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Jagtvej indsnævres fra fire til to spor under tunnelbyggeri
I løbet af den kommende weekend bliver 250 meter af Jagtvej indsnævret fra fire til to
kørespor ud for Jagtvej 128 og Jagtvej 155 ved Universitetsparken.
Indsnævringen sker for at værne om trafiksikkerheden for de mange trafikanter, der
dagligt passerer byggepladsen ved Universitetsparken, hvor Bygningsstyrelsen opfører
Niels Bohr Bygningen for Københavns Universitet og bl.a. skal grave en tunnel under
Jagtvej.
I den forestående fase, hvor byggeriet intensiveres, er det nødvendigt at indsnævre
vejen fra fire til to brede kørespor for at undgå farlige situationer mellem arbejdskørsel
og trafikanter. I den tætteste myldretid kører der på strækningen cirka 2100 biler i timen. De vil i perioden opleve længere transporttid og sandsynligvis også kødannelse.
”Vi havde håbet, at vi kunne holde alle kørespor åbne under hele byggeriet. Men hensynet til trafiksikkerheden vejer tungest, og det er desværre ikke muligt at stå inde for
sikkerheden, hvis der fortsat skal være fire spor åbne,” siger serviceområdechef Niels
Tørsløv fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
For at lette presset på trafikken vil kommunen udnytte de nye muligheder for Intelligent Trafik Styring (ITS) og tilpasse signalet i det nærliggende kryds ved Jagtvej/Lersø
Park Allé/Universitetsparken til situationen.
”Den nye teknologi gør, at vi kan få trafikken til at glide lidt lettere, og det er oplagt at
udnytte ITS dér, hvor der opstår ekstraordinært pres. Vi tillægger fremkommeligheden i
København meget stor betydning. Derfor er perioden med indsnævring af Jagtvej også
gjort så kortvarig som overhovedet muligt,” siger Niels Tørsløv.
Ifølge planen vil indsnævringen vare ca. et år, indtil alle fire spor kan benyttes igen.
For yderligere oplysninger, kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen via pressetelefon
på 23 27 80 90
Fakta: Bygningsstyrelsen opfører Niels Bohr Bygningen på begge sider af Jagtvej ved
Universitetsparken. Udbygningen skal forbindes med en tunnel under og en skywalk
over Jagtvej. Læs mere: http://www.science.ku.dk/fakultetet/byggeprojekter/nbb/

