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 Torslunde Bylaug 

Vedrørende afvandingsrender i forbindelse med renovering af Torslundevej 

Baggrund 
I mere end 20 år har afvandingen fra Torslundevej mellem byportene været mangelfuld. Det har længe gået 
ud over færdslen på fortovene, og problemet er blevet yderligere aktuelt med de seneste års fokus på 
foranstaltninger til klimasikring ved store regnskyl. Samtidig har der været et mangeårigt ønske om at sikre 
cyklister bedre gennem byen, ved at videreføre den populære cykelsti mellem Køgevej og den østlige 
byport. Ligeledes har hastighedsdæmpningen været mangelfuld. 

Igangværende projekt 
Det hele ser nu ud til at gå op i en højere enhed: Vi får ny afvanding, nye hastighedsdæmpende 
foranstaltninger og kombineret gang- og cykelsti både nord og syd for Torslundevej. Vi har fra starten 
forsøgt at bide os fast i projektet, og føler også at vi i høj grad er en del af løsningen. Det eneste der er 
kikset er, at vi aldrig så det endelige udbudsmateriale. I dette fremgår det, at etableringen af vandrenderne 
i begge sider af vejen i udgangspunktet skal laves i fiberbeton (med option på granit). I det materiale vi har 
haft tilgængeligt har det aldrig været nævnt, at renderne ikke skulle laves i granit (chaussé). Dette faktum 
er nu kommet os for øre – langt henne i udførelsen af projektet. 

Vi beder om at renderne ikke støbes i fiberbeton. Torslunde er en gammel landsby, med en kirke der kan 
føres 1000 år tilbage og det vil absolut ikke passe ind i landsbypræget at lave renderne i beton. Vi er klar 
over, at det indbefatter en merudgift i forhold til det budgetterede, men appelerer til, at man tænker 
langsigtet og helhedsorienteret. Det er ikke kun det æstetiske; også vedligeholdelsemæssigt vil granit være 
at foretrække. Ydermere vil render i granit fungere som rumlestriber mellem vejbanen og cykel/gangstierne 
og således forbedre sikkerheden for bløde trafikanter. Andre steder i kommunen har man valgt at lave 
tilsvarende render i granit, hvorfor vi stiller os uforstående over nedprioriteringen af Torslunde landsby. 
Tilmed i en tid hvor Ishøj ikke ligefrem fattes penge, men er i en særlig gunstig situation i forhold til at lave 
gode langsigtede løsninger. 
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