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Nyhedsbrev
Kære læser.
Projektet, der skal skybrudssikre, genoprette og gøre Trekronergade til en mere
sikker skolevej, har nu nået en vigtig milepæl, som vi vil fortælle om i dette første
nyhedsbrev. Vi har valgt en rådgiver og samtidig er vi ved at forberede et
trafikforsøg i gaden.
Få et indblik i det, vi fik med fra workshoppen i november og hvornår du næste
gang har mulighed for at give din holdning til kende.
Vi har valgt en rådgiver
Vi har nu afsluttet den udbudsproces, der
har kørt siden december. Vi fik fem tilbud
og valgte et team, som består af
ingeniørfirmaet Niras og tegnestuen SLA.
Teamet har givet en fin beskrivelse af,
hvordan de vil gribe projektet an.
De næste måneder koncentrerer rådgiver
sig om en analysefase, hvor der skal ses på
muligheder og konsekvenser ved projektet.
På baggrund af dette arbejde vælges en
retning for projektet. Lokaludvalget
involveres i denne forbindelse.

Åben workshop
Den 2. november 2021 holdt vi en åben
workshop på kulturhuset. De 30 deltagere
gav os en masse viden om Trekronergade,
som vi har med i det videre arbejde.
Efter en introduktion til projektet og de
rammer, vi arbejder inden for, skrev de
engagerede deltagere helt konkrete
erfaringer og særligt udfordringer på gaden
ned på et stort kort.
Derefter var der gruppediskussioner med
fagspecialister inden for trafik, arkitektur,
genopretning og vand.

Deltagerne skriver post-its på et stort kort over
Trekronergade

Den lange og lige strækning blev problematiseret
i forhold til både hasarderet kørsel og blæsevejr,
der fx gør det tryggest at gå (og cykle) på
fortovet bag de parkerede biler. Flere uheld blev
noteret og så var der fx ønsker til korttidsparkering ved institutionerne, visuelle barrierer
og generelt bedre forhold for cyklister.
I gruppediskussionerne blev forslag som
ensretning, indsnævringer og bump drøftet,
ligesom markeringer af de mange overkørsler til
private indkørsler blev vendt. Oplevelser med
oversvømmelser blev også tegnet på kort.

De mange konstruktive og brugbare input

Vi vil meget gerne høre jeres oplevelser af

fra workshoppen er opsummeret i det

forsøget, hvilket bliver muligt i et elektronisk

materiale, som danner grundlaget for den

spørgeskema på lokaludvalgets hjemmeside i

opgave, rådgiver er stillet.

uge 20.
Forsøget afsluttes med en evaluering i uge 21,
der tager udgangspunkt i før/efter målingerne
og jeres oplevelser af forsøget. Resultatet af
evalueringen drøfter vi med lokaludvalget, og
tager i den forbindelse stilling til, om skiltene fra
forsøget skal fjernes eller gøres permanente
indtil anlægsprojektet går i jorden og det
endelige projekt udføres.

Gruppediskussion om overkørslerne i gaden

Alle beboere i kvarteret får et brev i eBoks inden
Trafikforsøg

forsøgets opstart, hvor forsøget kort

På workshoppen oplevede vi et meget stort

introduceres. Derudover informerer vi via

ønske om at få nedsat hastigheden hurtigst

plakater, som vi sætter op på de lokale caféer og

muligt. Vi har, som lovet på workshoppen,

institutioner. Vi informerer også på

set på mulighederne og besluttet at

lokaludvalgets hjemmeside og Facebook.

gennemføre et trafikforsøg, hvor den
påbudte hastighed bliver 40km/t, samtidig

Hvornår bliver det muligt at se projektet?

med at tunge køretøjer uden ærinde

Når rådgiver er klar med et dispositionsforslag i

forbydes i gaden. Den eksisterende zone

sensommeren 2022, holder vi et event i gaden.

med anbefalet 30km/t foran skolen
bevares.

Der får du mulighed for at se tegninger, møde
de medarbejdere som er involveret i projektet

Skiltene bliver sat op i løbet af uge 13 og

og give din holdning til kende.

forsøget kommer til at løbe fra uge 14 til og
med uge 21.

Når datoen er fastlagt, informerer vi om det på
plakater i gaden, på lokaludvalgets hjemmeside

Ifm. forsøget vil der blive foretaget målinger

og direkte til dem, der har skrevet sig op til at

af hastigheden i gaden samt typer af

modtage dette nyhedsbrev.

køretøjer, både før og efter opsætning af
skiltene.

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet eller ønsker du fremover at
modtage det direkte, kan du skrive det til os på trekronergade@kk.dk

