Svar til Flemming Munch Mortensen på byrådsmødet den 27. august 2014

Spørgsmål 1:
Hvornår bliver den lovede forbindelse mellem Rolighedsvej og Banestien etableret på en sådan
måde, at også cykler og kørestole kan forcere strækningen?
Svar:
Miljø og Teknikudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. december 2013. I det
vedhæftede bilag på den politiske sagsfremstilling er der beskrevet hvordan forbindelsen kan
være således at cykler og kørestole kan køre på strækningen med hensyntagen til stigninger
og terræn, . Der er ikke afsat midler til at projektet kan gennemføres.

Spørgsmål 2:
Hvis Byrådet påtænker at etablere cykel/gangsti på Milnersvej som foreslået af Miljø- og
Teknikudvalget, agter man så at afholde et borgermøde, inden endelig beslutning tages?
Svar:
Hillerød Kommune ønsker et godt samarbejde og dialog med kommunens borgere. Der bliver
afholdt et borgermøde om Trafikplanen i bymidten som Milnersvej er en del af, i løbet af
efteråret 2014.

Spørgsmål 3
Hvis Byrådet påtænker at etablere cykel/gangsti på Milnersvej som foreslået af Miljø- og
Teknikudvalget,
a) Agter man så i forbindelse med detailplanlægningen at fremlægge et realistisk projekt,
hvor der også tages højde for at lygtepæle og teknikskabe skal flyttes og at vinduer i nogle
ejendomme enten skal lukkes eller udskiftes. (Hvis et vindue åbnes udad bliver cyklister
skalperet)?
Svar:
Hvis et af skitseprojekterne godkendes af Byrådet bliver der arbejdet videre med det i et
detailprojekt hvor der tages bl.a. højde for ovennævnte punkter i henhold til de gældende
vejregler.
b) Hvordan vil I sikre de svagere fodgængere mod de stærkere cyklister, når de skal dele
plads. Cyklister med en hastighed på 20 km/t + ned ad bakke har også ligesom biler en
længere bremselængde end cyklister som kører på plant underlag.
Svar:
Der er i projektoplægget lagt op til en delt sti hvor der er nødvendigt at de som færdes tager
hensyn til hinanden. Cyklister og fodgængere bliver adskilt med en malet linje og/eller med
forskellig belægning (fliser/asfalt). Projektet er ikke besluttet.

