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Notat om transportkorridoren og befolkningstilvæksten
Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen fremhævede på høringen om Transportkorridoren fuldt
forståeligt, at man må have klarhed over, om man med en nedlæggelse eller ændring af Transportkorridoren vil få problemer med trafikafviklingen som følge af den forventede befolkningstilgang i
Hovedstadsregionen. Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning til 2030 vil befolkningstallet i
Hovedstadsregionen stige med 200.000. Går man ned i Danmarks Statistiks materiale kan man
imidlertid konstatere, at væksten er meget skævt fordelt, så Københavns Kommunes befolkningstal
stiger 4-5 gange så meget som Nordsjællands - både i de seneste 9 år og i fremskrivningen. Også
omegnens befolkningstal frem til Køge/Roskilde stiger, mens resten af Sjælland stagnerer. Det
betyder, at pendlingsbehovet ad Transportkorridorens nordlige del som følge af tilvæksten bliver
uvæsentlig. Behovet for trafikinvesteringer ligger i København og på Vestegnen.
Øverst i bilag 1 er opstillet Danmarks Statistiks udviklingstal for Sjælland til illustration af disse
udviklingstendenser. Til sammenligning er vist de foregående 9 års tal siden kommunalreformen.
Her steg Københavns Kommune procentuelt 5 gange så meget som Nordøstsjælland. Allerede
Fingerplanens arkitekt, Steen Eiler Rasmussen, skrev i sin bog i 1969, at Nordsjælland ikke burde
bebygges yderligere – men at hovedstaden naturligt ville udvikle sig mod vest mod resten af landet.
Siden kom Øresundsbroen endda til – og nu ser vi altså det nye øst/vest-orienterede kraftcenter
udvikle sig omkring Kastrup Lufthavn. Byplanlæggerne fik ret i 60’ernes diskussioner – ikke
trafikfolkene, som nu har fejlvurderet Ring 5 i de 49 år, der er forløbet siden B5-loven i 1967.
FNV har gentagne gange i Ring 5-debatten anfægtet trafikmodellerne, hvis udvikling skal kunne
forklares i forhold til tallene fra Danmarks Statistik, som ud fra kildeskattesystemet registrerer i
hvilke kommuner, folk bor og arbejder. På grundlag af disse tal kan vi i bilag 1 opgøre den faktiske
pendling mellem kommunerne – det er ikke diffuse modeltal. 1/11 2013 pendlede 3.094 fra
kommuner mod nord/nordøst til syd/sydvest, og 4.839 den modsatte vej (bilag 2). Det er dem, som
måske kan have fordel af at komme direkte ad en Ring 5 gennem Naturparken, men de fleste af dem
kan lige så godt bruge Ring 4, Ring 6, bus eller tog. Hvor prognosemodellernes 38-50.000
trafikanter på Ring 5 kommer fra, har ingen indtil nu forklaret – og også modellerne viser en yderst
begrænset aflastning af de indre ringveje. Vore breve herom i 2016 ligger på www.fnv.dk/?p=756.
Fremskriver man de faktiske pendlertal med beboelseskommunernes udviklingsprocenter, får man i
alt 191 yderligere pendlere mod sydvest og 335 pendlere mod nordøst frem til 2030 som følge af
befolkningstilvæksten – alt andet lige. Det er myldretidens pendlertrafik, som er helt afgørende i
diskussionen om de blokerede veje, men tallene for de faktiske og potentielle pendlere ad Ring 5 er
jo altså latterligt lave – pendlerbehovet vil aldrig kunne retfærdiggøre en motorvej, da andre
pendlere med fordel vil kunne benytte bestående vejlinjer, hvis flaskehalsproblemerne løses.
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FNV har gennem mange år anbefalet, at Nordsjællands vejinvesteringer i videst muligt omfang bør
lægges i de vejlinjer, som allerede er ødelagt – dvs. bl.a. flaskehalsløsninger, støjafskærmning og en
forbedring og trafiksikring af A6 (ligesom motortrafikvejen gennem Odsherred). Mod syd kan
denne ringvej forbindes med Frederikssunds-motorvejen og en tværvej herfra til de sydlige
kommuner via den sydlige transportkorridor. Mod nord kan Overdrevsvejen forlænges til
Helsingør-motorvejen. Da Overdrevsvejen allerede ligger i UNESCO-området, bliver undtagelsen
kun den videre forlængelse, som samtidig vil skabe en omfartsvej om Fredensborg og en væsentligt
bedre trafikbetjening af regionshospitalet, som Ring 5 ikke kunne. Ønsker man et tog, bør det gå
forbi købstæderne, hvor kunderne er.
Farum 18. juni 2016, Troels Brandt
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FNV’s oversigt over samlede pendlingstal 1/11 2013
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