
 

 

 

Rødt trafikkaos for familierne i Nordsjælland  

S og SFs forslag om en betalingsring rundt om København vil skabe et rødt trafikkaos, hvis vi ikke 

forhindrer, at det bliver en realitet. Ringen vil skabe store problemer for mange familier i Nordsjælland 

og især for dem, som ikke har råd til at køre gennem ringen og bliver nødt til at tage offentlig 

transport. Betalingen rammer skævt og vil presse de svageste borgere ind i den kollektive trafik. Det 

vil medføre, at de fleste familier i Nordsjælland, som arbejder i København må indstille sig på at bruge 

længere tid på at komme til og fra arbejde og kan få svært ved at få deres travle dagligdag med børn, 

fritidsaktiviteter, indkøb og andre praktiske gøremål til at hænge sammen.  

I dag er der er ikke parkeringspladser nok ved de fleste stationer og andre offentlige transportmidler til 

at dække efterspørgslen. Og som jeg hører det, er det heller ikke S og SF’s 

kommunalbestyrelsesmedlemmer i Nordsjælland, som vil hjælpe familierne med at få løst denne 

udfordring. Herfra er budskabet, at borgerne blot kan benytte cyklen. I Hørsholm og Fredensborg 

Kommuner er Venstre bannerfører for at hjælpe borgerne med at få bedre parkeringsforhold ved 

stationerne, men vi vil slet ikke kunne dække de behov, som vil opstå, hvis betalingsringen indføres. 

Dertil kommer at den offentlige transport ikke kan rumme de mange ekstra passagerer, som dette 

røde trafikkaos vil medføre. Borgerne må derfor indstille sig på at stå op. Ydermere må bompengene 

anses som en ekstraskat på de i forvejen hårdt beskattede danske bilejere. Og et varsel om at S og SF 

ikke holder sig tilbage for at brandskatte borgerne i Nordsjælland. Der er kun et at gøre, hvis man vil 

undgå dette røde trafikkaos og ikke ønsker ekstraskatten på bil. Støt ikke de partier som arbejder for 

dette, især S og SF.  
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