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viklingen aftrafikken i Jæ- toratet gør intet ved de pro
gerspris/Frederikssund-om- blemer, som findes for tra
rådet. Men vil de blive af- fikken fra Hornsherred ved
hjulpet af en motorvej? Og rundkørslen.
vil en tunnel under Roskil- En dobbelt rundkørsel vil
de Fjord være den rigtige ikke afhjælpe køproblemer
løsning, som fjerner bilkø- ne for pendlerne.
erne? Der vil snarere blive for-
Som borger i Jægerspris øget opstuvning, hvis en

oplever man de største tra- evt. motorvej slutter med en
fikmæssige gener ved pas- rundkørsel, end afbjælp
sagen af Frederikssundmel- ning af bilkøerne. I stedet
lem Kronprins Frederiks kan man arbejde seriøst
Bro og rundkørslen v. med forslaget om at lade

_________ ---, lF.Willumsensvej (tidlige- gennemkørende trafik pas
re Omkørselsvejen) og Fre- sere hinanden ude af ni
derikssundsvej (JFW/Frs). Iveau.
myldretiden om morgenen I en tidligere rapport
kan der være køer på op til "("Kronprins Frederiks Bro
2 km før broen, og om efter- og Omkørselsvejen i Frede
rniddagen nogen ventetid rikssund", 1999) foreslås
fra Ølstykke og køer på ve- følgende løsning:
jen fra Slangerup ligeledes "Hovedparten af trafik-
på op til to km. ken på Omkørselsvejen er
Den evt. kommende mo- gennemkørende. Man kan

torvej skal slutte i en dob- derfor også opnå en væsent
belt rundkørsel ved lig bedre trafikafvikling,
JFW/Frs, og i forslagene hvis der etableres en ni
indgår et tilslutningsanlæg veaufri forbindelse til den
ved St. Rørbæk, som forbe- gennemkørende trafik. Et
redes til en evt. kommende spor i hver retning kan sam
forbindelse under Roskilde men føres under rundkør
Fjord til Hornsherred. slen som en tosporet vej.
Forsla ene fra Veidirek- Ydersporene på JFW føres___________ --=-=:=.!iZ.:..::..:~:..::.......;...:.,~:..:.=___, op til rundkørslen, der alene

belastes af lokaltrafik. Et
cirkulations-spor i rundkør
slen vil være fuldt tilstræk
keligt til at afvikle lokaltra
fikken".

Folketinget har besluttet, at
der skal arbejdes med ideen
om en motorvej i Frederiks
sundfingeren. Fristen for
høringssvar til miljøunder
søgeisen er udløbet d. 2. ja
nuar i år, og flere borgme
stre har travlt med at bringe
rosende og optimistiske ud
talelser om betydningen af
motorvejen for regionens
udvikling, både for familier
og erhverv.
Der er problemermed af-

Dette forslag er aldrig
undersøgt i detaljer.
En tunnel under Roskilde

Fjord løser ikke Hornsher-
reds problemer anlægget ved Strandvejen
Det anføres ofte, at Kron- oplyste amtet, at gennem

prins Frederiks Bro ikke strømningshastigheden på
kan klare trafikken, hverken JFW blev nedsat med ca.
nu eller i fremtiden, 20%.
Denne påstand imødegås En evt. tunnel vil kun

imidlertid allerede i rappor- overtage en begrænset del
ten fra 1999.Nogle citater: af trafikken mellem Horns
"På brostrækningen ud- herred og Frederikssund:

nyttes 75% af kapaciteten VVM-rapporten anfører,
på det mest trafikerede tids- at der vil kunne overføres
punkt af dagen. Det er såle- ca. 3.000 biler til en tunnel,
des ikke selve brostræknin- ca. 15%af trafikken.
gen, der er den mest be- "Over 80% af trafikken
grænsende faktor for trafik- på broen har relation til Jæ
kens afvikling." gerspris og Frederikssund
"Kronprins Frederiks Bro kommuner."

giver ikke i sig selv anled- De lette trafikanter (cyk
ning til kapacitetsproble- lister) må ikke køre gennem
mer, da der i dagens situa- tunnelen.
tion er en kapacitetsreserve Langt størstedelen af tra
på ca. 25% i den hårdest be- fikken må således forventes
lastede retning." stadig at benytte broen frem
Problemerne for trafik- for en evt. tunnel.

ken ligger i passagen af Fre- En tunnel vil koste mel
derikssund. Flere citater fra lem 800 mil. og 1,6 mia.
rapporten: kroner iflg. amtets oplys
"Omkørselsvejen udgør ninger. Er det en fornuftig

en stor barriere for krydsen- beslutning at bruge så man
de trafik." "Analysen afka- ge penge til et hul i jorden?
pacitetsforhold er fokuseret Vi kan i stedet udbygge den
på krydsene og rundkørslen eksisterende vej for langt
på Omkørselsvejen, da dis- mindre beløb.
se virker som flaskehalse I øjeblikket kan vi i pres-
for afviklingen af trafik". se og tv følge en stærkdebat
Ved etableringen af lys- med protester, underskrifter

-----------------"---..;__-, og ideer om trafikken.
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