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Sendt: 8. juni 2021 12:34 

Til:  
Emne: Scar på Spørgsmål til Faxe Kommunes Byråd 27. Maj 2021 

 
Til Søren Butzbacker 

 

Vi har nedenfor indarbejdet kommunens bemærkninger til dine spørgsmål, som blev stillet skriftligt 

og læst op for byrådet under ”pkt. 78 Spørgsmål til byrådet fra borgerne” på mødet den 27. maj 

2021. 

 

Ad Spørgsmål 1: Hvilke tiltag har Faxe Kommune gjort, for at få promoveret behovet overfor Staten i 

perioden frem til nu? 

 

Kommunens Svar: I forlængelse af kommuneplan 2013 har Faxe Kommune foretaget følgende: 

1) Faxe Kommune gennemførte en trafikanalyse for Rønnede i 2012/2013, hvor de nordvendte 

ramper også blev undersøgt i sammenhæng med en østlige omfartsvej ved Rønnede. 

Trafikanalyserne understøttede ikke behovet for de nordvendte ramper. 

2) Der blev gennemført en trafikanalyse for Haslev i 2015, hvor der var fokus på den tunge 

gennemkørende trafik. Denne analyse omfattede ligeledes en vurdering af de nordvendte 

ramper i sammenhæng med Rønnede. Analysen understøttede ikke et behov for de 

nordvendte ramper.   

3) I forbindelse med opgraderingen af Rute 54 indgik ramperne i Vejdirektoratets overordnede 

analyse i 2015/2016 og her kunne der ikke dokumenteres et behov for de nordvendte 

ramper. Denne vurdering var primært baseret på føromtalte analyser, samt trafiktællinger 

på de eksisterende rampeanlæg nord og syd for Ulse. 

4) I forbindelse med den seneste trafikanalyse af omfartsvejen ved Haslev, som blev 

gennemført i 2020 blev der ligeledes lavet en vurdering af de nordvendte ramper. Denne 

annalyse viser at ramperne vil kunne bidrage til at flytte trafik ud af Haslev.  

5) Borgmesteren har kontaktet Transportministeren ved brev af 23. april 2021 og anmodet om 

en ny drøftelse af de nordvendte ramper ved Ulse. 

6) Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet og der er aftalt møde den 10. juni 

2021, hvor vi forventer at høre mere om processen og hvor vi forventer at 

beslutningsgrundlaget bliver konkretiseret. 

 

De omtalte analyser kan findes her på kommunens hjemmeside: 

https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/trafik-veje/trafikanalyser 

 

 

Ad. Spørgsmål 2: Har Faxe Kommune kontaktet Vejdirektoratet og meddelt ønsket om at 

medfinansiere? Hvis ja, blev det så gjort i så behørig tid, at det kunne indgå i Folketingets længe 

varslede forhandlinger om infrastrukturplanen i start april 2021? 

 

Kommunens svar: Den kommunale finansiering er indarbejdet i budgetforliget for budget 2021, hvor 

der er afsat 20 mio. kroner i overslagsåret 2024. Ønsket om kommunal medfinansiering er omtalt i 

borgmesterens henvendelse til Transportministeren den 23. april 2021.  

  

 

Ad. Spørgsmål 3: Har Faxe Kommune undersøgt kostpris for etablering af nordvendte ramper ved 

Ulse? 

 

Kommunens svar: Der er ikke foretaget detailprojektering eller overslagsberegninger på 

rampeanlægget ved Ulse, men der har været afsøgt hvad lignende ramper har kostet andre 

steder i regionen  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Thorkild Lauridsen 

Centerchef for Plan & Miljø  

Direkte tlf.: 56203058  

Mobil tlf.: 30581575  
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Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at bruge 
Digital Post (eller fysisk brev).  
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk 
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk. 
 
Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om, hvordan 
vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har:  
Behandling af personoplysninger. 
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