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Vanløse Lokaludvalg takker for muligheden for at komme med
tilbagemelding på den planlagte etablering af busbane på
Godthåbsvej.
Vanløse Lokaludvalg har set på trafikafviklingen og drøftet
sagen indgående og er enig i, at der i myldretiden er
problemer med fremkommeligheden, også for busserne.
Vanløse Lokaludvalg bakker op om behovet for at øge
bussernes fremkommelighed i byen og give den offentlige
transport de bedst mulige vilkår, men gør opmærksom på, at
den foreslåede løsning ikke bidrager væsentligt til
fremkommelighed for busserne, ligesom den afstedkommer
trafikfarlige situationer og i visse tilfælde nedsætter
busfremkommeligheden.
Forvaltningens forslag indebærer, at der etableres en fælles
ligeud- og venstresvingsbane mod Sallingvej. Der har tidligere
været en fælles ligeud/venstresvingsbane det pågældende
sted, hvilket afstedkom farlige situationer og flere uheld. Det
var særligt i forbindelse med modkørende trafik, der skulle
svinge til venstre ad Hulgårdsvej, idet man ikke var
opmærksom på, at der bagved en venstresvingende bil måske
holdt en, der skulle ligeud. På den baggrund blev vejbanen
ændret til udelukkende at være en venstresvingsbane.
Lokaludvalget vil derfor gerne advare imod at man ændrer det
tilbage til en delt ligeud- og venstresvingsbane, med risiko for
mange farlige situationer.
Derudover vil den kombinerede ligeud- og venstresvingsbane,
efter lokaludvalgets vurdering, medvirke til at skabe yderligere
kødannelser i krydset. Det primære problem er, at afviklingen af
de mange venstresvingende bilister, der skal videre ad
Sallingvej, ikke bliver løst ved etableringen af busbanen.
Tværtimod risikerer man, at de mange venstresvingende
bilister, der skal dele bane med de ligeud kørende bilister,
ender med at danne en længere kø i myldretiden og dermed
risikerer at spærre for alle de efterfølgende køretøjer, inklusive
busserne.

Sekretariatet for Vanløse
Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse
EAN nummer
5798009800275

Vanløse Lokaludvalg vil på den baggrund foreslå, at
problemerne for den kollektive trafik afhjælpes ved at øge
fremkommeligheden for alle trafikanter i krydset
Godthåbsvej/Sallingvej/Hulgårdsvej, herunder ikke mindst at
bibeholde en særskilt venstresvingsbane.
Et andet problem er nedlæggelsen af de 30 parkeringspladser,
som lokaludvalget gerne ser bibeholdt af hensyn til det lokale
handelsliv.
Vanløse Lokaludvalgs (arbejdsgruppe for Trafik og Plan) stiller
sig gerne til rådighed for forvaltningen i en nærmere drøftelse
af den bedst mulige løsning, herunder en fælles besigtigelse af
krydset.
Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand for Vanløse Lokaludvalg
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