
PRESSEMEDDELSE 

Kommunalvalgets første resultat er klar: sejlivede Ring 5 skal aflives. 

Tro ikke at den forhadte Ring 5-motorvej i hovedstadsområdet er et afsluttet kapitel, selvom 

den ikke var med i regeringens infrastrukturplan fra foråret. Fra Helsingør til Køge ligger 

fortsat et areal reserveret til motorvejen (den såkaldte transportkorridor). Det er mistænkeligt, 

at Socialdemokratiet og Venstre på Christiansborg afviser at frigive arealet. Det kan kun tolkes 

på den måde, at man vil forbeholde sig muligheden for i fremtiden at kunne genoplive Ring 5, 

hvis det skulle vise sig opportunt. Ring 5 er lagt i politisk koma, men er langtfra død.  

For borgermodstanden mod Ring 5 handler næste, vigtige skridt derfor om at få frigivet 

arealerne reserveret til motorvejen; kun på den måde har borgerne vished for at Ring 5-

motorvejen aldrig kommer til at skære sig tværs gennem fingerplanens grønne kiler. 

En spritny meningsmåling gennemført af foreningen Nej Til Ring 5 blandt alle byråds- og 

regionsrådskandidater i de Ring 5-truede kommuner og regioner viser, at de nye byråd bliver 

tungt besat med politikere, som er dedikerede modstandere af både Ring 5 og den tilknyttede 

arealreservation. Totalt er der gennemført 443 interview, og resultaterne er klare: for hver 

kandidat, der vil arbejde for Ring 5 og for bevarelse af arealreservationerne er der mere end 5 

kandidater, der vil arbejde imod.  

Resultaterne er en knyttet næve rettet mod især Socialdemokratiet og Venstre på 

Christiansborg, som åbenlyst er ude af trit med folkestemningen og deres lokale politikere, når 

de fortsat afviser at frigive arealerne reserveret til Ring 5. Ved det forestående kommunalvalg 

vil demokratiets tandhjul falde i hak og politikerne på Christiansborg må rette ind efter 

kravene fra lokale borgere og politikere: der skal hverken nu eller i fremtiden anlægges en 5. 

ringmotorvej i hovedstadsområdet. Garantien, som de lokale politikere vil afkræve Folketinget 

er en frigivelse af de reserverede arealer.  

Med sikkerhed for, at borgermodstanden efter kommunalvalget nu vil trænge ind i samtlige 

byrådssale i de Ring 5-truede kommuner, afholder foreningen Nej Til Ring 5 konference på 

Christiansborg den 14. december for at bære det lokale pres helt ind i Folketinget. Foreningen 

opfordrer borgere og politikere fra Ring 5-land til at deltage i konferencen og vise, at lokalt 

sammenhold kan dreje demokratiets helt store tandhjul. Tilmelding på hdj@kirkelte.dk.   

 

Vedlagt: hovedresultater fra meningsmåling af byrådskandidaternes og 

regionrådskandidaternes holdning til Ring 5 og arealreservationerne til Ring 5. 

 

For mere information og eventuel henvisning til lokale kandidater om emnet: 

Foreningen Nej Til Ring 5: 

 Hans Duus Jørgensen: 25291910 / hdj@kirkelte.dk 

 Kirsten Nymann: 28688828 / kirsten@inzights.dk 
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