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Titel: Miljøprioriteret gennemkørsel i Store Magleby
Beskrivelse af ændringsforslaget:
BEPU har på mødet den 27. maj 2014 anmodet forvaltningen om et A skema for en miljøprioriteret
gennemkørsel på Englandsvej-Kirkevej igennem Store Magleby.
Der forelægger notat med strækningsskitse herfor fra 1994. Strækningsskitse vedlægges som bilag. En
miljøprioriteret gennemkørsel er en ombygning, hvor et vejanlæg, der gennemskærer fx en landsby,
ændres med henblik på at tilfredsstille omgivelsernes og de lette trafikanters behov bedre.
Krydsningsmuligheder søges forbedret, cyklisternes og fodgængernes andel af vejprofilet styrkes samtidig
med at de visuelle og rumlige forhold langs vejanlægget strammes op.
Strækningen i Store Magleby foreslås indsnævret til et spor, der åbnes for krydsende trafik ved Søndre og
Nordre Kinkelgade, så landsbyen hænger bedre sammen. Der etableres midter- og siderabat med græs
samt plantes træer, foruden etablering af overgange (porte) i hver ende af strækningen med træer og
chaussestensflader. Prisfremskrevet omkostningsskøn kr. 2.875.000. Skønnet er eksklusiv eventuel
arealerhvervelse, nyt slidlag på eksisterende veje samt ændring af signalanlæg.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Ved etablering af en miljøprioriteret gennemkørsel af Store Magleby bør der forinden iværksættes høring
af Store Magleby Bevaringsnævn samt berørte beboere på Englandsvej, Kirkevej samt Nordre og Søndre
Kinkelgade.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Etablering af en miljøprioriteret gennemkørsel i Store Magleby vil give bedre krydsningsmuligheder og
sammenhæng for beboerne i Store Magleby landsby.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):
Samlet
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Rådighedsbeløb:
- allerede afsat i
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0
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0

2017
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0

0

Ændringsforslag

300.000

2.575.000
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300.000

2.575.000
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