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Pr. email
Vejdirektoratet, Øst
Att. Niels Korsgaard /nk1@vd.dk
cc: Lars Koch, Driftsbyen HTK / Driftsby@htk.dk

Fløng, den 23/2 - 2013

Vedrørende Holbækmotorvejen.
Kære Niels Korsgaard,
Vi har tidligere korresponderet angående ovennævnte, og vi vælger derfor igen at skrive til dig.
Hvis du ikke længere er den rette modtager på denne henvendelse, beder vi om at du venligst kan
henvise os til rette vedkomne.
Hvis der er spørgsmål der alene er et kommunalt anliggende, skal vi venligst bede om at disse
identificeres overfor os.
Denne henvendelse drejer sig om 3 emner i relation til den nu udbyggede Holbækmotorvej og
vores lokale forhold her i Fløng:
1. Støjforhold specifikt i Fløng
2. Belysningsforhold på Motorvejsbroen på Vesterled.
3. Manglende skiltning mod Fløng for trafik vestfra.
Ad 1
Vi har kigget i VVM redegørelsen rapport nr. 286 / 20051 vedrørende støjvurderingerne, og som vi
læser rapporten vil udvidelsen og de planlagte støjdæmpende tiltag som helhed over hele
strækningen medføre en væsentlig reduktion af støjgener for naboer til motorvejen jf. tabel 13.1
side 115.
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http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/249/rap286.pdf
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Vores spørgsmål er i den forbindelse:
•
•

Er der lavet del-beregninger på strækningen her i Fløng – dvs. uden at der inkluderes
resultater der er vores område uvedkomne?
Er der eller vil der blive foretaget opfølgning på om de teoretisk beregnede påvirkninger så
også kom til at stemme med de faktiske – og nu konstaterbare forhold?

Vi hører fra flere beboere i Fløng at de oplever en væsentlig forøgelse af støjgener, særligt fra
beboere langs Vesterled – hvor der ikke er opsat nye støjskærme.
Ad 2
Vi har bemærket at der er opsat belysning på de to nye rundkørsler der forbinder broen over
motorvejen, men på selve broen og særligt på strækningen mod den nordlige rundkørsel er der
ingen belysning.
Når man læser Vejdirektoratet egen vejledning Håndbog for kommunernes vej- og
byrumsbelysning2 så er dette ikke i henhold til de anbefalinger, der er anført, bl.a.
”Belysningsanlæggets funktion er at skabe sikkerhed, tryghed og fremkommelighed …” samt
senere ”Vejbelysningsreglerne kræver som hovedregel kun belysning i bymæssige områder.
Samtidig sondres der mellem trafikveje og lokalveje.” hvor vi vil vove den påstand at overkørslen
over motorvejen er at betragte som trafikvej og bymæssig område – og opsættelse af belysning vil
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http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/kommuner/samkom/Documents/vejbelysning_h%C3%A5ndbog.p
df
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være med til at skabe både sikkerhed, tryghed og fremkommelighed – ikke mindst for cyklister og
gående.
Af hensyn til især vores bløde trafikkanter – og herunder skolebørn – der anvender broen, så er
dette absolut en mangel.
•

Hvem er ansvarlig myndighed for opsætning af belysning på ovennævnte strækning?

Ad 3
Inden udbygning af motorvejen var der afvisningsskilte, når man kom fra vest, med anvisning til
Fløng – det er der ikke længere.
Dette giver anledning til mange misforståelser, særligt når vi her i Fløng afholder flere årlige
idrætsstævner med rigtigt mange udenbys gæster.
Vi skal derfor bede om at få skrevet vores bynavn på skiltningen der afviser til rundkørslen i
Trekroner – hvor der p.t. alene er henvisning til Trekroner / Hedehusene V.
Vi har tidligere hørt en undskyldning om med at der kun må være henvisning til 2 bynavne, men
dette er ikke korrekt jf. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning Nr. 801 af 4. juli 20123 §
309 stk. 2 - hvor der angives max. 4 navne:

•

Hvordan får vi vores bynavn tilbage på skiltet når man kommer fra vest?

Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Tommy Rosenlind p.v.a.
Landsbylauget - Fløng
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http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=bek20120801
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