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Trafik  

Frederiksborg Amts Avis skrev 30/11, at regionsrådsformand Sophie Hæstorp 
Andersen (S) har skrevet til transportministeren om en HH-forbindelse. Det er 
i tråd med regionsrådets beslutning af 20. november 2012, hvor rådet til 
Trafikplan 2027 anbefalede en HH-forbindelse samt en ny forbindelse over 
Høje-Taastrup, der svært kunne være andet end ring-5. Enhedslisten stemte 
som de eneste imod. Til gengæld er HH-forbindelsen ikke en del af regionens 
og kommunernes anbefaling af fremtidige trafikinvesteringer, som alle partier 
undtaget Enhedslisten stemte for 15. november.  
 
På et stormøde i Hillerød 14. april støttede politikere fra folketing, region og 
kommuner på tværs af partierne ombygning af Hillerød Station og bygning af 
ny Favrholm Station for at binde Nordsjælland sammen på tværs og give nem 
adgang til Nordsjællands kommende eneste hospital. Alligevel støttede alle 
partier i regionsrådet undtagen Enhedslisten, at det udelades som 
investeringsforslag. Til gengæld støttede SF alle motorvejene og 
havnetunnelen, som de i Borgerrepræsentationen stemte imod.  
 
Den 11. oktober besluttede et flertal undtaget Enhedslisten, De Konservative, 
SF og LA at fastholde arealreservationerne til Ring 5. Radikale Venstre var 
bekymret, men stemte ja, mens Konservative stemte nej, men er åbne for at 
bruge dele af korridoren. Venstre-politikere har i årevis talt imod ring-5, men 
stemte i regionsrådet for begge beslutninger. Tror nogen i ramme alvor, at en 
HH-forbindelse kan etableres uden en ny ringforbindelse? Vil man bilde 
befolkningen ind, at man bygger ringforbindelsen et andet sted, som kræver 
dyre ekspropriationer, der netop er flertallets begrundelse for at fastholde 
arealreservationerne til Ring 5?  
 
Når man bliver ved at gå rundt om den varme grød, og flere partier synes at 
udtale sig i øst og stemme i vest og det modsatte i andre sammenhænge, er 
der ikke noget at sige til, hvis borgerne ikke aner, hvad de skal tro.  
 
"» Når man bliver ved at gå rundt om den varme grød, og flere partier synes 
at udtale sig i øst og stemme i vest og det modsatte i andre sammenhænge, 
er der ikke noget at sige til, hvis borgerne ikke aner, hvad de skal tro."  
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