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Høm, den 15-08-2020 

Kære Torben Lollike. 

cc. Klima og Miljøudvalget 

 

Vedr. Trafiksikkerhedsplanen og Næstvedvej 

Jeg skriver til dig i din egenskab af formand for Klima- og Miljøudvalget og 
Trafiksikkerhedsrådet for at få afklaret spørgsmål om, hvorfor trafikhandlingsplanens 
projektliste nr. 162 – Næstvedvej ved Ringsted Lilleskole sættes i bero. Det fremgår af 
referatet fra Trafiksikkerhedsrådets sidste møde den 15. juni. 

Når jeg leder efter begrundelsen (byrådet 14. april) kan jeg ikke finde noget - tværtimod 
står der, at det koster ca. 875.000 kr. I bilag nr. 17 er anført følgende begrundelse – citat:  

”Anbefaling: Af trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende årsager anbefales det at etablere 
et signalreguleret fodgængerfelt over den eksisterende krydsningshelle. Herved kan 
skolens elever og ansatte samt områdets borgere samtidig krydse Rute 14 uden alt for 
stor ventetid i fx morgenmyldretiden. Der er ikke noget der tyder på, at krydsningen i dag 
er farlig eller uheldsbelastet. Men især for børn, som kan have svært ved at bedømme 
hastighed og afstand på bilerne, og for mennesker med nedsat syn eller ganghastighed, er 
det langt mere trygt at krydse en trafikeret landevej, hvor bilerne standser, når man skal 
krydse vejen. Så længe signalet er reguleret af fodgængeraktivering, vil 
fremkommeligheden for bilisterne på Rute 14 kun være nedsat i lettere grad og kun 
periodisk”. 

Herudover er det anført i beslutningen, at projektet genoptages i udvalget. 

Hvad er der siden sket? 

Har Vejdirektoratet overtaget sagen?  

Hvis ja, er der så truffet en aftale med Vejdirektoratet om, hvad der skal laves og hvornår? 

Når jeg ser videre på projektlisten undrer det mig, at der ikke er sket noget som helst med 
de andre punkter i vores lokalområde, som har A) 3 projektnr. med pointscoren 10 og B)7 
projektnr. som har pointscoren 7.  

Der er utallige projektnumre på listen, som er igangsat eller færdig, selv om de har 
væsentlig lavere score. Det er følgende projektnumre: 14, 25, 31, 33, 34, 53, 84, 91, 96, 
111, 132, 195 og 196.  
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I referatet fra byrådsmødet d. 14 april 2020 fremgår det, at projektlistens nr. 148 og 151 
skulle tages op på et møde med Vejdirektoratet d. 21. april 2020.  

Hvad er er resultatet af dette møde?  

Den 17. september 2019 holdt Du og repræsentanter for Vetterslev-Høm Borgerforening 
et uformelt møde på rådhuset, hvor vi udtrykte vores bekymring og frustrationer over 
trafikmængden (13-14.000 i døgnet) og den hastighed, der køres med på Næstvedvej. Vi 
vil derfor endnu engang opfordre Ringsted Kommune for på den korte bane at arbejde for, 
at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Næstvedvej. En effektiv 
foranstaltning som sænker hastigheden kunne være, at der etableres en rundkørsel ved 
Høm Byvej og en rundkørsel nord for Vetterslev som den, der er etableret på samme 
landevej i Gelsted. En anden løsning der kan dæmpe hastigheden er indsnævring af 
vejbanerne, igen henviser jeg til, at denne løsning også er foretaget i Gelsted. Denne 
løsning kan også løse hastighedsproblemet i Vetterslev og Høm. 

Og på den lange bane at arbejde for at få etableret en omfartsvej omkring Høm og 
Vetterslev. Arealreservation til en sådan blev udlagt for 40-50 år siden.  

Så en stærk opfordring: 

Læg nu pres på landspolitikere og Vejdirektoratet om at få gjort noget ved 
trafiksikkerheden på Næstvedvej.  

Ringsted Byråd er også valgt af borgere i Vetterslev-Høm. 

 

Vedr. Englerupvej 

På førnævnte møde den 17. september 2019 fortalte vi, at der lige var kommet nyt asfalt 
på Englerupvej, men at der manglede opstribning og hastighedsdæmpende 
foranstaltninger. D.d. er der stadigvæk kun udført hajtænder ved udkørsel på Næstvedvej, 
resten mangler. VHG har alt udendørs sport samlet ved anlægget på Englerupvej, hvilket 
giver en del trafik. Desuden skal det med, at Englerupvej er meget smal. 

Hvornår gøres Englerupvej mere trafiksikker? 

 

Med venlig hilsen  
f/ Vetterslev-Høm Borgerforening 
Erik Hansen, medlem af bestyrelsen 
Ellehøj 21, Høm 
4100 Ringsted 
Tlf. 29993682 


