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Kære Erik Hansen 

Tak for din henvendelse den 15. august 2020 til Udvalgsformand Torben Lollike 

vedrørende de trafikale forhold og trafikprojekterne omkring Vetterslev og Høm. 

Torben Lollike modtager sammen med de øvrige medlemmerne af Klima- og 

Miljøudvalget kopi af dette brev. 

Vedr. projekt 162 

Ringsted Kommune tog projektønsket med til mødet med Vejdirektoratet den 21. 

april 2020 for at skabe afklaring, da rute 14 er en statsvej. Vejdirektoratet meldte 

følgende på mødet: 

Der er ikke tilstrækkeligt antal fodgængere til at etablere et fodgængerfelt, idet der 

kun er behov for at buspassagerer i sydgående retning krydser vejen.  

Hastighedsbegrænsningen er 60 km/t. Hvis det ikke overholdes, er det en 

politiopgave. Vejdirektoratet finder derfor ikke grundlag for at etablere et 

signalanlæg v. Ringsted Lilleskole. 

Trafiksikkerhedsrådet har på mødet den 15. juni 2020 anbefalet, at projektet 

sættes i bero. En endelig politisk stillingtagen afventer. 

Vedr. projekt 148 og 151 

Ringsted Kommune har til samme møde med Vejdirektoratet haft projekt 148 og 

151 på dagsordenen. 

Vedrørende projekt 148 vil Vejdirektoratet tage fat i deres drift for at gennemgå 

strækningen og vurdere, om strækningen har behov for ny asfalt og afmærkning. 

Vejdirektoratet etablerer normalt ikke belysning på cykelstier i åbent land, hvorfor 

der heller ikke er planer om at etablere det på cykelstien mellem Vetterslev og 

Høm.  

 

Vedrørende projekt 151 har Vejdirektoratet ikke nogle planer om at forlænge den 

dobbeltrettede cykelsti fra Hømvej til Høm Byvej. Dette skyldes flere sideveje og 

mange udkørsler som gør, at det ikke kan realiseres. 
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Projektlistens prioritering og tiltag på Englerupvej 

Prioriteringen af projekterne på Trafikhandlingsplanens projektliste sker på det 

politiske niveau. Her prioriteres der både trafiksikkerhedsønsker samt 

cykelstiønsker. Dette gælder også for projektønsket vedrørende Englerupvej. 

Ringsted Kommune beklager meget den manglende afmærkning efter endt 

asfaltarbejde i 2019. Dette vil blive undersøgt nærmere med henblik på at få 

genetableret afmærkningen.  

Forslag vedrørende hastighedsdæmpende foranstaltninger 

Vejdirektoratet er, som skrevet tidligere, vejmyndighed på rute 14, hvorfor 

eventuelle hastighedsdæmpende tiltag skal indgå ligeligt med øvrige ønsker om 

hastighedsdæmpning på statsvejnettet. Ringsted Kommune vil tage jeres 

løsningsforslag med til næste møde med Vejdirektoratet den 21. oktober. 

Overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne på Næstvedvej er naturligvis med til 

at skabe utryghed, men er samtidig også en opgave for politimyndigheden i 

forbindelse med at sikre overholdelse af færdselsloven. 

Ringsted Kommune har generelt en god dialog med Vejdirektoratet. 

Jeg håber, at ovenstående besvarer din henvendelse, og såfremt du har 

yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte trafikingeniør Klaus Møller 

Bjerregaard, Vej- og Ejendomscenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted på 

mailadresse: klbj@ringsted.dk eller på telefonnr. 57 62 63 20. 

Med venlig hilsen 

Mette Jeppesen 

Kst. kommunaldirektør 


