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Vedrørende: Høringssvar vedrørende cykelstier på Howitzvej
Kære Lars Kamp Jørgensen

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen vedrørende cykelsti på Howitzvej.

Det drejer sig om etablering af cykelstier i begge sider af Howitzvej.

Brugerrepræsentanterne undrer sig over, hvorvidt det er nødvendigt at etablere cykelstier på alle gader, veje og alléer på
Frederiksberg! Nogle gader er måske ikke egnede til det. I stedet bliver alle trafikanter nødt til at tage hensyn til hinanden.

Howitzvej er en af de veje, der ikke er egnede.

Der foreligger 3 forskellige forslag:
1. Dobbeltrettet trafik, smal vejbane, smal cykelsti og reduceret fortovsbredde, reduceret antal parkeringspladser.
2. Ensrettet biltrafik, flere parkeringspladser, normal cykelstibredde og fortovsbredde. Omlægning af bus 71 og dårlig
tilgængelighed for beboerne.
3. Kombination af plan 1 og 2. Delvis ensretning af Howitzvej.

Brugerrepræsentanterne vil foreslå, at Howitzvej ikke ændres.

Ved alle forslagene kommer de ”bløde trafikanter”: borgere med handicap, ældre og forældre med barnevogne, der fylder
mere på fortovet, meget let i klemme. Ved smalle cykelstier kører cyklisterne op på fortovet, ved ensretning bliver der
trafikrod og plan 3 vil uden tvivl give kaos i krydset ved Hospitalsvej.
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Kære Handicapråd.

Der skal i 2018 anlægges cykelstier på Howitzvej. Cykelstier på Howitzvej er i tråd med kommunens cykelpolitik, hvor en fortsat udbygning af
cykelstinettet skal være med til at øge antallet af ture foretaget på cykel og gøre Frederiksberg til Danmarks mest cyklende by.
De nye cykelstier vil øge cyklisternes fremkommelighed, sikkerhed og tryghed og give en god forbindelse mellem Nordre Fasanvej og Falkoner
Allé.

På www.frederiksberg.dk/Howitzvej kan I finde 3 forskellige løsningsforslag og læse om fordele og ulemper. I er velkommen til at skrive, hvilken
løsning I foretrækker og hvorfor.
Den 22. oktober 2017 er sidste frist for at komme med kommentarer og bemærkninger, som sendes til vpm@frederiksberg.dk eller til Vej-,
Park og Miljø, Rådhuset, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg.

I slutningen af året skal By- og Miljøudvalget beslutte, hvilket løsningsforslag der skal arbejdes videre med. Alle kommentarer bliver en del af
den politiske behandling af sagen.
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