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KORT OM TRANSPORTKORRIDOREN
Baggrund
• Transportkorridor udpeget i 1973.
• Arealer reserveret til overordnet infrastruktur.
• Løber fra Helsingør til Køge.
• 60 km. lang og 1 km. bred.

Transportkorridoren
mellem
Køge og Helsingør

Udfordringen
• Biltrafikken fra oplandet ind til København stiger med næsten 30% frem mod 2030.
• Bilisterne vil bruge dobbelt så lang tid på at sidde i trængsel.

VLAK-regeringens infrastrukturplan fra 12. marts 2019
1. Anlæggelse af Ring 5 Syd fra Køge til Frederikssundsmotorvejen.
2. Fastlæggelse af linjeføring for Ring 5 Nord fra Frederikssundsmotorvejen til Helsingør.
Forundersøgelser for begge projekter er igangsat.

Fakta
• 4-sporet motorvej.
• Parallel med Køge Bugt-motorvejen i syd.
• 26.000 – 43.000 biler i døgnet.
• 6,5 mia. kr. i anlægsudgifter for Ring 5 Syd.
• 99 bysamfund ligger i eller lige ved korridoren.
Kilder: Trafikministeriet, Mobilitet For Fremtiden, marts 2018
Ingeniøren, 20. juni 2017
Vejdirektoratet, Vestlig korridor i Hovedstadsområdet, Strategisk analyse, Rapport 454-2013
Aftale mellem VLAK-regeringen og DF: Aftale om at sammenhængende Danmark, Investeringsplan 2030, 12. marts 2019
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TRANSPORTKORRIDOREN: ULEMPER SOM IKKE AFVEJES AF FORDELE

1.

Transportkorridoren gennemskærer værdifuld natur, bevaringsværdige landsbyer og forringer levevilkår

2.

Transportkorridoren står på usikkert juridisk grundlag

3. Transportkorridoren berører 6 Natura 2000-områder
4.

Transportkorridoren gør Sjælland til svensk transitland

5.

Transportkorridoren udfordrer vigtige grundvandsreserver

6. Ring 5 i transportkorridoren løser ikke trængselsproblemerne i hovedstadsområdet
7.

Ring 5 Syd i transportkorridoren aflaster ikke Køge Brugt Motorvejen

8.

Ring 5 i transportkorridoren øger støjproblemerne i Region Hovedstaden
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1.

TRANSPORTKORRIDOREN GENNEMSKÆRER VÆRDIFULDE BYER OG NATUR
Transportkorridoren baner vejen for infrastruktur, som vil ødelægge en
velbevaret strimmel natur i hovedstadsområdet:
22 særligt bevaringsværdige kulturhistoriske landsbyområder
77 byer og landsbyer
6 Natura 2000 områder
1 Unesco Verdensarvs-område
17 beskyttede områder ifm. grundvandsboringer
15 fredede områder

20 kulturarvsarealer
14 skovområder
Transportkorridoren har forhindret bebyggelse siden 1973.
Efter 40 år står vi nu med en unik perlerække af kultur- og naturværdier.

Kilder: Vejdirektoratet, Vestlig korridor i Hovedstadsområdet, Strategisk analyse, Rapport 454-2013
Danmarks Miljøportal; https://arealinformation.miljoeportal.dk
Erhvervsstyrelsen; http://kort.plandata.dk
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KORRIDOREN STÅR PÅ USIKKERT JURIDISK GRUNDLAG

2.

Den nye Planlov anerkender at arealreservationer kan
være i konflikt med Menneskerettighederne
Korridoren kan være i konflikt med Menneskerettighederne

•

•

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog i den
principielle dom Sporrong og Lönnroth v. Sverige fra den 23.
september 1982, at der er grænser for, hvor længe
myndighederne kan reservere muligheder for etablering af
infrastrukturanlæg.
Arealreservationen til transportkorridoren har eksisteret i 46
år, dvs. langt længere end i den nævnte sag.

•

•

Med henvisning til Sporrong og Lönnroth-sagen er det
bemærkelsesværdigt, at § 47 i den nye Planlov fra 2019 om
ekspropriation af fast ejendom har fået tilføjet et nyt stk. 4, som
fastlægger, at kommunernes adgang til at ekspropriere
bortfalder indenfor 5 år.
Det nye stk. 4 er blevet tilføjet efter at Udvalget for Levedygtige
Landsbyer i bemærkningerne til lovforslaget påpegede, at
retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
kunne pege i retning af, at der af hensyn til borgere bør være
tidsfrister knyttet til kommunens anvendelse af en konkret
mulighed for at ekspropriere borgeres ejendom. Det talte i følge
udvalgets opfattelse for indførelse af en tidsfrist for lokalplaner
som grundlag for ekspropriation.
Kilde: Lovforslag nr. L51; Folketinget 2018/2019; Fremsat den 3. oktober 2018 af
erhvervsministeren (Rasmus Jarlov) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og
lov om maritim fysisk planlægning

Uddrag fra den nye Planlov:
§47 Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig
betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt og for varetagelsen
af almene samfundsinteresser.
Stk. 4 Kommunalbestyrelsens adgang til at foretage ekspropriation i medfør af stk. 1
bortfalder, hvis kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation ikke er truffet, inden
5 år efter at planen er offentliggjort efter § 30, stk. 1.
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3.

KORRIDOREN BERØRER 6 NATURA 2000-OMRÅDER

Om Natura 2000
• Natura 2000 er et fælleseuropæisk naturbeskyttelsesprojekt, som skal stoppe
forringelser af naturens mangfoldighed.
• De udpegede Natura 2000-områder er internationale naturbeskyttelsesområder. I Danmark er udpeget 257 Natura 2000-områder.
• Beskyttelsesbestemmelserne i Natura 2000-områder er særligt strenge, idet
der gælder specielle retningslinjer for projekter, som vil berøre områderne:
Habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 2:
Der er forbud mod planlægning af nye, større vejanlæg eller sideanlæg i
Natura 2000-områder.
Kilde: Miljøministeriet/Naturstyrelsen; Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007; Om udpegning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter; juni 2011 .

Anlæggelse af Ring 5 i transportkorridoren er i direkte
konflikt med 6 Natura 2000-områder:
• 5 Natura 2000-områder ligger i transportkorridoren.
• 1 Natura 2000-område ligger ved transportkorridoren.
Se slide 4 for områdernes placering i korridoren

Set i lyset af den restriktive forvaltning af Natura 2000områder må der stilles spørgsmålstegn ved om Ring 5
reelt er praktisk mulig.

Professor i miljøret Peter Pagh fra Københavns Universitet fastslår på
baggrund af en principiel afgørelse i en sag, at Natura 2000-reglerne
forvaltes meget restriktivt. Projektet i den specifikke sag blev afvist,
selvom den mulige påvirkning kun ville berøre 1,8% af det udlagte Natura
2000-område.

Kilde: Københavns Universitet:
https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da%2Fpublications%2Fvaesentlighedsvurderingen-afpaavirkning-af-natura-2000-omraader-og-opsaettende-virkning-af-klage(0dd9155d-332f-405a-b2231a622bda9e6c).html
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4.

TRANSPORTKORRIDOREN GØR SJÆLLAND TIL SVENSK TRANSITLAND
Sammen med Femern- og HH-forbindelsen udgør Ring 5 i transportkorridoren svensk godstransports direkte vej til
eksportmarkederne i Europa.
Ring 5 vil overflytte svensk godstransport fra Sverige til Sjælland.
Svensk godstransport via Helsingborg til Tyskland:
Basisscenarie uden Ring 5 (som i dag)
Rute:
Trafik i Sverige:
CO2 i Sverige:

Lastbil over Helsingborg; skib Trelleborg/Malmö til Rostock
846.000 lastbiler pr. år
106.219 tons/år

Fremtidsscenarie med Ring 5, HH- og Femern-forbindelse
Ny rute:
Ny trafik i DK:
Ny CO2 i DK:

Lastbil via direkte landforbindelse over Sjælland
846.000 lastbiler pr. år
(3.360 lastbiler pr. dag = 28% flere lastbiler på Køge Bugt-motorvejen)
246.750 tons/år

En HH-Ring 5-Femern-rute vil øge
Danmarks CO2-udledning med
246.750 TONS
svarende til en stigning på

0,45% ift. nuværende totale CO2-udledning
Kilde: NTN transportstatistik 2019 (tal fra 2017)
Vejdirektoratets trafiktællinger: https://www.vejdirektoratet.dk/node/820#3

Kortkilde: Skandinavisk Transport Center hjemmeside; https://stc-koege.dk/hjem/ 11.09.2019
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7.

RING 5 I DEN SYDLIGE KORRIDOR AFLASTER IKKE KØGE BUGT-MOTORVEJEN

I Ishøj-sammenfletningen kører der 150.000 køretøjer pr. dag.
11% af de 150.000 køretøjer kører nordpå ad Ring 4 efter
Vallensbækgrenen.

De resterende 89% kører mod øst ad Amager- og Vallensbækmotorvejene og er derfor ikke potentielle bruger af Ring 5 Syd.

11%

Hvis det antages af ¼ af de køretøjer, der kører mod nord er
potentielle brugere af Ring 5 Syd svarer det til 2,7%.

89%

Kilde: basisdata fra Vejdirektoratet.

Ifølge Vejdirektoratet er det primære formål med Ring 5 Syd
at aflaste Køge Bugt-motorvejen:

2,7%

100%

Ring 5 Syd aflaster Køge Bugt-motorvejen med:

2,7%
…det er ikke meget…
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8.

TRANSPORTKORRIDOREN BANER VEJEN FOR MERE STØJ

Region Hovedstaden:

480.000 støjplagede boliger

Større veje; 1,5 m
55-60 dB
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB

udsat for helbredsskadelig støj over 58 dB
Kilde: COWI; Kortlægning af og virkemidler for støj i Region Hovedstaden; rapport Trafikdage – Aalborg Universitet

Ring 5 vil tilføre Region Hovedstaden yderligere

35.000 støjplagede boliger
svarende til en stigning på 7%
Kilde: Nej Til Ring 5; egen kortlægning af boliger i en afstand af 1,5 km. på hver side af transportkorridoren.

Miljøstyrelsens grænseværdier for vejtrafikstøj er reelt for høje:
• Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i boligområder er 58 dB.
• Nyeste forskning fra WHO viser, at støj over 53 dB giver forhøjet risiko for
blodpropper, slagtilfælde, diabetes og stress.
• Det betyder, at antallet af boliger udsat for helbredsskadelig støj er højere end de
officielle opgørelser fra Vejdirektoratet.
Kilde: Miljøstyrelsens vejledning nr. 4//2007 ”Støj fra veje”
Kilde: WHO, Environmental Noise Guidelines 2018

Ring 5 i den sydlige korridor vil
konsolidere Vestegnen som
Danmarks mest støjplagede
område.
Kilde: Miljøstyrelsens støjkortlægning, data fra 2017 – indlæst fra Boliga.dk
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TRANSPORTKORRIDOREN ER EN IKKE-LØSNING

Transportkorridoren skal ophæves!

Vi er mange der ånder og lever
omkring transportkorridoren.
Lad korridoren forblive grøn,
fordi Ring 5 ikke giver mening…
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7 HOVEDINDSATSER I DET KOMMENDE ÅR

1. Påvirkning af den politiske proces vedr. regeringens nye infrastrukturplan. Målet er, at Ring 5 ikke indgår!
2. Påvirkning for at få ophævet transportkorridoren (sideløbende med pkt.1)
3. Påvirkning af den politiske proces vedr. to fremsatte beslutningsforslag om transportkorridorens ophævelse.
(Behandles i Folketinget i efteråret 2020).

4. Evt. afholdelse af konference på Christiansborg, når debatten om infrastrukturplanen kører.
5. Forfølgelse af igangværende juridisk spor (i samarbejde med juraprofessor Peter Pagh) som omfatter spørgsmål til
Transportudvalget om de svenske retssager og forvaltning af Natura 2000-områder i transportkorridoren.
6. Afhængigt af udfaldet af pkt. 5 dette: Evt. mobilisering til retssag mod staten for at få kendt korridoren ulovlig.
7. Forberedelse af kommunalvalget 2021 mhp. at presse lokale politikere til at gå imod Ring 5 og transportkorridoren
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VIL DU SE MIN SMUKKE TRANSPORTKORRIDOR?
Stående invitation til Folketingets politikere om at komme på besøg
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