Sanering betyder ellers at ”gøre sund”



20% er lavt sat: Der kommer 10-20 %
flere biler og dårligere køremønster
med mange stop og start

Positiv klimapåvirkning CO2 ?

Det passer ikke!
Det rigtige tal er 27 kg/døgn ~9,8 tons/år, hvilket
ligger indenfor usikkerheden i beregningen.
Der er ingen positiv klimaeffekt.

Bedre trafiksikkerhed for børn
og unge i Prinsessegade?


På borgermødet 24. oktober 2012 spurgte jeg om de ensidige
indsnævringer af kørebanen virkelig var sikker for børnene?



Vi spurgte om Prinsessegade ville blive et eksperiment?



En trafikforsker fra AAU frarådede ”klart” løsningen

Men forvaltningen
afviser pure

”Ved en større skole i Ringsted”


Forvaltningen hevnviser i sit svar til, at denne type indsnævring
virker godt ved en større skole i Ringsted



En weekend bruges på at finde vejen og skolen i Ringsted



Vejen er Dagmarsgade og skolen er Valdemarskolen
– og løsningen virker rigtig, rigtig dårligt!



Ringsted kommune har besluttet at løsningen skal nedlægges,
og erstattes af en anden og mere sikker løsning



I kommunens trafiksikkerhedsplan fra 2010 opnår Dagmarsgade
max. antal point for ”trafikusikkerhed” – blandt 46 projekter.



Anbefaling gentages i januar 2012 i sammen med et konkret
projekt for ændring af foranstaltningerne i Dagmarsgade

”Skaber stor forvirring og
resulterer i uheld”
I København
siger TMF

I Fagtidsskriftet ”Trafik og Veje” står der:
”Chikanen på Dagmarsgade mellem Anlægsvej
og Schandorfsvej skaber stor forvirring blandt
bilisterne og resulterer i uheld ved Anlægsvej.”
Trafik og Veje, Maj 2012

”Kapløb om hvem der kommer
først kan udgøre et problem …

… og konsulenten hedder i begge tilfælde COWI !
- dvs. samme konsulent som har lavet planen for Prinsessegade!

Der er desværre stadig meget langt til løftet om en
”... fredeliggørelse … hvor trafiksikkerheden i den endelige
løsning for Prinsessegade mærkbart forbedres, særligt i forhold til
de mange børn og unge i områdets institutioner og skoler”

