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Reaktion på tidligere debatindlæg

Ring n1 Hækmosen og stifo rbindelse
Læserbrev fra:

Kield Hansen, Borg mester,

Socialdemokraterne

RING +
I Herlev Plejer vi at være gode

til at se de afgørende Proble-
mer og at Prøve at løse dem'

Sådan bøt det også være om

forbindelsen over Ring IV
Den hidtidige debat i form

af spørgsmål og læserbreve

har ikke været i overensstem-
me'lse hermed. Den synes

mere at skulle næ1e et Poli-
tisk markeringsbehov eller
at ]'fremstille enkeltPersoner
med en negativ karakter'

Det har således også været
indholdet i de høringer' som

kommunalbestYrelsen gen-

nemførte i første halvdel af
2oto. Høringer, hvor der kom
kommentarer, der talte for en

opretholdelse af krydset eller
en stikrydsninS, rren en enig

kommunalbestYrelse uden
undtagelse - fandt ikke, at

det skulle tilsidesætte vejens
gennemførelse eller at Vejd!-
iektoratets krav ikke skulle

ekstra
og stiforbin-

er \ige sd vigtig
atbinde Herlev

den accepteres.
Det er sandheden om den

del af problemstillingen.
Men det har også handlet

om det, der ikke længere vil
være der. En enig kommunal-
bestyrelse - uden undtagelse

- har således forudsat, at der '

i samarbejde med Vejdirekto- i

ratet skulle sikres en nY for-

bindelse for cYktister og fod-
gængere over/under Ring 

-IV'
ett gåttfødsel af et forslag, $tt
tidsmæssigt ledsagede de føt'
ste planer om forlængelsen af
Krebsdammen.

Jeg har kun hørt oPbakning
fra alle Politiske gruPPer

uden undtagelse - til syns-

punktet offi, at det vil være

ån serviceforringelse, såfremt
der ikke kommer en erstat-
ning for den forbindelse, der

nedfægges ved flYtninge-n af
krydset. En ekstra rykel- og

stiforbindelse er lige så vigtig
for at binde Herlev sammen
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høre, hvilke tittag der bliver
gort, for at kørestolsbntgere
og brugere med rollator kan
bånytte de stejte veje ved den

omfalte tunnel, eller om det

kunne \rære et argument for
en tysreguleret fodgænger-

vejforbindelse...

Den form gøt aldrig en for-

skel - heller ikke i denne sag'

En enig kommunalbestY-
relse - uden undtagelser - har
vedtaget at gennemføre for-

længelsen af Krebsdammen
frem til Hækmosen og en enig

kommunalbestYrelse uden
undtagelser har bwilget
den fornødne anlægsudgift'

Projektet har ikke kunnet
g"nnåmføres de sidste 5 år,

iordi Vej direktoratet har med-

delt Pause for' anlægsarbej;
der på en række stØrre veje i
Københalmsområdet, mens
arbejdet med Motorringvej III
stod på.

t veidirektoratet har netoP
I -"aå"rt kommunen, at det

I mtt"t er deres vilkår, at sig-

[ ø""t*gget ved Skinder-

Y'WrffiWei+i
tæserbrwfræ
Filtfnfust
Hdsrffit7f

tIrG+
teg sbf rumed heuvisning

skorruej nedlægg€s, og at bus-

stoppestederne flYltes til det
nye kryds. En uændret tilken-
dågivelse, som hele kommu-
nalbestyrelsen har kendt og

accepteret. I

Endvidere vil de ikke tillade :

opretholdelse af en signalre-
guleret stikrydsning. Også en

uændret tilkendegivelse, som
hele kommunalbestYrelsen
har kendt og accePteret.

som den
bindelse.

kommende vejfor-

Når en gnrPpe foreslår, at

der udarbejdes en tidsPlan
for den forbindelse, gør det
ikke dem til særligt tYttende
eller til faddere for en ekstra
forbindelse. Er man seriøs t
arbejdende i kommunalPo-
litik, ved man, at Vejdirekto-
ratet ikke siger et tidsPunkt,
før de har sikkerhed for at
kunne få Penge til oPgaven
på finansloven.

CC ...enenig
Fommunal,&lestYrelse

- udenundtagelser -
har vedtaget
at gennemføre

forlængelsen af
Krebsdammen..-

Derfor er der også arbejdet
på at fremme beslutningen
åm en ekstra stiforbindelse,
og vi er kommet meget nær-
rnere. Der er således etableret
den forståelse med vejdirek-
toratet, at Herlev kommune
fastl#gger den endelige lin-
jeføring fsr stiruten, oB at
Vejdirektoratet' har igangsat

planlægningen al hvordan
ån bro- eller en tunnel kan
udformes samt et detaljeret
overslag over de økonomiske
konsekvenser.

,eg har tidligere udtrykt, at
jeg ikke er tilhænger 1f en bro

- åen er ikke anvendelig for
handicaPPede og cYklister'
Men den beslutning skal ikke

træffes her
men ieg føler mig ret sikker
på en ting - en nY forlindelse
vit t omme til at ligge lidt læn-
gere mod Øst end det nuvæ-
rende kryds.

Sideløbende arbejdes der

med selve udformningen af
arealerne omkring det nye

kryds og stiforløbet til og

fr; den åksisterende tunnel'
Det skal være så sikkert som
mutigt, oB så skal det leve oP

til, at handicaPPede får en

ligeværdighed i det nye.
Det er sandheden om den

det af problemstillingen' 
II Hrr"å k"tt man lære af det? ',

feg har i hvert fald 
-konstate-

,"I, at de omfattende officiel-
le høringer ikke rækker l?ttg'
nok ud mod almindelige bor-
geres hverdag og behov for
irfo*ation, men at der må

suppleres med en merg hel-
hedsorienteret beskrivelse og

visualisering.


