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1. Velkomst
• Edmund Liebst formand for Støjudvalget bød velkommen og præ-

senterede paneldeltagerne samt ordstyreren.
• Merete Wiid - fungerende borgmester i Solrød fra Venstre.
• Pia Kristensen - fra Dansk Folkeparti var desværre blevet forhindret

p.g.a. møde i Folketinget.
• Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet og sidder i Trafikudvalget.
• Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre også medlem af Trafik-

udvalget.
• Til sidste Flemming Damgaard Larsen fra Venstre og medlem af

Trafikudvalget.
• Fra pressen har vi Hr. Bügler fra Sydkysten og Joan Ferch fra Dag-

bladet.
• Og som ordstyrer har vi fået TV journalisten Poul Jørgensen.

2. Formål med mødet
• Formanden for Støjudvalget Edmund Liebst skitserede kort formålet

med mødet således:
• Vi vil bede de inviterede politikere om at bidrage med klar besked til

borgerne om mulighederne for at fremskynde afhjælpningen af de
aktuelle støjproblemer fra motorvejen gennem Solrød. Vi vil gerne
have præciseret det konkrete ejerskab samt handling og hvad de har
tænkt sig at gøre ved det.

3. Baggrund
• Støjudvalget repræsenterer 19 grundejerforeninger i Solrød kommu-

ne langs med motorvejen ca. 5000 personer fordelt på 1300 parceller
langs motorvejen.
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• Der kører dagligt 100.000 biler på Danmarks mest trafikerede mo-

torvej (Køgebugtmotorvejen), og dette forventes at stige til 120.000 i
2010.

• Ifølge Vejdirektoratet vil der tidligst blive foretaget forbedringer i år
2008 til 2010.

• Senest har regeringen forelagt sit forslag til trafikinvesterings planer.
Her figurerer Køgebugtmotorvejen slet ikke, hvilket vi mener, er
fuldstændig uacceptabelt for borgerne.

• Med hensyn til støjmålingerne, så har støjudvalget indhentet materi-
ale fra Vejdirektoratet. Der ud over har støjudvalget selv foretaget
målinger. Disse målinger ligger på et niveau, der siger 65-75 db på
de mest udsatte steder. Dette er også fuldstændig uacceptabelt, der
man ifølge loven skal tilstræbe 55 db i beboede områder.

• Støjudvalget har arbejdet med dette problem siden november 2000,
og sagen har siden været behandlet i Stat, Amt og Kommune, men
desværre uden noget resultat til dato.

• Som forslag til en mulig løsning foreslås det, at der lægges støj-
dæmpende asfalt på motorvejen (Tarco) for den nette sum af 12-15
mio kr. Vi foreslår, at dette gøres hurtigst muligt samt at der foreta-
ges forbedringer af støjvoldene og støjskærmen ved broen over
Tåstrupvejen.

• Indtil videre har vores anstrengelser og dialog med to trafikministre
(Jakob Buksti og Flemming Hansen) kun ført til en masse gode ord
og forståelse for vores situation, men ingen konkrete resultater eller
fremskridt.

• Vi forventer på dette møde at få en klar tilkendegivelse af, hvem der
vil kæmpe denne sag med os.

• Jeg håber på en aktiv og resultatorienteret debat.

4. Indkomne spørgsmål samt spørgsmål fra salen
• Poul Jørgensen (PJ): Der er indkommet en mængde spørgsmål fra

borgerne i salen, så jeg synes vi skal springe den lange indledning
fra hver paneldeltager over og gå direkte til emnet.

• Hvornår etableres en støjdæmpning på motorvejen igennem Sol-
rød? Og hvad er den politiske proces i det?

• Merete Wiid (MW): Først tak for invitationen. Jeg synes det er et
utrolig godt initiativ som støjgruppen her i Solrød har taget for at få
vores landspolitikere til at møde op i aften. Der er skrevet flere gan-
ge til Trafikudvalget samt HUR om det store støjproblem vi har. Det
er ved kilden det skal løses og d.v.s. eventuelt en ny belægning, men
det er en stats vej, og det er andre, der bestemmer.

• Martin Lidegaard (ML): Tak for invitationen og initiativet. Der
opleves en sand storm af sager omkring støj gener i Trafikudvalget i
Folketinget. Dette skal man måske ikke undre sig så meget over, da
trafikken er stigende, og folk kører hurtigere og hurtigere. Så spør-
ges der om processen i det, og jeg er ked af, hvis jeg skal leve op til
de almindelige fordomme om politikere - at de vasker hænder. Skal
støjen reduceres kan man gøre tre ting:
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1. Man kan tænke over, hvorledes man skal gøre sine

investeringer. Finde en bedre beliggenhed for ekstra
trafikåre - nok ikke en løsning det Radikale tror på.

2. Man kan forsøge at gøre noget efter vejen er etableret. Be-
villinger til denne forskning er skåret væk.

3. Man kan med den viden der haves i dag, give bevillinger til
støjbekæmpende foranstaltninger.

• Vejdirektoratet står for målinger på statsveje. Der er forskel på må-
linger og beregninger. Jeg har ikke set nogen målinger for problemet
herude - udelukkende beregninger. Der beregnes et teoretisk støjni-
veau. Usikkerheden mellem de beregninger, som Vejdirektoratet har
foretaget, og de målinger som Støjudvalget har foretaget, er så stor,
at den må undersøges først for at komme videre med sagen.

• PJ: Hvorfor er dette ikke taget op for længst?
• ML: Målinger på samtlige vejstrækninger i DK ville blive en uover-

kommelig opgave. Derfor foretager man indledende beregninger på
vejstrækningerne og så ber' man om supplerende målinger, der hvor
det ser meget kritisk ud. De Radikale har, i forbindelse med finans-
lovs forhandlingerne i år, foreslået at oprette en pulje på 100 mio kr.
til støjbekæmpende foranstaltninger. Det har vi desværre ikke flertal
for.

• Flemming Damgaard Larsen (FDL): Jeg vil først og fremmest og-
så sige tak for invitationen til mødet her i aften. Jeg er også medlem
af Roskilde Amts Råd og sidder i udvalget for Miljø og Teknik. Jeg
vil godt sige allerførst, at det jeg arbejder på helt konkret er udbyg-
ningen af motorvejen helt til Køge. Jeg er meget enig i, at der er et
meget stort støj problem i Solrød. Der skal yderligere laves støjvolde
eller støjskærme samt støjdæmpende asfalt. Det er det mest frem-
kommelige. Vi kan sagtens komme og love en hel masse guld og
grønne skove i aften, men der er nogle realiteter i det her, og der er
det bedst at være realistiske og se på hvilken måde, kan vi få dette
problem fjernet hurtigst muligt. Derfor vil jeg helst arbejde på den
måde, frem for at love nogle ting som er uholdbart. Omkring målin-
ger vil jeg sige, at i DK bruges den nordiske model for vejstøj. Må-
linger er usikre i forhold til beregninger. Beregningerne viser meget
nøjagtigt, hvilke boliger der er berørt. Ved at forlange nye målinger
vil det blot forsinke det hele.

• PJ: Er det rigtigt, at man i loven sætter en grænse på 55 db?
• FDL: Omkring vejstøj og jernbane støj, så er det 55 db som ud-

gangspunkt når man anlægger nye veje.
• PJ: Når der kan måles 75 db fra motorvejen - hvem ejer så proble-

met? Hvem overtræder loven?
• FDL: Der er ingen, der overtræder loven, fordi Køge Bugt motorve-

jen er en ældre vej, hvorfor det ikke gælder for denne - selv gennem
bebygget område. Jeg mener dog den skal opfylde kravene for nye
veje.

• Henrik Sass Larsen (HSL): Og så en tak herfra for invitationen til i
aften. Der blev spurgte til processen og hvad det går ud på: Det er
meget enkelt. Der er tale om en stats vej, og der skal ske nogle for-
bedringer. Det kræver en bevilling fra Folketinget, som selvfølgelig
kræver et flertal. Der var en pulje oprettet af den tidligere regering
på 200 mio kr., men denne blev sløjfet af den nuværende regering.
Det vil sige at vi ikke har nogen steder at gå hen og finde pengene
andet end hvis regeringen disker op med nogle nye penge. Hvis der
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fremsættes forslag om en ny pulje vil både S og RV stemme for, så
det er bare op til FDL og V at gå med på vognen, da der så vil være
et flertal. Så enkelt er det.

• Ejendomsmægler Kaj Bonde: Tager den nordiske model også høj-
de for de ca. 300 dage med vestenvind? Dette betyder også meget.

• FDL: Der tages højde for dette i modellernes forudsætninger. Detal-
jerne kan jeg ikke diskutere. Vind ligges dog ind som en parameter
også retningen den kommer fra.

• ML: Den Nordiske model er den bedste, men den er en gennem-
snitsmodel, derfor har Kaj Bonde en pointe, da det er en teoretisk
beregning, der laves. Vejdirektoratets målinger stemmer ikke helt
overens med det, der opleves i Solrød. Forhandlingerne i trafikud-
valget er ikke af en sådan karakter, at der nødvendigvis vil blive en
udvidelse af motorvejen med støjdæmpende asfalt inden for de
nærmeste 6 år. En måling vil ikke forsinke projektet i forhold til
denne tidshorisont, da denne tager et par dage om koster i omegn af
kr. 25.000.

• PJ: Man har i Støjudvalget fået nogle tal fra Tarco for, hvad det vil
koste at lægge støjdæmpende asfalt på strækningen gennem Solrød -
ca. 12-15 mio. kr. Hvis vi holder os til 1.300 parceller, så vil det ko-
ste ca. kr. 9.000 pr. parcel. Hvis der yderligere er tale om 5.000 per-
soner på de 1.300 parceller bliver det kr. 2.400 pr. person. Dette sy-
ner ikke af meget for den enkelte. Kan I få det bevilliget.

• HSL: Det kræver en bevilling, så det er egentligt meget enkelt. Det
er lidt ærgerligt, at Dansk Folkeparti ikke er repræsenteret, som re-
geringens støtteparti, for det ville have været interessant at have hørt
deres mening, men måske Borgmesteren kan påvirke sit parti.

• MW: Det er jeg ikke sikker på, men hvad siger du Flemming?
• FDL: Som jeg sagde, den strategi, jeg forfølger, er en udvidelse af

motorvejen, for så får vi disse ting automatisk. Hvis denne skulle
mislykkes således, at udvidelse ikke bliver indenfor en overskuelig
fremtid, så er der en ny situation og i den nye situation er det helt
klart, at jeg vil arbejde for en bevilling af de 12-15 mio. kr. til ny be-
lægning.

• Søren Brøndholt Jensen. Solrødlisten, Solrød Byråd: Det er inte-
ressant, at puljen er blevet fjernet, men I havde selv muligheden for
at løse problemet, da I sad i regeringen. Hvis denne pulje oprettes på
ny, så sidder I og lover, at Solrød får en bid af kagen. Alle er enige
om, at det er små penge i det store hele, der er tale om. Kunne staten
ikke yde et lån til Solrød kommune, ligge asfalten på, der så sørger
for støjdæmpningen, og så betaler Solrød Kommune tilbage over en
årrække?

• ML: Jeg sætter stor pris på kreativitet, og den version har jeg ikke
hørt før. Det bør være Staten, der løser problemet og ikke kommu-
nen. Det er rigtigt, at støjpuljen blev etableret af RV og S, men det
var desværre for sent.

• HSL: Igennem de sidste 10 år, er trafikken steget til det dobbelte på
Køge Bugt motorvejen. Der er ydermere brugt ”fattigmands asfalt”,
som jo støjer ekstremt meget. Projektet vil stå allerøverst på listen
over de ting, der skal løses. Udsigten er meget lang, før problemerne
er løst.

• Ejendomsmægler Kaj Bonde: Motorvejen er meget nedslidt i dag.
Mange vil sikkert være meget villige til at betale lidt hver, hvis også
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staten og kommunen går ind og betaler en del. De 0,3 promille mere
i skat kan vi vel nok klare - det er bedre end ingenting.

• FDL: Der er desværre flere problemer end det i Solrød, og Staten
kan ikke låne til alle. Støjpuljen er for øvrigt meget ældre end ML
og HSL siger.

• ML: Der var vist tale om en sikkerhedspulje. Men det er ikke særlig
interessant for tilhørerne her.

• Bjarne Thomasson, Jersie Strand: Jeg tror allerede for 5 år siden
blev det rejst for politikerne. Jeg undre mig over de store udvidelser
af motorvejen, for at flere biler kan komme igennem, men man vil
ikke ofre noget på støjdæmpning efter støjen er kommet, som følge
af udvidelserne.

• ML: Jeg har lige læst en svensk rapport om den samfundsmæssige
værdi af store og små projekter. Den type små projekter, der giver
størst samfundsmæssig værdi overhovedet er faktisk støjbekæmpel-
sen, fordi den øger huspriserne. Og dermed generere en bedre øko-
nomi og vækst. Jeg føler mig meget truffet af det, du siger, for jeg
tror, vi har været meget fokuseret på de store forkromede projekter,
da der er mest præstige i disse. Og derved lidt for lidt fokus på, hvad
der kan opnås for ret beskedne midler.

• Preben Karstensen: Den gode ejendomsmægler synes vi skulle
hæve skatten, og Solrødlisten jublede af begejstring. Vi har et skat-
testop i dette land. De 10 mia. kr., der spares i skat, kan ikke anven-
des til at løse disse problemer.

• Ejendomsmægler Kaj Bonde: Det var naturligvis en joke og en
provokation! Jeg vil også gerne sige til dem, at hvis de ikke kan, så
kan vi selv.

• John Petersen: Der er lavet en beregning fra Greve Syd til Cordoza.
Denne viser, at der er 2 boliger, der ligger over den specificerede
grænse. Støjen slipper ind for enden af støjvoldene samt der, hvor
motorvejen krydser Tåstrupvejen, hvor denne ligger på højde med
hustagene. Men hvis det kun er 2 boliger, der er berørt, hvorfor sid-
der vi så 400 mennesker her i aften? Vi vil ikke vente 10-12 år på en
løsning. Man kan eventuelt også sætte hastigheden ned gennem Sol-
rød til 80 km/t på hverdage ml. 18.00 og 06.00 samt hele døgnet i
weekenden. Det er billigt, og det er nemt.

• FDL: Jeg hylder ikke beregningerne, men de beskriver virkelighe-
den bedst. Og virkeligheden er den, at beregningerne er meget mere
præcise og sikre og brugbare end målinger, hvor der er en masse
fejlkilder. Skiltene er en mægtig god idé, som jeg synes, vi skal tage
med i vores videre overvejelser.

• PJ: Nu sættes hastigheden op til 130 km/t. Hvad så med støjen?
• FDL: Det bliver kun 110 km/t på Køge Bugt motorvejen.
• Ejendomsmægler Kaj Bonde: Nu får vi en sludder for en sladder.

For at sige det lige ud - Har I en løsning på, hvornår får vi løst pro-
blemerne - helst i går.

• HSL: Jeg mener ikke, det er en sludder for en sladder. Socialdemo-
kraterne er villige til at løse problemet omkring støjen fra Køge Bugt
motorvejen, men det kræver en bevilling, der igen kræver et flertal.

• ML: Jeg vil arbejde for at få nogle rigtige målinger, og derved et
bedre grundlag. Hvis de viser det, der formodes, skal der bruges
penge på dette. Jeg har her i aften lovet at få lavet de målinger. Jeg
har også lovet at arbejde for at få en pulje. Forudsætningen for at
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pengene så går hertil, er selvfølgelig, at målingerne viser, at der er et
problem.

• FDL: Vi skulle gøre som jyderne. De står sammen, og så score de
alle pengene, mens vi skændes på Sjælland.

• MW: Jeg synes nu nok, vi har stået sammen i Solrød om denne sag.
Det er trods alt 5000 mennesker. Kommunen har endvidere også for-
søgt at trække i alle de tråde, som det er os muligt.

• Kjeld Hartvig Jensen: Venstre vil åbenbart ikke hjælpe os her og
nu, så vi må jo nok overveje sat stemme på et andet parti. Derfor tror
jeg snart, jeg går hjem. Ingen gang vores borgmester vil love at hen-
vende sig.

• MW: Jeg tror ikke der er nogen i Byrådet, som ikke vil arbejde for
denne sag. Men som tidligere nævnt er det en statsvej, og det nytter
heller ikke noget, at vi sætter skatten op i Solrød. Jeg synes vi skal
appellere til vores folketingspolitikere, om der ikke kan findes en
løsning. Så mit spørgsmål vil være, hvad skal der til for, at vores
støjproblem bliver prioriteret indenfor vores investeringsplanlæg-
ning i trafikudvalget?

• FDL: Jeg vil gerne lige svare den forrige herre. Jeg synes ikke, jeg
har været negativ overfor andet end, at Kommunen skulle betale.
Det varer ikke 10 år, før motorvejen bliver udvidet. Der går langt
kortere tid. Jeg vil arbejde for at få den støjdæmpende belægning på,
hvis ikke vejen bliver udvidet indenfor 10 år.

• ML: Så synes jeg vi skal blive konkrete Flemming. Hvornår vil du
(FDL) erkende, at den udvidelse af Køge Bugt motorvejen, der
kommer inden for 10 år ikke gør det, og så arbejde for støjdæmpen-
de asfalt? Vil du det, når nu forhandlingerne om de nye trafikudvi-
delser viser, at der ikke sker noget på Køge Bugt motorvejen før om
10 år. Forhandlingerne vil jo være færdige om 14 dage. Er det sådan
jeg forstå dit tilsagn, for så har vi fået meget ud af i aften.

• FDL: Han er ikke helt dum ham Martin, han er faktisk ret kvik. For
han har forstået det rigtigt.

• Preben Svanekiær: Jeg synes I forsøger at løse problemerne i den
omvendte rækkefølge. Hvis ikke udvidelsen kommer, så vil man
lægge støjdæmpende asfalt på. Hvorfor ikke få asfalten på nu? Det
blev forsøgt i sin tid at lave en motorvej, der kunne klare trafikken i
meget stor udstrækning. Der er ikke noget til hinder for at genoptage
planen omkring B5 fra tidligere, der var en motorvej fra Helsingør
og ned over midten af Sjælland og skulle ende nede sydpå. Den bli-
ver aldrig til noget, da Nordsjællændere ikke vil have den pågælden-
de motorvej op igennem deres område.

• Finn Lysell: Hvad er det for nogle undersøgelser I gerne vil have
lavet? Tror I at vi kommer her bare for sjov skyld? Prøv at gå uden-
for døren, så kan I høre motorvejen. Og hvis I vil høre om denne as-
falt virker, så tag en tur til Vordingborg, hvor den er lagt på mellem
Rønnede og Tappernøje, hvor der iøvrigt ikke bor nogen mennesker.
I øvrigt skulle I tage og løse problemerne i stedet for at skændes om,
hvem der har magten.

• HSL: Selvfølgelig er der nogen, der har magten, men vil regeringen
indgå i et forlig, så kan de jo bide til nu, da S er mere end villige til
at være med. Jeg har selv konstateret problemet hernede, og vi be-
høver ikke flere målinger for at finde ud af, at der skal ske noget.

• ML: Jeg forstår til fulde frustrationen, men vi har ikke større magt
end vi har parlamentarisk flertal. Det er svært at trylle penge frem,
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når man ikke har indflydelse på finansloven etc. Det er også betæn-
keligt, at embedsmændene sidder med en anden opfattelse af virke-
ligheden end den i gør. Det Radikale Venstre har heller ikke foreslå-
et flere spor på Køge Bugt motorvejen. Vi vil hellere optimere S-
toget.

• Edmund Liebst: Hvis der er problemer med at få pengene, kunne
man vel bruge en del af bødepengene, Vægtafgiften, Registrerings-
afgiften m.v. Hvor mange af disse penge bliver brugt på vejene?
Hvor bliver disse penge af?

• FDL: Enig med ML om, at der ikke skal etableres en højhastigheds-
bane ned gennem Solrød. Jeg synes også man skal udbygge S-togs
nettet, men jeg tror ikke det vil klare hele problemet, og derfor er vi
nødt til at udbygge motorvejen. Jeg synes det er vigtigt, at vi moder-
niserer infrastrukturen omkring Solrød, både på motorvejen og S-
toget.

• Karen Kristensen, Engstrupmose: Det er meget svært at løse dette
problem, synes politikerne at sige, men det burde vel egentligt være
meget enkelt. I kan løse det inden nyt år. I kan ifølge den nye lov om
hastigheder. Der er, så vidt jeg har forstået på politikerne, mulighed
for at lave integrerede hastigheder, så I kan sige, at der herude på
motorvejen er en hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

• Hans Buch, Det Konservative Folkeparti, Solrød Byråd: Det er
der fra byrådets side ikke er gjort noget, passer ikke. I snakker meget
om, at der skal ny asfalt på og udvides med nye spor. FDL vil du ik-
ke komme nærmere end 10 år. Hvad er rimeligt at vente, før der
eventuelt laves en midlertidig løsning med ny asfalt? Det er der in-
gen, der kommet ind på endnu.

• FDL: Det er ikke rigtigt, at det tager 10 år. Man kan rent teknisk
godt lave det hurtigere. Godt nok tager det lidt tid, da der skal plan-
lægges etc., men det tager tid at lave en ny motorvej - det tager må-
ske 6 år.

• ML: De Radikale er ikke med i forliget omkring hastigheden (130
km/t). Det vil være helt oplagt at starte med en midlertidig belæg-
ning, der er støjsvag. Jeg ser gerne, der går 10 år inden udvidelsen af
motorvejen, for der er andre ting, jeg gerne så lavet først.

• Ulla Sørensen, Tjørnehegnet: Det støjhelvede, der er nu, gør man
ikke noget ved. Men nu skal der også være en jernbane lige ved si-
den af, som er godkendt i Trafikudvalget, jeg går ud fra den bliver
gravet ned i jorden, så vi ikke kan høre noget støj fra den?

• HSL: Socialdemokratiet har arbejdet med en anlægsidé om en jern-
bane ned langs motorvejen. Forudsætningen for den er selvfølgelig
ikke at få flere støjkilder herned. Den skal være støjneutral. Den
skulle også aflaste motorvejen, da befolkningen syd for Køge skulle
kunne tage tog direkte til KBH. Det er en del af planen.

• MW: Vi har lige fået meddelelse om de arealer, der skal reserveres
til dette. Der er mig bekendt ikke nogen bevillinger til dette endnu.
Vi er mere stemt for strækningen omkring Roskilde. Der er vist også
mere tale om godstrafik og ikke passager trafik.

• ML: Der er kapacitetsmangel på sporet mellem KBH og Ringsted.
Spørgsmålet er - skal den nuværende strækningen mellem Ringsted
og Roskilde udbygges eller skal der laves en ny langs motorvejen til
Køge. Over Roskilde er en meget billigere løsning, og det genere
færre mennesker, samtidig udbygges støjforanstaltningerne langs
banen, så de bliver bedre. Det koster kun ca. 1/3 af den nye stræk-
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ning. Overskuddet kunne anvendes til andre trafikale problemer,
som eksempelvis en udbygning af S-toget til Køge.

• FDL: Enig. Løsningen er dog ikke støjneutral. Støjen fra jernbanen
kommer oveni den eksisterende støj. Jeg mener, at den holdning, der
er i Solrød kommune er den helt rigtige - den jernbanen bør ikke
etableres.

• Kaj Pedersen, Klostermarken: Der tales kun om lappeløsninger.
Hvorfor ikke lave en sænketunnel under Køge Bugt? Det ville løse
de fleste problemer. Der mangler nogle visioner.

• Frede Jørgensen: Når man bor tæt ved motorvejen ser man kl.
07.00 om morgenen, bilerne kører med 30 km/t. Kunne man ikke
veksle sporene alt efter trafikkens retning? Udnyt dog ressourcerne
bedre indtil I får sparet sammen til belægningen.

• Alex Sønning, Hejrevænget: Tak til støjudvalget for deres store ar-
bejde. Kunne støjudvalget sammen med kommunen samle under-
skrifter ind for at lægge pres på Trafikministeren. Disse kunne place-
res på rådhuset, så borgerne kunne gå der op og skrive under.

• MW: Det vil kommunen gerne bistå med.
• Karen Kristensen, Engstrupmose: Jeg købte for mange år siden

med kendskab til både motorvej, Øresundsbro og Storebæltsbro etc.
Men ingen kunne have forestillet sig, hvorledes det har udviklet sig.
FDL - Hvad vil du gøre ved dette problem? De andre reagerede på
det, men du gjorde ikke.

• FDL: Alle de gode idéer, der bliver nævnt her i aften skriver jeg ned
og tager med. Jeg vil ikke love noget.

• Erland Døssing: Storebælts trafikken gav mere støj. Øresundsbroen
gav mere tung trafik. Fyn fik foretaget målinger, der viste, at det var
forfærdeligt. Vi bor imellem to motorveje og får ingenting. Hvad
med at sætte bropengene op og bruge dem til dette?

• HSL: Hvis der skal findes 200 mio. kr. på finansloven bør dette ikke
være noget problem, men det kræver alt sammen politisk vilje. Vi
skal jo ikke kun løse problemerne i Solrød. At FDL går ind for en
hastigheds nedsættelse er dog nye toner fra Venstre, som vi kan tage
med i næste debat i Folketinget.

• FDL: Vi kan godt drille hinanden, men det ville være bedre at finde
nogle løsninger. Og det er rigtigt, at man kan skilte ned, men jeg vil
ikke love noget.

• ML: Der har været så mange kreative spørgsmål. Liebst spurgte,
hvad pengene blev brugt til. Bilafgifter m.v. udgør faktisk en meget
stor andel af statens samlede skatteindtægter. De går til mange for-
skellige formål. Sænketunnelen er nok lidt urealistisk. Sporanven-
delsen var måske en farbar løsning, men sikkerheden er det stor pro-
blem omkring dette, og det løser ikke støjproblemet. Vejen skal så
også lægges om to gange i døgnet.

• Bjarne Thomassen, Jersie Strand: FDL, du har kendt problemerne
længe. Du har arbejdet for at øge trafikken hernede - nye veje, nye
broer m.v. Men du har ikke løst noget som helst endnu. Nu snakker
du om mere støj ved udvidelse af motorvejen.

• FDL: Jeg kom først i Folketinget i nov. 2001, så jeg har ikke været
der så længe. Nu er det heller ikke mig, der har bygget broerne, som
du siger. Jeg har til gengæld siddet længe i Amtet, hvor jeg har været
med til at gennemføre flere ting. Det har alt sammen været forbed-
ringer, der ikke har øget problemerne. Miljøet har jeg været med til
at bruge mange penge på.
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• Ejendomsmægler Kaj Bonde: Det her begynder at udvikle sig til

noget fis. S-toge kan aflaste etc. Det er ikke dette vi ber’ om. Kan vi
ikke komme til sagens kerne? Hvad vil I gøre, og hvornår får vi no-
get ud af det?

• Marianne Svane, Socialistisk Folkeparti, Solrød Byråd: Der lig-
ger egentlig to forslag - ny belægning og mindre hastighed. Jeg tror
ikke rigtig, vi får flere klare svar fra panelet i aften, så jeg foreslår, at
Borgmesteren invitere de 3 herrer til et møde på Kommunen om 6
måneder og fortæller, hvad de har arbejdet med i den mellemliggen-
de periode.

• ML: Jeg kommer meget gerne. Belægningen løser ikke alle proble-
mer, men den nedsætter selvfølgelig noget af støjen. Dog skal tinge-
ne nogle gange også ses i et større perspektiv, som hele hovedstads-
regionen. Der skal et langsigtet perspektiv med i sagen. Den grund-
læggende årsag til problemerne er jo, at den kollektive trafik flyder
og ikke fungerer. Så det langsigtede element skal med i diskussionen
ellers vil der stadig være støjproblemer bagefter.

• PJ: Der tales meget om støjpuljen, men er denne virkelig nødvendig
for at lave et stykke vejarbejde. Hvis I nu stod sammen som jyder,
kunne vi så ikke få lavet den belægning?

• MW: Kunne støjpuljen ikke bare være lidt mindre og så fik Solrød
deres 12-15 mio. kr.

• HSL: Vi tager også gerne det halve. Men om det kaldes en støjpulje
eller noget andet er lige meget, hvis pengene kan findes.

• ML: Jeg er enig i, at det lyder lidt som en valgkamp. Der arbejdes i
øvrigt med en pulje i Trafikudvalget på 100 mio. kr. de næste 10 år,
som skal erstatte flere andre puljer, som er skåret væk af den nuvæ-
rende regering. Det er svært at tage 12-15% af denne pulje udeluk-
kende til Solrød.

• FDL: Fordi man laver en støjpulje, skal pengene komme et eller an-
det sted fra. Rent teknisk er der ikke noget i vejen for tage pengene
fra en konto.

• Vibeke Jakét: Jeg er mor og vil godt prøve en helt anden indgangs-
vinkel. Mange af borgerne vi repræsentere er under 18 år og har ikke
noget at skulle have sagt. Hvor meget støj skal vores børn leve i?

• Jack Nielsen, Tulipanmarken: Jeg synes ikke 6 år er en acceptabel
tid, derfor vil jeg gerne bede Venstre og dermed FDL, om I er ind-
stillet på at lægge ny asfalt på indenfor det næste år. Det må være
muligt at finde pengene på en anden konto og kom så igang.

• FDL: Hvis det kun drejede sig om Solrød, var det nemt, men der
skal prioriteres. Men vi har jo mange problemer rundt omkring i det
ganske land.

• Jack Nielsen, Tulipanmarken: Hvis man ikke prioriterer den mest
befærdede motorvej, så forstår jeg simpelthen ikke prioriteringen.

• FDL: Vi ser ikke på, hvor der er flest biler, der kører. Vi ser på, hvor
der er flest generede beboere i forhold til beregningerne.

• ML: Kan Vibeke Jakét sende et kort til mig, der angiver, hvor dag-
institutionerne ligger, så kan vi prøve at få det med i betragtninger-
ne.

• Freddy Fredskov: I taler om at skaffe penge, men har I spekuleret
på at ligge opgravet jord ovenpå de eksisterende støjvolde, så det
blev bedre. Det kan heller ikke være rigtigt, at vi kører ren jord væk
og betaler for at komme af med det, når det kunne bruges på den an-
den måde og måske sparer nogle penge.



Side 10 af 12
• ML: Der er groft sagt 3 måder at bekæmpe støj på. Dels belægnin-

ger, dels volde, og så er der træer og buske.
• FDL: Nu er det ikke korrekt med, at træer dæmper støj. Det er rent

psykologisk - det har ingen betydning overhovedet.
• Inga Henriksen, Snerlevangen: Jeg føler mig lidt skyldig, da jeg

kører i bil. Er det min skyld, at de veje ligger, hvor de gør, og der er
det problem? Eller er det trafikudvalgets skyld?

• HSL: Planlægning af meget af de trafikårer, der er i dag, blev fore-
taget i 1950’erne. Dengang var trafikken jo ikke, som den er nu. Der
kan godt laves trafik prognoser og erhvervsprognoser, men disse
holder ikke nødvendigvis stik. Vi må se, hvordan vi kan få flere til at
bruge den kollektive trafik. Prognoserne vi ligger inde med i dag,
angiver kun stigninger og stigninger i trafikken. Vi skal finde nogle
langsigtede løsninger.

• ML: Jeg kan godt forstå folk tager bilen, med det der udbydes af
kollektiv trafik. Det er i dag et ringe alternativ. På den måde hænger
den overordnede trafik politik sammen.

• Preben Svanekiær: Jeg er frustreret over, hvad I egentlig har lovet
indtil nu. Jeg har ikke hørt jer nævne noget om alternativ vejføring. I
vil udvide den bestående motorvej, hvilket efter min overbevisning
bare øger støjen? I er altså ikke indstillet at på kort sigt at lægge en
ny belægning på motorvejen?

• FDL: Nej - ingen alternativ vejføring. Udvidelsen af motorvejen vil
indebærer både et spor mere, ny asfalt og støjafskærmning.

• Finn Lysell: Hvorfor er I så meget imod at vi selv spytter lidt i kas-
sen hernede i Solrød. Så snart der ikke er så meget støj fra motorve-
jen, kan Kaj Bonde fortælle os, at husene stiger i værdi. Og når hu-
sene stiger i værdi, skal vi betale mere i ejendomsskat. I forvejen
skal vi betale dobbelt så meget i ejendomsskat næste år, fordi pro-
millen er blevet fordoblet. Det har der ikke været meget protest over,
så hvorfor betaler vi ikke bare selv? Hvorfor finder I ikke bare de
penge?

• ML: Jeg er meget imod, at borgerne selv skal betale. Det er lidt et
skråplan. Helt alvorligt er det i virkeligheden at skrive til Trafikmi-
nisteren og spørge om I må sætte en entreprenør til at lave det.

• Ejendomsmægler Kaj Bonde: Det vil bryde meget med normer og
principper, hvis vi selv betalte. Nu er vi også kommet ind på sund-
hedspolitikken omkring børnene. Der er også lavet en undersøgelse
omkring dette, der viste, at støj er meget sundhedsskadeligt. Måske
skulle Sundhedsministeriet og Trafikministeriet tale sammen, men
det gør de vel ikke. Hvordan kommer vi videre - der er ikke nogen,
der er indstillet på at vente 6 år eller mere.

• Bo Olson, Valmuemarken: Der burde hurtigst muligt blive lagt nyt
asfalt på motorvejen. Min vision går på at lave en ny motorvej fra
Ishøj ind over land og ned til Køge, da de jo gerne vil have trafik-
ken.

• Erik Kyhlmann: Vi er glade for at Vallensbæk motorvejen blev in-
dviet i August måned. Det har kun taget 1½ år at lave 800m. Der
blev udvidet én bro. Og hvis I tager fra Vallensbæk og til syd for
Køge, hvor mange broer er der? Hvad med Femerbroen, der spørger
i det fjerne, hvordan bliver det ikke?

• Bjarne Larsen: I Jakob Bukstis tid besluttede man at stoppe for
godstrafikken. D.v.s. at man på daværende tidspunkt lavede en un-
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dersøgelse af, at man kørte til København med store lastbiler. Det
viste sig at være 180 flere i timen, der skulle til København.

• Ivan Larsen, Tulipanmarken: Enhver sag kan gøres uløselig, jo
flere møder man holder om den. Og det har de herrer givet tilsagn
om, at de vil i fremtiden, så derfor mener jeg vores sag ligger trygt i
deres hænder.

• Kudum Ziegly, Rørdumsvej: Jeg kan vist godt sige på forsamlin-
gens vegne, at vi vist ikke er kommet nogen steder. Hvis det ikke er
et trafikalt problem, så er det måske et miljø problem. Vi er kommet,
fordi vi mener, vi har et problem.

• ML: Jeg bliver nødt til at sige som HSL, at jeg forstår problemet.
Jeg vil prøve at få målingerne igennem. Jeg vil også tage dag-
institutionerne med i problemet, men dette har jeg ikke prøvet før.
Hvis I selv skal betale, vil det skulle ske gennem kommunen for at
blive en realistisk option. Jeg kan ikke gøre det mere konkret på nu-
værende tidspunkt. Mere konkret kan vi ikke gøre det, da vi ikke kan
love noget på et flertals vegne, som ikke er der.

• Kjeld Hartvig Jensen: Jeg vil ikke foreslå, at vi selv betaler. Jeg vil
foreslå, at vi også taler med Miljøministeriet, da de har masser af
penge. Vi skal bare have de rigtige venner.

• Hans Petersen, Jersie Strand: Jeg vil foreslå kommunen ændre
navn til Støjrød kommune.

• Henrik Vedby: Der bliver talt belægninger og belægninger samt at
nedsætte hastigheden. Der bør også ses på støjvoldene. Det er ikke
alle, der har støjvolde overhovedet mod motorvejen. Der er også
støjproblemer.
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5. Konklusion

• PJ: Vi skal til at runde denne aften af, så derfor vil jeg spørge politi-
kerne om to ting: Hvor længe skal vi vente på at få løst støjproble-
met og hvornår vedtages der noget om jernbanen?

• HSL: Der er ikke taget nogen beslutning endnu om jernbanen, og
det har lange udsigter. Ny belægning på motorvejen kan gøres meget
nemt, hvis der bare kan findes et flertal for beslutningen i Folketin-
get.

• ML: Vi håber, vi kan få en afklaring af det femte spor forhåbentlig
til Roskilde og der fra til Ringsted og ikke ned langs Køge Bugt. Vi
skal være heldige, hvis der sker noget her indenfor de nærmeste 10
år, hvad angår motorvejen.

• FDL: Ny jernbane gennem Køge Bugt er ikke godt. Personligt er jeg
ked af, at støjpuljen blev fjernet. Jeg har efterfølgende arbejdet for at
et sådan beløb skulle findes igen.

• MW: Det er rart med den store opbakning fra borgerne. Jeg er sikker
på, at politikerne har forstået budskabet fra Solrød. Det er småt med
løsningerne. Byrådet appellerer til en midlertidig løsning med støj-
dæmpende asfalt. Kommunen vil gerne lave et møde med politiker-
ne om et halvt års tid, men det skal være sammen med støjudvalget.

6. Afrunding
• Edmund Liebst: Tak til Merete Wiid, politikerne, pressen og ikke

mindst Poul Jørgensen for at styre begivenhederne. Det har været
lidt som at sidde i Folketinget - de snakker udenom alle sammen.
Der har været ca. 425 personer i aften, hvilket støjudvalget er meget
glade for.


