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Rønnedevej 9

Byrådet vedtager plan for Torvets fremtid

4100 Ringsted

Byrådet besluttede på sit møde i går, hvordan fremtidens Torv skal indrettes.
Beslutningen betyder bl.a., at kommunen etablerer en ny rundkørsel og vej på den
østlige del af Torvet, som erstatning for det eksisterende vejforløb.

Tel.: +45 57 62 82 00

Byrådet har nu vedtaget den endelige plan for Torvet. Med beslutningen ligger
det fast, at Torvet skal klimatilpasses og byforskønnes, så det bliver i stand til at
håndtere de stigende regnmængder, Danmark vil opleve i fremtiden, og det
samtidig bliver mere attraktivt for borgerne at opholde sig på Torvet.
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Desuden betyder beslutningen, at kommunen etablerer en ny rundkørsel og vej
på den østlige del af Torvet, som åbnes for både personbil- og bybustrafik i begge
retninger. Det sker som erstatning for det nuværende vejforløb. Samtidig
nedlægges parkeringspladserne på Torvet, men kommunen vil etablere en række
erstatningspladser i bl.a. Nørregade.
Borgmester Henrik Hvidesten er godt tilfreds med den nye plan:
”Jeg synes, vi er nået frem til en rigtig god model for Torvet. Den nye model vil
sikre Torvet og store dele af bymidten mod fremtidens klimaudfordringer og gøre
det langt mere appellerende som opholdssted – og samtidig er vi i stand til at
tilgodese både trafikanter og handlende”.
Hvis du vil vide mere om planerne for det nye torv, så kan du læse mere på
kommunens hjemmeside under: www.ringsted.dk/nyt-torv-mere-liv-i-bymidten
Borgermøde
Den 29. juni afholder Ringsted Kommune et åbent informationsmøde for
interesserede borgere i Kulturhuset i Søgade 3 i tidsrummet klokken 19.00 til
21.00. Her vil kommunen sammen med ingeniørvirksomheden Rambøll
præsentere planerne for det nye Torv og besvare eventuelle spørgsmål. På
mødet deltager udover repræsentanter fra kommunens administration også
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enkelte politikere, heriblandt borgmester Henrik Hvidesten. Det er ikke
nødvendigt at tilmelde sig mødet.
Tidsplan
Arbejdet med Torvet vil forløbe over tre faser, så kommunen undgår at grave
hele midtbyen op på én gang. På den måde sikrer Ringsted Kommune, at
gravearbejdet er til mindst mulig gene for trafikkanter og handlende.
Først i september begynder arbejdet i Klosterlunden og på Kirkeplænen, som er
første fase. Det forventer Ringsted Kommune at have færdiggjort inden
udgangen af 2016. Næste fase er selve Torvet, hvor anlægsarbejdet forventes at
begynde i starten af 2017 og være afsluttet i løbet af 2017. Tredje og sidste fase
er Nørregade, hvor kommunen forventer at begynde arbejdet i 2018. Denne fase
forventes også afsluttet i løbet af 2018.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:

Borgmester Henrik Hvidesten, tlf. 57 62 60 10
Projektleder Annette Fischer-Rasmussen, tlf. 57 62 63 34
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