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Vedrørende infrastruktur i Jyderup
Trafikgruppen i Jyderup anmoder herved om, at der snarest muligt træffes beslutning om infrastrukturen i Jyderup. Vi deltager gerne i møde herom.
Trafikgruppen har i forbindelse med helhedsplanen for Jyderup og i forbindelse med diverse høringssvar om lokalplaner og kommuneplaner gjort opmærksom på, at der er behov for en stillingtagen til
Jyderups infrastruktur. Ved de forskellige lejligheder er der blevet lyttet til os, men endnu er der ingen,
der helt konkret har forholdt sig til problematikken, og derfor er der ikke truffet konkrete beslutninger.
Det må med stor rimelighed antages, at folketinget beslutter, at Kalundborgmotorvejen bliver gjort
færdig. Det aktuelt indgåede trafikforlig lægger op til projektstart i 2023 og afslutning i 2029. Det må
forventes, at den del af motorvejen, der berører Jyderup i væsentlig grad vil blive udført som noget af
det sidste, måske i 2027/28. Det er først om ca. 8 år, MEN der er truffet, og der vil løbende blive truffet lokalplansbeslutninger, der kan gøre det stadige sværere at skabe en hensigtsmæssig infrastruktur i
Jyderup, når Industrivej lukkes ved Skovvejen, når til- og frakørselsramperne midt i Jyderup nedlægges, og når Banedanmark lukker overkørslen ved Industrivej/Teglværksvej.
Vejdirektoratet har fastlagt den vejføring, der skal sikre, at Industriområdet i Jyderup by ikke bliver
lukket inde, men der er behov for, at også kommunen træffer beslutning om den fremtidige vejføring.
Den løsning trafikgruppen sammen med de kommunale planlæggere (i forbindelse med udarbejdelsen
af helhedsplanen) gerne så fremmet, vil betyde en forhandling med vejdirektoratet – og det er måske
allerede for sent!
Vi har ingen forventning om, at kommunen på nuværende tidspunkt skal i gang med vejanlæg, men vi
vil gerne sikre, at der træffes beslutning om den fremtidige infrastruktur, medens det endnu er muligt
at gøre det så optimalt som muligt.
Vi står naturligvis til rådighed for enhver dialog om ovenstående.
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