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Orientering om Renovering af Gangbro over Jyllingevej ved Jyllingevej St.
Vi vil hermed gerne orientere jer om den forestående renovering af
gangbroen over Jyllingevej.
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Gangbroen skal totalrenoveres i perioden fra 26. oktober 2020 – 5. februar 2021.
Baggrund for projektet
Gangbroen er opført i 1976.
Broen vedligeholdes af Københavns Kommune, medens DSB drifter
broen, herunder belysning, er ansvarlig for antigraffiti behandling og
vedligeholder de tilstødende arealer mellem gangbro og Jyllingevej Stogs Station.
Bygværket er en gangbro over Jyllingevej ved Jyllingevej S-togs station. Bygværket er beliggende mellem to S- togsbroer, det har to trappeopgange fra hver side af Jyllingevej, samt en sti til perronen.
Den ca. 45 år gamle gangbro over Jyllingevej ved Jyllingevej S-togs
station skal totalrenoveres. Broens overbygning er udformet svarende
til en lukket tunnel. Den er mørk og virker ikke særlig tryg at passere. Udover at sikre en forlængelse af restlevetiden ønskes derfor disse forhold
forbedret. Vi har arbejdet meget for at opnå bedre lysforhold ved at
omdanne gangbroen til en åben bro med ny belysning.
Renoveringsomfang
Renoveringen af gangbroen og opsætning af ny beklædning. Broen
ændres fra en lukket til en åben bro.
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Bro og Tunnel

Trafik
Jyllingevej er en stærkt trafikeret indfaldsvej til København. Dagligt kører ca. 33.900 køretøjer i begge retninger.
Gangbroen ligger ved busstoppesteder ved Jyllingevej S-togs station
og er en vigtig forbindelse for skiftende bus/togpassagerer. Movia har
talt 215 skift pr. hverdag mellem bus/tog. Skoledistrikter går på tværs af
Jyllingevej.
Renoveringen planlægges udført i to etaper, hvor trafikken ledes under
det ene fag med et kørespor i hver retning. Der er pt. to kørespor i hver
retning.
Busstoppesteder
Etape 1: busstoppested ved Selsøvej – nedlægges midlertidigt
Etape 2: busstoppested mod stationen flyttes midlertidigt 80 m mod
øst / København.
Der etableres en tunnel med container for fodgængere og cyklister i det
lukkede spor både i etape 1 og 2.
Gangbroen planlægges totalspærret under udførelsen og fodgængere
henvises til de eksisterende trafikregulerede overgange over Jyllingevej.
Entreprenør
Det er Aarsleff Rail, som skal udføre renoveringen.
Naboinformation
Der udsendes nabobrev i uge 41.
Information om lukning af gangbroen vil også givet til skolerne i området.

Har du/I spørgsmål til projektet, er I velkomne til at henvende jer til undertegnede.

Venlig hilsen
Regina Brigitte Vestergaard-Andersen
Projektleder
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