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Soderup — Marbjerg — Ny Fløng — Fløng

Høje-Taastrup Kommune
Rådhuset
Bygaden 2
2630 Taastrup
[sendt via e-mail: kommune@htk.dk]
Fløng, den 6. maj 2012
Bemærkninger vedr. revision af kommunens Vejplanen som kommunalplan
I forbindelse den forestående revision af kommunens vejplan, skal vi her fra Landsbylauget –
Fløng Sogns side venligst fremkomme med vores forslag, der således stilles frit til disposition
til arbejdsgruppen der skal forestå revisionsoplæg.
Vi vil forbeholde os retten til også at fremføre disse forslag og kommentarer i forbindelse med
den kommende høring om den nye vejplan, men vi finder det hensigtsmæssigt at
administrationen allerede på nuværende tidspunkt kan tage højde for disse – mener vi –
absolut fornuftige og velovervejede forslag.
Når man tager udgangspunkt i den nuværende kommunalplan (vejplan), ønsker vi følgende
ændringer indarbejdet i den næste revision af kommunalplanen. Ændringerne er illustreret
med følgende oversigtskort (side 3) og vores ønsker til ændringer er markeret med følgende
bogstaver – og begrundelser:
A: Findes ikke i dag og bør fjernes fra planen.
Denne vejstrækning mellem Nørreled syd om Marbjerg til rundkørsel ved Trekroner er ganske
uforståelig. Den vil medføre at børn i Marbjerg vil påføres en ekstra risiko i forbindelse med
transport til Fløng Skole, fritidsklub eller sportsaktiviteter i Fløng. Samtidig vil denne strækning
medføre en kraftigt øget trafikintensitet på Nørreled, særligt hvis der bliver en gennemførsel
helt til M5. Vi er meget opmærksomme på at trafikken igennem landsbyen Marbjerg i dag er
ganske urimelig, men punkt D løser dette.
B: Findes ikke i dag og bør fjernes fra planen.
Denne vejstrækning vil – sammen med trækning A (eller alternativet D), medføre at Fløng
bliver en smutvej (omkørsel med voldsom trafikbelastning) fra Holbækmotorvejen (Trekroner)
til en evt. Ring 5 påkørsel – når denne engang forlænges fra Høje-Taastrup Kommune nordpå
til Ballerup Kommune og derfra videre. Den udvidelse af Holbækmotorvejen der er ved at være
færdig, bør sikre at der ikke skal tilbydes smutveje via boligområder i nærheden af motorvejen
– tværtimod bør det gøres ikke-attraktivt at skyde genvej.

C: Blot en kommentar.
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De oprindelige vestvendte ramper på Holbækmotorvejen blev så ikke etableret – en klar
forringelse af tilkørselsforholdene fra Fløng/Hedehusene til motorvejen – der nu belaster
Marbjerg Landsby med en kraftig forøget trafik, hvilket bør imødekommes af forslaget om en
forbindelse til eksisterende vestvendte ramper jf. punkt D.
D: Findes ikke i dag men bør tilføjes planen i stedet for A.
Der bør etableres en kommunal vej fra rundkørslen ved Vesterled nord for Holbækmotorvejen
til rundkørslen ved Trekroner, således at trafikken kan føres uden om Marbjerg, og samtidig
undgår at skulle via Hovedgaden (2 km længere transport og 2 lyskryds). Der vil således
næsten være vestvendte ramper til motorvejen via rundkørslen i Trekroner, og samtidig opnår
man at Fløng/Hedehusene bindes sammen med udviklingsområdet Trekroner, hvor der er
indkøbsmuligheder, arbejdspladser samt mange nye boliger som så forhåbentlig vil kigge lidt
mod Fløng hvor bl.a. idrætsfaciliteterne kan tænkes at have interesse.
E: Findes ikke i dag men bør forblive i planen.
En forbindelse mellem Nørreled og Kallerupvej vil lede trafikken udenom landsbyområderne
Soderup og Vadsby. Samtidig vil trafikken mod den nære del af Roskildevej (Baldersbrønde,
Høje-Taastrup, Taastrup) for borgere i Fløng blive attraktiv og dermed ledt væk fra skolevejen
på Hedevej. Der skal i den forbindelse sikres en bedre fremkommelighed på den renoverede
Kallerupvej. Dette kan evt. gøres ved etablering af stopforbud i byområdet – hvor der i dag
ofte er uhensigtsmæssige parkeringer – og ikke sjældent så cykelstien her er blokeret.
Vi ser frem til at modtage en kvittering for modtagelsen af dette brev, og imødeser
administrationens forslag til den nye Vejplan 2012 med spænding, ligesom vi naturligvis gerne
stiller os til rådighed for spørgsmål og kommentarer, også inden officiel høringsfase.
På vegne af Landsbylauget – Fløng Sogn
Søren E. Sørensen
Bøgevang 30
Fløng
Tommy Rosenlind
Bavneåsen 40
Fløng
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