Høringssvar Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

På vegne af det Konservative Folkeparti i Ringsted sendes høringssvar til Banedanmarks
oplæg “Kapacitetsudvidelse ved Ringsted”.
I Det Konservative Folkeparti i Ringsted ønsker vi IKKE, at der arbejdes videre med
Banedanmarks skitserede omfartsbaner uden om Ringsted Station. Vi ønsker hverken den
nordlige omfartsbane, hvor de stiplede linjer på skitsen både går igennem Kværkeby og
Benløse. Vi ønsker heller ikke hverken den korte eller den lange sydlige omfartsbane, som
vil gå igennem vores smukke naturområder sydligt i kommunen. Vi mener ikke, at disse
omfartsbaner har gang på jord, og vi anbefaler kraftigt, at man ikke vælger en af disse.
Vi mener ydermere, at det er kritisabelt, at man udsender høringsmateriale, der er så
utydeligt og hvor folk selv skal gætte sig til, om en skitseret løsning går igennem netop
deres boligområde. På borgermødet d. 13. august udtalte Banedanmark, at en nordlig
omfartsbane på trods af den skitserede linjeføring igennem Kværkeby og Benløse ikke vil
gå igennem de 2 nævnte byer, men vil følge E20-Motorvejen. Vi er glade for dette svar og
antager, at man i fremtiden også har den holdning. Vi fastholder vores modstand mod alle
3 omfartsbaner, som er skitseret i oplægget.
Foruden de 3 skitserede omfartsbaner har Banedanmark foreslået en østlig og en vestlig
udfletning. I de tidligere oplæg udsendt af Banedanmark har man skitseret udfletningerne
som broer beliggende enten øst for byen nær Kværkeby/Fjællebro/Kærehave og en vestlig
løsning ved korsevænget i Ringsted by på den eksisterende dæmning.
Meget tyder på, at en placering i øst er den rigtige trafikale løsning. I Det Konservative
Folkeparti ønsker vi, at der arbejdes videre med en østlig løsning, der i høj grad tager
hensyn til områdets beboere, dets natur samt fremtidens udviklingsmuligheder. Vi mener,
at det bør være et krav, at den visuelle påvirkning og støjen ikke forøges i forhold til
nuværende tilstande, og vi ønsker, at en østlig udfletningen bliver gravet ned.
I vores store byer, særligt København, kan alt graves ned og lade sig gøre.
Det kan selvfølgelig også lade sig gøre at grave udfletningen ned i Ringsted, hvis vi tør
være ambitiøse, og man ønsker det bedste for borgerne i Ringsted Kommune.
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