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GULDBORGSUND

Nyt trafikforsøg på Ringvej
- men farten er bragt ned
Støj fra ny opstribing
på Bøtø Ringvej er et
problem, som først
løses om nogle år,
når de nuværende
striber er slidt ned.
Hans Gandrup

BØTØ: Bilisterne overholder i overraskende - stort omfang
hastighedsbegrænsningen på
den befærdede Bøtø Ringvej
fra Marielyst mod syd.
Det er et af resultaterne af
de målinger, Guldborgsund
Kommune har lavet, efter at
man sidste år i forsommeren
ændrede strækningen fra
Godthåbs Alle ned mod
Bøtøskoven til en såkaldt 2
minus 1 vej.
- Det er faktisk en meget
sikker strækning. Trafikmæssigt har vi et gennemsnit på
3.000 biler i døgnet regnet på
ugebasis. Det skal forstås sådan, at der i weekender er
væsentligt flere og i hverdage
færre. Men hastighedsmæssigt viser tallene, at gennemsnitshastigheden er 55 kilometer i timen. Og 85 procent
er under 62 kilometer i timen. Så er der enkelte, som
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Strækningen er
faktisk meget sikker.
Men derfor kan
brugerne godt have
en utryg oplevelse.
CASPER HENRIKSEN, KONSTITUERET
CENTERCHEF TEKNIK & MILJØ
GULDBORGSUND KOMMUNE

Hastighedsgrænsen på Bøtø Ringvej overholdes faktisk i meget stor udstrækning, viser målinger. Strækningen fra Godthåbs Alle mod syd blev sidste år ændret til en såkaldt 2 minus
1-vej. Foto: Hans Gandrup

kører hurtigere - også en del
hurtigere - men det er altså
meget få, konstaterer Casper
Henriksen, konstitueret centerchef i Teknik & Miljø i
Guldborgsund Kommune.

Larm

Men det betyder ikke, at
strækningen eller 2 minus 1vej er uden problemer.
- Vi har haft henvendelser
om problemer med støj fra
den opstribning, der er lavet.
Og det er rigtigt, at der er
uhensigtsmæssigt meget støj,

fastslår Casper Henriksen.
Men problemet løses ikke i
den nærmeste fremtid.
- Man må væbne sig med
tålmodighed. Vi går ikke ud
og fjerner de nuværende striber og laver nyt. Vi skal også
se på økonomien. Men inden
for tre-fire år er der sket en
nedslidning, og så finder vi en
bedre løsning med mindre
dækstøj, tilføjer han.

Fjernet?

Men allerede nu er der strækninger uden striber.

- Jeg har svært ved at se, at
de skulle være slidt væk allerede. Måske har nogle fjernet
dem selv. Det kan jeg ikke vide. Men skulle det være tilfældet, er det selvfølgelig ikke
måden at løse sådan en situation på, siger Casper Henriksen.
Overordnet er der altså ikke trafik-usikkert på strækningen, hvor der især i sommerperioden er mange biler,
cykler og gående. Uden nogen entydig adskillelse mellem de forskellige trafikanter.

- Vi kan se, at det reelt faktisk er ganske trygt. Men det
betyder jo ikke, at brugerne
godt kan opleve noget andet.
Her kan man sagtens føle, at
det er utrygt, og det skal vi tage til efterretning, siger Casper Henriksen.

Nyt forsøg

Efter et møde med Marielyst
Grundejerforening i sidste
uge, hvor også politiet deltog,
er det aftalt, at man vil lave et
forsøg på en del af strækningen af Ringvejen.

Her bliver hastighedsbegrænsningen sænket til 50 kilometer i timen, og der opsættes trafiksteler, som man
kender dem fra Bøtøvej længere mod øst.
Præcist hvornår trafikforsøget sættes i gang er ikke besluttet. Men der bliver tale
om et lidt længerevarende
forsøg, så man kan få erfaringer hen over forskellige årstider og vekslende trafiktæthed.

Universet og jordnært salg
Nyt galleri ved Verdens Ende
fik flot besøg ved åbning.
Hans Gandrup

MEELSE: Jakob Arthur Andersen har ofte - meget ofte blikket og kameralinsen rettet mod uendeligheden og
universet over Meelse.
Astrofotografen er opslugt
og fascineret af verdensrummet set fra sin base på Grønsundsvej 292.
I folkemunde sjovt nok

kaldet Verdens Ende ...
Men han har nu også mere
jordnære interesser. Både i
konkret og overført betydning. For eksempel skal der
også tjenes lidt penge.

Virkeligheden

Det er en af årsagerne til, at
han lørdag slog dørene op for
sit nye galleri "Himmel og
Jord" indrettet i sådan cirka
30 kvadratmeter af privatboligen.

- Folk skal se mine billeder
i virkeligheden og ikke kun
på nettet, siger han.
Og det har han tilsyneladende ret i.
I hvert fald blev der på åbningsdagen solgt billeder. I
øvrigt jordnære: Motiverne
rapsmark og en mejetærsker.
- Vi har vel haft 50 gæster
i løbet af dagen. Det er jeg
særdeles godt tilfreds med.
Og selvfølgelig er det også rart
at få solgt noget fra start, siger
Jakob Arthur Andersen.
- Det er da flot, at så mange mennesker lægger vejen
forbi herude. Det giver optimisme, tilføjer han.

Jakob Arthur Andersen er rigtigt godt tilfreds med tilstrømningen på åbningsdagen i hans nye galleri
"Himmel og Jord". Foto: Nils Lund Pedersen

