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Vetterslev-Høm 30. september 2020 

Kære Torben Lollike 

Den 15. august sendte jeg, på vegne af Vetterslev-Høm Borgerforening, dig et brev vedrørende 
trafiksikkerhed i Vetterslev-Høm. 
Jeg har modtaget brev fra administrationen dateret 1. september 2020 med svar på nogle af de 
rejste spørgsmål, men mangler den politiske stillingtagen til spørgsmålene samt forklaring på den 
politiske prioritering af Trafiksikkerhedsplanens projekter. 
 
Vedr. projekt 162, Signalreguleret fodgængerfelt ved Ringsted Lilleskole 
Vejdirektoratet afviser projektet og anfører, at hvis ikke hastighedsbegrænsningen overholdes, er 
det en politiopgave (de kan ikke være der hele tiden). Vi vil til dette pointere, at det er Ringsted 
Kommunes børn/borgere det går ud over, hvis der sker noget. Har Ringsted Kommune ikke et 
ansvar for trafiksikkerheden ved Ringsted Lilleskole? 
Ringsted Kommunes rådgiver anbefaler helt tydeligt, at der bør laves et signalreguleret 
fodgængerfelt. Med en score på 10 i projektlisten, kan Ringsted Kommune virkelig acceptere, at 
Vejdirektoratet ikke vil etablere dette?  
Hvis det er af økonomiske grunde, så kunne løsningen være, at Ringsted Kommune afholder nogle 
eller alle omkostninger. 
I brevet af 1. september 2020 stå der ”en endelig politisk stillingtagen afventer”. Vi ser frem til, at 
der tages en politisk stilling til projektet. 
 
Vi, bestyrelsen i Vetterslev-Høm Borgerforening, har noteret os, at Ringsted Kommune inden den 
tragiske ulykke ved Kværkeby Friskole, har vedtaget og igangsat et tilsvarende fodgængerfelt på 
Køgevej ved Kværkeby Friskole. Dette projekt har scoren 10 ligesom projekt 162, fodgængerfelt 
ved Ringsted Lilleskole. 
 
Vedr. projekt 151, Dobbeltrettet cykelsti mellem Hømvej og Høm Byvej. 
Dette forslag blev ”genfødt”, da Vejdirektoratet under vores protester nedlagde fodgængerfeltet 
ved Hømvej. 
Vejdirektoratets begrundelse for ikke at udføre den dobbeltrettede cykelsti er, at der er flere 
sideveje og mange indkørsler.  
Der er 1 sidevej (Hømvej) og 6 indkørsler, så det må kunne løses, og der er allerede cykelsti i 
nordlig retning.  
Kan Ringsted Kommune acceptere, at Vejdirektoratet ikke vil etablere dette? Projektet har en 
score på 10. 
Vi vil igen pointere, at det er Ringsted Kommunes børn/borgere det kan gå ud over, hvis der skulle 
ske noget. Vi mener, at Ringsted Kommune også her har et ansvar for trafiksikkerheden for 
kommunens borgere. 
Hvis det er af økonomiske grunde, at projektet er afvist, så kunne løsningen også her være, at 
Ringsted Kommune afholder nogle eller alle omkostninger. 
Er der en politisk stillingtagen til dette? 
 
Vi vil gentage teksten fra vores brev af 15. august 2020 
 
”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.”  
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Projektlistens prioriteringer: 
I brevet af 1. september 2020 er anført, at prioriteringen af projekterne på Trafikhandlingsplanens 
projektliste sker på det politiske niveau. 
Da bestyrelsen for Vetterslev-Høm Borgerforening går ud fra, at listen er udarbejdet ud fra 
objektive kriterier, må den sidste kolonne i listen betegnes som det samlede pointtal – altså 
vigtigheden. 
Derfor anførte vi i vores brev af 15. august 2020 vores undren over, hvilke projekter som var 
færdige eller igangsatte. Vi kan nu forstå, at på det politiske niveau bruges der ikke det samlede 
pointtal til prioriteringen. 
For at anskueliggøre vores undren vil vi b.la. nævne følgende: 

 Projekt nr. 14, Dagmarsgade, med et samlet pointtal på 3 er færdigt. 
 Projekt nr. 84, Bjergvej i Kværkeby, med et samlet pointtal på 6 er i gang. 
 Projekt nr. 96, Bakkegårdsvej Gyrstinge, med et samlet pointtal på 6 er i gang. 
 Projekt nr. 111 Egemosevej, Jystrup, med et samlet pointtal på 6 er i gang. 
 Projekt nr. 132 Farendløsevej, Nordrup med et samlet pointtal på 5 er i gang.   
 Projekt nr. 195 Smålodsvej, Benløse med et samlet pointtal på 6 er i gang.   
 Projekt nr. 196 Smålodsvej, Benløse med et samlet pointtal på 6 er i gang. 
 Herudover er en hel del med samlet pointtal på 7 igangsat. 
 

I Vetterslev-Høm området er der et projekt nr., som har et samlet pointtal på 6, og syv, som har et 
samlet pointtal på 7.  
Så derfor stiller vi spørgsmålet: ”Hvad er kriterierne for den politiske prioritering”?   
 
 
Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger: 
 
Vi noterer os med tilfredshed, at vores løsningsforslag om rundkørsler tages med til næste møde 
med Vejdirektoratet. Kan vi forvente en politisk stillingtagen til dette?  
 
Som administrationen skriver er overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne en opgave for 
politimyndigheden. Den meget trafik på Næstvedvej og ofte med højere fart end det tilladte skaber 
utryghed for borgere i alle aldre i Vetterslev-Høm. Disse borgere er også Ringsted Kommunes 
borgere.  
 
Så vi vil derfor endnu engang opfordre Ringsted Kommune til på den korte bane, at arbejde for at 
der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Næstvedvej. 
 
Skulle du have spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte undertegnede eller vi 
kan arrangere et møde/besigtigelse i Vetterslev og Høm. 
 
For en god ordens skyld skal vi oplyse, at dette brev, dit svar og mulig senere korrespondance, vil 
blive offentliggjort på Borgerforeningens hjemmeside. 
 
 
Med venlig hilsen 
f/ Vetterslev-Høm Borgerforening 
Erik Hansen 
Ellehøj, Høm  
4100 Ringsted 
Tlf. 29993682 
Mail: ellehoj21@gmail.com 


