Borgermøde modulvogntog 27.9.2016 kl. 19.00
Jeg vil gerne på byrådets vegne byde jer alle sammen
velkommen til dette borgermøde. Det handler om at
et enigt byråd og borgerne i Fredensborg ikke ønsker
at der skal køre modulvogntog igennem Fredensborg
by. Og indledningsvis vil jeg gerne takke den meget
aktive borgergruppe som har sørget for
opmærksomhed omkring dette borgermøde. Det skal
I have en stor tak for!
En særlig velkomst til vores gæster i panelet:
Kim Christiansen, Dansk Folkeparti – som sidder i
Bygnings- og Transportudvalget.
Christine Antorini fra Socialdemokraterne – Hans
Andersen fra Venstre og kommende
folketingskandidat Lars Arne Christensen fra Det
Konservative Folkeparti.
Afbud fra: Karsten Hønge (SF), Andreas Stenberg
(B), Villum Christensen (LA)
Vejdirektoratet samt Michael Svane fra Dansk
Industri.
Formålet med borgermødet er at byrådet og borgerne
i Fredensborg gerne vil i direkte dialog med de
folketingspolitikere som har indgået Trafikforliget i
2014, hvor A6 kan inddrages i modulvogntogsnettet.
(Bemærk at der i trafikaftalen står kan og ikke skal) .
Trafikaftalen er indgået i folketinget og har derfor
ikke været til høring i kommunerne.
På baggrund af Trafikforliget er der lavet en
bekendtgørelse som i forlængelse af trafikaftalen
mere præcist angiver de vejstrækninger som indgår i
vejnettet til modulvogntog.

Denne bekendtgørelse er sendt i høring i 2014, men
kun til en række virksomheder inden for
transportbranchen. Ikke til Fredensborg kommune
eller kommunerne generelt.
Hvis vi havde haft bekendtgørelsen i høring ville vi
selvfølgelig have meldt klart ud, at vi ikke ønsker
modulvognkørsel i Fredensborg. Det er jo kendt
igennem mange år at vi i byrådet har arbejdet for at
få mindre tung trafik igennem Fredensborg.
Derfor skal vi også arbejde imod at trafikken gennem
Fredensborg øges med store modulvogntog. OG set
med mine og byrådets øjne er det bestemt ikke for
sent at gøre noget.
Vi har haft møde med Vejdirektoratet ved rundkørsel
ud for Jernbanegade. Det var en god besigtigelse og
efterfølgende et konstruktivt møde, hvor vi aftalte at
holde hinanden orienteret om sagen.

