Styregruppen for

Trafiksikkerhed i landsbyerne

Landsbyforum
i Køge Kommune

I kraft med at den tunge trafik øges, er det vigtigt, at vi skærmer landsbyer og landområder
for dette. Både for at øge trafiksikkerheden i områderne og fordi vejene og områderne ikke er
egnede til at håndtere den tunge trafik. Vejene og de ældre, bevaringsværdige huse, som ofte
ligger tæt ved vejene i landsbyerne, tager varigt skade af den øgede tunge trafik.
I Landsbyerne er der ofte ikke tilstrækkeligt med offentlig transport eller egnede cykelruter.
Dette sender de bløde trafikanter i direkte kontakt med den tunge trafik, med øget risiko for
uheld. Tiltag som bump, hastighedsnedsættelser og sidestriber får ikke flyttet den tunge trafik
ud på de større veje, på trods af, at der er udbygget flere veje, og lavet nye ramper til motorvejen,
som burde gøre det let for lastbiler at søge væk fra de små veje. I Landsbyerne er den øgede
trafik det der står højest på dagsordenen de fleste steder, og det er vigtigt, at vi sætter ind inden
der sker de ulykker som mange beboere frygter i deres dagligdag, og som for mange tilfælde
holder forældre fra at lade deres børn færdes på vejene som f.eks. til og fra skole.
Styregruppen i Landsbyforum foreslår derfor et forsøg med etablering af tvangsruter for
lastbiler over 3500 kg med forbud mod gennemkørende trafik i hele området, der udgøres
af Salbyvej fra Ølbyvej til Ejbyvej, Ølbyvej fra Lykkebækvej gennem Ølby landsby til bygrænse
Ll. Skensved, Højelsevej fra Salbyvej gennem St. Salby landsby til bygrænse Ll. Skensved,
Bakkeledet, Baunebjergvej, Harekærvej, Dalkærgårdsvej og Lyngvej fra St. Salby til østgrænse
af Ølby landsby. Se medfølgende oversigtskort.
Vi kan henvise til at lastbiltrafikken på Lundegårdsvej er faldet markant efter, at denne rute
ikke længere fremgår af lastbilernes GPS systemer.
Vi forestiller os, at forsøget kan evalueres efter 1 år og derefter evt. udbredes til flere dele af
Køges landområder.
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