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Høring - Lukning af Brunevang for kørende færdsel
Københavns Kommune har modtaget ansøgning om, at lukke Brunevang i kommunegrænsen mellem Rødovre og København. Københavns Kommune er umiddelbart indstillet på at imødekomme ansøgningen. Før der træffes afgørelse i sagen har I mulighed for at komme
med jeres bemærkninger til lukningen.
Ansøgning
Ansøgningen er indsendt af grundejerforeningen Islehøj som omfatter
de private fællesveje Islevholm, Kagsvang, Dybekær og en del af
Brunevang. Vejene er beliggende i Københavns Kommune.
Grundejerforeningen oplyser, at beboerne siden foråret 2014 har oplevet en forøgelse af gennemkørende tung trafik i området hvilket vejene ikke er konstrueret til. Dette medfører en øget usikkerhed på vejene
samt at kørebane, fortovet og inventar køres i stykker. Der har samtidigt været en generel bekymring om bæreevnen på broen til området
og Københavns Kommune har på den baggrund fået opsat en vægtbegrænsning.
Da der forsat er tung kørsel af vejene ønsker Grundejerforeningen en
fysisk lukning af Brunevang.
Vejen foreslås lukket ved hjælp af steler og en præfabrikeret helle som
sikre at cyklende og gående uden problemer kan passere. Samtidigt
opsættes der steler i fortovet som skal forhindrer kørsel på fortovet.
Stelerne er bøjelige og lægger sig ned ved påkørsel, så der er mulighed for redningskørsel. Kopi af projektet er vedlagt.
Københavns Kommunes vurdering
Brunevang indgår ikke som en del af Københavns Kommunes prioriterede vejnet og det vurderes ikke at Brunevang er nødvendig for at
sikre trafikafviklingen i området. Lukningen ændrer ikke ved de tilstødende ejendommes primære vejadgange. Tilstødende ejendomme
kan trafikbetjenes fra henholdsvis Islevbrovej i Rødovre og Islevhusvej i København.
Københavns Kommune vurderer på den baggrund ikke, at der er nogen offentligretlige hensyn som taler imod en lukning af Brunevang.
Københavns Kommune er derfor indstillet på at imødekomme ansøgningen.
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Hvis du har bemærkninger
Før Københavns Kommune træffer afgørelse i sagen har i mulighed
for at komme med jeres bemærkninger. Evt. bemærkninger til sagen
skal være indsendt inden 3 uger og senest d. 25. november 2014 til
Byensanvendelse@tmf.kk.dk med angivelse af sagnr. 2014-0108424.
Hvis der er spørgsmål til sagen kan undertegnede kontakte.
Med venlig hilsen
Søren Andreas Hansen
Projektleder
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