Status på spørgsmål om trafiksikkerhed omkring Kalvebod Fælled Skole

D.4. februar 2019

Kære forældre
Ørestad Syd er en bydel under udvikling. At bo i en bydel, mens der bliver bygget, giver
udfordringer. At skolebørn så samtidig skal komme frem til en helt ny skole, stiller særlige krav til
dem der bygger, dem der planlægger, skolen og forældre m.m.
Erfaringen er, at forældre og børn oplever problemer ved trafiksikkerheden på skolevejen til og
omkring Kalvebod Fælled Skole. Derfor har By & Havn, Amager Vest Lokaludvalg,
Skolebestyrelse og ledelse samt Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og
Ungdomsforvaltningen sat sig sammen i en trafikgruppe, for løbende at drøfte, hvordan vi bedst
sikrer en god og tryg skolevej, mens der bliver bygget i området. Sammen har vi valgt at tage en
række initiativer, som vi gerne vil informere jer forældre om.
A: Tidsbegrænsning af tung trafik
Trafikgruppen arbejder på en begrænsning af tung trafik mellem kl.7.30-8.10. Et egentlig forbud er
ikke muligt, da det ikke er indskrevet i kontrakterne med entreprenørerne. Men By & Havn har
påtaget sig at adressere en opfordring til de forskellige bygherrer om en frivillig begrænsning/stop
for tungtrafik i tidsrummet 7:30-8:10 på hverdage.
B: Mulighederne for parkeringspladser
Trafikgruppen har drøftet mulighederne for at etablere flere parkeringspladser omkring skolen, men
kommet frem til, at det vil kræve en lokalplansændring og derved en længere proces, der involverer
en politisk beslutning i Københavns Kommune. By & Havn har tilbudt at undersøge muligheden for
ændring af parkeringsregler i rundkørslen fra standsning til i stedet 15 min parkering. Desuden
ønsker gruppen at gøre forældrene opmærksom på, at der er andre parkeringsmuligheder i nærheden
af skolen i området ved Royal Arena.
C: Brug sikker skolevej
På vejene omkring skolen er der rigtig meget byggepladstrafik. Der er derfor udpeget en vej, som vi
anbefaler, at I benytter. Den går langs Sivegaden på Robert Jacobsens Vej og langs Byfælleden. Ad
den anbefalede skolevej undgår man at komme tæt på større byggepladser og dermed i konflikt med
byggepladstrafikken.
D: Øge trafiksikkerhed ifm. den anbefalede skolevej
Trafikgruppen er opmærksom på, at mange oplever, at trafikken i sivegaderne opleves som utryg.
Derfor har gruppen besluttet at undersøge behov for en gennemgang af skiltning i sivegaden og
Robert Jacobsens Vej, muligheden for 15 km zone i hele sivegaden og hajtænder. Desuden etableres
der steler på Richard Mortensens Vej, nord fra Ejler Billes Alle. Den lokale grundejerforening vil
blive kontaktet med henblik på forbedring af trygheden.
E: To manglende lyskryds på Robert Jacobsens Vej
Trafikgruppen kan orientere om, at de to manglende lyskryds på Robert Jacobsens Vej
forventes etableret i uge 7 og 9.
F: Fokus på fejl i lyskryds på Hannemans Allé, Else Alfelts Vej og Asger Jorns Allé
Trafikgruppen har erfaret, at lyskryds på Hannemans Allé, Else Alfelts Vej og Asger Jorns Alle af
forskellige tekniske årsager, opleves som usikre. Gruppen har derfor besluttet, at Teknik- og
Miljøforvaltningen undersøger mulighederne for udbedring af fejl og mangler.

G: Muligheden for Fælledpromenaden som skolevej
Det er gruppens vurdering, at promenaden ud mod Fælleden kan bruges som skolevej, men det
kræver, at den skærmes for de byggerier, der er på vej syd for skolen. Trafikgruppen vender tilbage
med en tidsplan for, hvornår det er muligt at bruge promenaden eller dele heraf som skolevej.
H: Udvide vejareal til trafikanter fremfor byggeplads
Byggeaktiviteten i området inddrager nogle gange vejarealet til byggeplads. Trafikgruppen har
besluttet at undersøge muligheden for at reducere byggefelternes brug af vejareal, så der blive mere
plads til trafikanterne.
I: Én indgang for spørgsmål om jeres trafiksikkerhed
At bygge en by er en kompleks opgave og det betyder, at der er mange parter involveret.
Teknik- og Miljøforvaltningen er myndighed giver tilladelse til vejprojekterne og inddragelse af
vejarealer i området, og er ansvarlig for adgang til skolen. By & Havn etablerer vejanlæg og
fællesarealer, og koordinere aktiviteterne med de forskellige byggefelter. De har kontakten til dem,
der bygger og overblikket over byggeprocessen i Ørestad Syd. Amager Vest Lokaludvalg kan
hjælpe med at varetage borgernes interesser, facilitere dialog og aktiviteter og skolelederen har
ansvaret for skolen. I takt med udviklingen i bydelen er det de lokale grundejerforeninger, der
tildeles ansvaret for vejenes tilstand og vedligehold.
Trafikgruppen har besluttet, at forældrebestyrelsesrepræsentant Kathrine Jul Chercka tager imod
henvendelser fra forældrene vedr. trafiksikkerhed med det formål at bringe dem ind i trafikgruppen
til behandling. Fremover skal I sende jeres bemærkninger til trafikgruppen via e-mail
kathrine@chercka.dk – mærk ’trafikgruppe’ i emnefeltet.
Næste møde i trafikgruppen er 25. februar 2019.
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