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Vedr. køretøjsbegrænsninger på Kronprins Frederiks Bro.
Kære Ole Birk Olesen,
Idet jeg takker for dit svar af d.d., skal jeg tillade mig at rette henvendelse til dig
igen.
Som jeg læser hhv. dit svar på min forespørgsel af 11 ds., og dit svar til Transport-,
bygnings- og boligudvalget vedr. TRU 2018-2019 alm. del, spm. 3 (j.nr. 20185203), omhandlende reglerne for køretøjsbegrænsninger på Kronprins Frederiks
Bro, så kan alle køretøjer, der ikke er at regne som en lastbil eller et lastvognstog,
frit passere Kronprins Frederiks Bro, og altså helt undlade at benytte Kronprinsesse
Marys Bro, uanset at den samlede vægt for vogntoget overstiger 3.500 kg. Er dette
korrekt forstået?
I dit svar til udvalget svarer du, at lovens § 2 ”udelukkede er rettet mod lastbiler og
lastvognstog. Det vil således efter åbningen af Kronprinsesse Marys Bro fortsat være muligt for fx en bil med trailer eller campingvogn at benytte Kronprins Frederiks
Bro."
I fald dette er korrekt, hvordan defineres så et lastvogntog, og på hvilken måde vil
man i praksis sikre, at alene køretøjer som lovligt kan passere Kronprins Frederiks
Bro, er de køretøjer som benytter den?
Jeg vil også gerne have oplyst, om der er taget højde for denne udlægning af reglerne i de beregninger, der ligger til grund for den forventede årsdøgntrafik på
Kronprinsesse Marys Bro? Jeg kan nemlig ikke læse dette af de prognoser som jeg
ved tidligere lejlighed har fået udleveret. Her regnes der alene med antal køretøjer
over 3.500 kg, som alle – med undtagelse af traktorer – forudsættes at flytte fra
Kronprins Frederiks Bro til Kronprinsesse Marys Bro. Dette er henset til dit svar til
udvalget og undertegnede, imidlertid ikke længere korrekt, hvis det kun er lastbiler
og lastvogntog over 3.500 kg., som er tvunget over på Kronprinsesse Marys Bro.
Jeg imødeser dine svar på mine spørgsmål.
Venlig hilsen
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