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Kære Bünyamin Simsek

Vi skriver til dig, fordi Trafik og Veje i et brev af 18. april har meddelt, at man har besluttet at ophæve den 
midlertidige spærring af Rungstedvej mod Stadion Allé. Vi mener, at Trafik og Veje med denne beslutning 
har tilsidesat Byrådets beslutning i januar 2008 på 3 punkter: a) prøveperioden er overskredet med 3 år b) 
der er ikke taget hensyn til de høringsresultater, der har været opstillet som succeskriterier for forsøget, 
nemlig beboernes tilfredshed og 3) uden Byrådets godkendelse er det besluttet, at Rungstedvej skal 
genåbnes.

ad a: Prøveperioden er overskredet med 3 år
Her er en kort oversigt over sagens forløb:

jan. 2008 Byrådet beslutter at 

 1. Rungstedvej lukkes ved Stadion Allé som forsøg af maksimalt 1 års varighed 
2. Teknik og Miljø bemyndiges til at træffe den endelige afgørelse dels om at Rungstedvej 
lukkes permanent, hvis forsøget falder positivt ud til fordel herfor og dels at Rungstedvej 
nedklassificeres efter den formelle høring, jf. Vejlovens §90.

maj 2009 Prøveperioden burde nu være slut.

18. april 2012 dvs. 3 år efter at at prøveperioden er slut modtager Grundejeforeningen meddelse om 
Trafik og Vejes beslutning og det fremgår af brevet, at man ikke har inddraget 
høringsresultaterne i processen, men har benyttet andre kriterier.

ad b: Der er ikke taget hensyn til høringsresultaterne
Trafik og Veje har foretaget 2 høringer; den ene forud for forsøgsperioden den anden efter forsøgsperioden, 
som vist i nedenstående tabel.

ANTAL 
BREVE

MODTAGNE 
SVAR

POSITIVE NEGATIVE INDIFFERENTE

1. høring i 2007 70 59 28 28 3

2. høring i 2009 144 44 28 13 3

Det ses, at modstanden mod vejlukningen er blevet kraftigt reduceret og det kan tilføjes, at at hvis en 
tilsvarende høring blev foretaget i dag ville tilfredsheden være endnu større. Vort skøn er, at 90% af 
beboerne er tilfredse med lukningen i dag.

ad c: Uden Byrådets godkendelse er det besluttet, at Rungstedvej skal genåbnes
Byrådet har ikke givet tilladelse til at Trafik og Veje kan beslutte, at Rungstedvej skal åbnes, men kun til at 
man kan beslutte, at den skal lukkes permanent.
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Vi mener, at Trafik og Veje har tilsidesat god forvaltningsadfærd ved sin fremgangsmåde, hvilket er uheldigt 
for den tillid, der bør være mellem kommunens forvaltning og dens borgere.

Med hensyn til Trafik og Vejes konklusion og begrundelserne herfor har vi følgende bemærkninger: 

Trafik og veje skriver: “den sikkerhedsmæssige forsvarlige løsning er at fjerne spæringen” (ved 
Rungstedvej). Som begrundelse anføres, at “billister vender i krydset, parkerer i krydset samtidig med at 
cyklister og fodgængere i stort tal er tilstede. Dette er udtryk for, at der ikke kan svinges til venstre fra 
Birketinget til Marselis Boulevard eller af Rungstedvej til Marselis Boulevard.”

Vi er ikke enige i den konklusion, men erkender at trafikforholdene omkring kl. 8 om morgenen, hvor 
eleverne fra Forældreskolen og Gymnasiet møder, viser eksempler på, at trafikregler bliver overtrådt, hvilket 
næppe er specielt for vores område. Dette problem kan dog løses på mange andre måder, end den 
foreslåede. Lukningen af Rungstedvej har været og er stadig en del af løsningen, hvilket den hele fire år 
lange forsøgsperiode har været med til at bevise! Hertil kommer, at Forældreskolen har forbedret 
P-vejledningen for deres forældrekreds, P-faciliteterne på Skovbrynet er forbedret efter at kloakarbejdet er 
afsluttet samt at de netop opsatte P-skilte og Blind-vej-skilte også har haft en positiv effekt. Det er vores 
klare opfattelse, at ‘kaotisk’ ikke er et ord, der bør benyttes om trafikforholdene i dag - de er blevet meget 
bedre. 

Som nævnt er det vores vurdering efter samtaler med mange fra forskellige veje, at over 90% af foreningens 
medlemmer vil være positive overfor at Rungstedvejs lukning bliver permanent, og at en åbning vil medføre, 
at uvedkommnede gennemkørende trafik vil vende tilbage til os. Det var jo især den uvedkommende trafik, 
der var årsag til, at vi i sin tid søgte om lukning af Rungstedvej. 

Vi ser frem til en positiv afklaring i denne sag og deltager gerne i et møde med dig og din forvaltning.

På Grundejerforeningens vegne

Med venlig hilsen, 

Anders Petersen
Formand

PS: Kopi af dette brev er sendt til projektleder Preben Pold, Trafik og Veje.
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