
Bilag 3 – De 3 foreningers mail-svar til Banedanmark 28.06.15 

Fra: FLEMMING SOMMER [mailto:flemm.sommer@gmail.com]  
Sendt: 28. juni 2015 19:46 

Til: Mads Thostrup (MTHO) 

Cc: Jens Algot; Kurt Gjerrild; Agnes Saaby 
Emne: Re: Opfølgning på forhold omkring Tølløse station 

 

Hej Mads 

  

Mange tak for det hurtige svar fra dig. 

  

Vi er rigtig glade for at Bane Danmark har imødekommet vores ønske om en adgangsvej for 

gangbesværede borgere ved spor 2. Det er en løsning som vi er overbevist om at mange borgere vil 

blive glad for.  

  

Vi er ligeledes glade for at belægning mv. bliver færdiggjort og ser også frem til at der sker en 

oprydning omkring cykelparkeringen på spor 2, som vi talte om ved vores gennemgang den 12. juni 

2015. 

  

I forhold til banehegn langs spor 2 skal vi gøre opmærksom på at hegnet på spor 1 stopper ca. 20 

meter før broen over viadukten.   

  

Omkring Trampen: 
 

Som vi læser svaret, så vurderer Bane Danmark, at det er Holbæk Kommune som skal udbedre 

skaderne omkring vandudtrækningen. Holbæk Kommune har oplyst det modsatte til os. Vi 3 

foreninger er uforstående overfor, at noget så vigtig som en ny adgangsvej mellem to bydele i 

Tølløse, ser ud til at blive en kamp mellem to myndigheder.  

  

Vi skal derfor kraftig opfodre til, at Bane Danmark og Holbæk Kommune mødes for at finde en 

løsning omkring denne vandudtrækning, så det udbedres snarest mulig. Hvis vandudtrækningen 

ikke stopper inden vinterhalvåret vil trampen ikke være en reel adgangsvej i perioder med frostvejr.  

  

Omkring trampens udformning. Vi er meget forundret over, at man kan udforme trampen, så den 

ikke kan bruges af borgere der er gangbesværet. Uanset om trampen har været godkendt af 

tilgængelighedsrevisorer eller andre, må vi blot konstatere, at trampen kun kan benyttes af folk der 

ikke er gangbesværet. Det er meget overraskende for os, at det er tilladt i dagens Danmark og meget 

ærgerligt, da det er en løsning som borgerne i Tølløse kommer til at leve med i mange år fremover.  

  

På vegne af  

Ældre Sagen i Tølløse 

Fællesskab Tølløse  

Tølløse Lokal Forum  
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