PRESSEMEDDELELSE

Dato: 9. april 2018

Nørregade og Sct. Bendtsgade spærret for
gennemkørsel

Ringsted Kommune

I denne uge er første etape af arbejdet med at udskifte forsyningsledninger
og kloakrør i Nørregade gået i gang. Det betyder, at Sct. Bendtsgade nu er
lukket ved Rådhuset, og der er lukket for gennemkørende trafik fra Sct.
Bendtsgade og rundkørslen ved Torvet og frem til Nørregade 5.

Kommunikation

Trafikken bliver omlagt og afspærringen i denne første etape forventes at vare
frem til midten af maj.

Erhvervs-, Fritids- og
Kommunikationscenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 02
Mail.: chrni@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk

Trafikanter der har ærinde i Nørregade anbefales derfor at køre ind fra den
nordlige del af Nørregade fra Nørretorv-siden.

EAN: 5798007642457

Skilte ved Nordre Ringvej-Sct. Bendtsgade, omkring Torvet, i krydset BøllingsvejNørregade og i krydset Bøllingsvej- Sct. Knudsgade informerer om denne
omlægning af trafikken i bymidten.
Seks etaper
Nørregade vil være lukket for gennemkørende trafik fra marts 2018 til marts 2019,
men projektet planlægges udført i seks etaper, så hele Nørregade ikke er berørt
på samme tid. Den etapemæssige udførelse begynder i den sydlige ende af
Nørregade ved Sct. Bendtsgade og slutter i nord ved Dronning Margrethesvej.
Det er Ringsted Forsyning, der skal udskifte forsyningsledninger og kloakrør i
Nørregade. Samtidig skal Ringsted Kommune som en del af Torveprojektet
gennemføre klimatilpasning, ligesom belægningen fornyes i Nørregade og på
pladsen foran bl. a. Postgården.
-Vi er naturligvis klar over, at arbejdet med renoveringen kommer til at påvirke
erhvervsliv, beboere og trafikanter i bymidten, men vi vil bestræbe os på at
gennemføre arbejdet med så få gener som muligt. Vi håber på forståelse for
arbejdets gennemførelse, siger projektleder Claus Christensen fra Ringsted
Kommunes Vej og Ejendomscenter.
Claus Christensen er løbende i kontakt med beboere og butikker for at orientere
om renoveringen af Nørregade og hjælpe med at begrænse generne under de
seks etaper, der gennemføres.
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Arbejde på hverdage
Det er entreprenøren Arkil A/S, der står for arbejdet i Nørregade. Ingeniørfirmaet
Rambøll er rådgiver på projektet, ligesom for første og anden etape i
omdannelsen af Torvet.
Der bliver dagligt arbejdet mellem 6:30-17:30. Der arbejdes ikke weekenden.
Formålet med projektet er at klimatilpasse og skybrudssikre Nørregade, Torvet og
Klosterlunden. Ringsted Kommune ønsker at udnytte den synergieffekt, der opstår
ved omdannelsen af Torvet, hvor vand indgår som et rekreativt element. Samtidig
er der behov for at øge kapaciteten af forsyningen og renovere de gamle
ledningssystemer.
Første etape af omdannelsen af Torvet var arbejdet i Klosterlunden i 2016. Anden
etape er arbejdet på selve Torvet, som blev påbegyndt i 2017 og afsluttes i april i
år. Senere i 2018 begynder anlæggelsen af den nye bygning på Torvet, hvor der
tidligere var parkeringsplads.
FOTOS
1)
Oversigtsfoto over afspærring for gennemkørende trafik i april-maj ved Sct.
Bendtsgade/Nørregade.
2)
Oversigt over de etapeplan for anlægsarbejdet i Nørregade 2018.

Side 2 af 3

3)
Skilteplan for første etape af Nørregade-renoveringen
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Projektleder Claus Christensen, Ringsted Kommune, på tlf. 23 74 62 10 og email clch@ringsted.dk
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