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Indstilling til generalforsamling i GF Rugbakken 22/9 2020
Den nordligste del af Engvej er en stille villavej med 40 KM/T zone. Desværre er der alt for mange bilister
som ikke overholder fartbegrænsningen, hvorfor vejen i dag fremstår usikker for en del af beboerne. Derfor
fremstilles hermed forslag om etablering af yderligere trafiksanering af vejstykket.
Som det fremgår af tegningen i bilag 1, er der allerede etableret tre vejbump på Engvej nord (markeret med
gule stjerner). Vejbumpene virker efter hensigten, men netop fordi det sidste vejstykke fremstår uden
bump eller anden trafiksanering, er udfordringerne særligt store i denne ende.
Problemet kommer til udtryk på to måder:
1) Bilister der kører ned ad ”Engvej nord” i sydgående retning gasser uhensigtsmæssigt meget op når
de endelig har passeret de tre eksisterende bump. Resultatet er at de kommer i al for høj fart ned
mod udkørslen til ”store Engvej” til fare for vejens beboere.
2) Bilister drejer ind fra ”store Engvej” i for høj fart og nedsætter først hastigheden til de tilladte
40KM/T når de når til første bump. Resultatet er at farten er alt for høj det første stykke af vejen.
Beboerne i den sidste ende af vejen har været i vejledende dialog med Københavns Politi som har
besigtiget vejstykket. KBH Politi har tilsluttet sig at trafiksanering kan afhjælpe problemet.
Det indstilles derfor til generalforsamling at:
•

•

•

Der etableres yderligere trafiksanering på Engvej nord i form af 1 stk. bump, således at
trafiksaneringen på den sidste del af vejen fremstår ensartet med den øvrige vejstrækning (ca.
placering af det nye bump er markeret med en rød stjerne på kortet).
GF Rugbakken afholder udgiften til etablering af vejbump. Den endelige pris kendes først når der er
indhentet tilladelse, men vejledende pris for etablering af asfaltbump er ca. 20.000 kr. Endeligt
budget godkendes af bestyrelsen i GF Rugbakken.
Der indhentes tilladelse fra kommune samt omkringliggende Grundejerforeninger. Ansvarlig er
Gustav Lützhøft Engvej 48A.
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Bilag 1

Engvej ”nord”

”Store Engvej”

