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Samarbejde om en forundersøgelse af Ring-5 Syd 

 

 

Kære Michael 

 

Tak for brevet af 11. april 2017. I brevet skriver du og dine fire borgmestrekollegaer 

fra Ishøj, Ballerup, Køge og Vallensbæk, at I ønsker at etablere et samarbejde med re-

gionsrådet om Ring-5 Syd på baggrund af jeres arbejde med perspektiverne i at etable-

re en Ring-5-syd løsning fra Køge til Frederikssundsmotorvejen 

 

Endvidere skriver I, at konkret vil det handle om, at Region Hovedstaden bliver part i 

gennemførelsen af en forundersøgelse på lige fod med jeres fem kommuner. Efter je-

res vurdering vil det fremme den politiske mulighed for at komme i gang, at de kom-

munale og regionale interessenter tilbyder en vis medfinansiering af foranalysens sam-

lede omkostning på 12 mio. kr., hvilket for Region Hovedstadens vedkommende vil 

svare til et beløb på ca. 1 mio. kr. 

 

Jeg kan bekræfte at det er min administrations vurdering, at regionen har interesse i at 

deltage i samarbejdet om forundersøgelsen.  

 

Administrationens begrundelse er bl.a., at der er tale om en vigtig trafikforbindelse af 

regional betydning, som bør ses i sammenhæng med det øvrige arbejde som regionen 

har på infrastruktur- og transportområdet, herunder udviklingen og udbygningen af 

den kollektive trafik og sammenhængende trafiksystemer i Greater Copenhagen, bl.a. 

med det formål at reducere trængslen i regionen. Foranalysen vil således dels kunne 

ses i sammenhæng med samarbejdet mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedsta-

den om at skabe overblik og sammenhæng i infrastrukturinvesteringer i regionen, og 

dels sammen med det øvrige arbejde med et fælles trafikcharter i regi af Greater Co-

penhagen samarbejdet. 
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   Side 2  

Imidlertid kræver bevillingen på 1 mio. kr. at sagen behandles politisk. Jeg vil derfor 

sørge for at sagen behandles i de respektive politiske udvalg. Så snart regionsrådet har 

truffet beslutning i sagen vil du høre nærmere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sophie Hæstorp Andersen 

 

 

 

Kopi til: 

Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune 

Borgmester Flemming Christensen, Køge Kommune 

Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune 

Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune 

 


