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Fatal misforståelse i sagen om Adamshøjbroen

Ringsted Kommune
Borgmesteren

Ringsted Kommune har anlagt sag mod Transportministeriet i sagen
vedrørende Ekspropriationskommissionens beslutning om nedlæggelse af
Adamshøjbroen. Det viser sig nu, at der i såvel
Ekspropriationskommissionen som Trafikministeriet er en grundlæggende
og fatal misforståelse af faktum i sagen.
Da ekspropriationskommissionen i december 2013 besluttede, at Adamshøjbroen
skulle nedlægges og Bedstedbroen skulle opretholdes, skete det måske på
baggrund af en misforståelse.
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Under den verserende retssag har Transportministeriet ved Banedanmark lagt til
grund, at Ringsted Byråd har godkendt lukningen af Adamshøjvej.
Det er imidlertid ikke korrekt, da det er taget ud af en kontekst. Ringsted Byråd
behandlede spørgsmålet om brooverføring over den nye jernbane på et møde den
25. juni 2013. På byrådsmødet blev det besluttet, at kommunen skulle afgive et
høringssvar på det projekt, som handlede om en forlængelses af Bedstedvej (det
ville medføre etablering af en ny bro) og i den forbindelse en lukning af
Adamshøjvej. Der var altså tale om et samlet projekt; lukning af Adamshøjbroen
og etablering af en helt ny bro. Denne beslutning er fejlagtigt tolket som et ja til
nedlæggelse af Adamshøjbroen.
Et billede på, hvordan Byrådets beslutning er blevet fortolket, kunne være
følgende; en borger kommer op til kommunen støttende sig til to krykker. Borgeren
siger til kommunen, at han gerne vil have byttet krykkerne til en rollator.
Kommunen svarer nej desværre, det kan ikke lade sig gøre, men nu tager vi den
ene krykke, for du har selv sagt, at du gerne vil af med krykkerne.
Ringsted Kommune har i sagen fremført, at Ekspropriationskommissionen har
overtrådt deres bemyndigelse, fordi de ikke kan vedtage et projekt, som ikke
fremgår af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge
eller alternativt, som parterne er enige om.
I forhold til den politiske del af sagen arbejdes der for at få transportminister
Magnus Heunicke og de trafikpolitiske ordfører i tale, da transportministeren har
mulighed for at omstøde Ekspropriationskommissionens beslutning.
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Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:
Johnny Hauskjold Christensen, Direktør tlf.: 57 62 60 08, mobil 51 32 06 61
eller Henrik Hvidesten, Borgmester tlf.: 24 48 06 21
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