
Dele af Gladsaxe i fare for at 
ende som et trafikhelvede

Sammenhængskraften i Gladsaxe er 
alvorligt truet. Ender Gladsaxe som 
storbyens største vejkryds, hvor de 
forskellige store trafikforbindelser 
adskiller de forskellige bydele i 
stedet for at samle dem? 

Den planlagte sporvogn - kaldet 
letbanen - kommer til at dele 
Gladsaxe fysisk op som en mur, hvor 
der kun er begrænsede tværgående 
farbare forbindelser.

Den kommende letbane 
vil hverken gøre Gladsaxe 
kønnere, grønnere eller mere 
sammenhængende.

I forvejen skiller Motorring 3, 
Hillerød Motorvejen og Ring 3 
kommunen. Også S-togslinjen 
fra København mod Farum er en 
effektiv barriere. Snart er der risiko 
for, at Ring 4 skal udvides til en 
motorvej fra Ballerup mod Lyngby 
via Bagsværd. 

De, der troede, at der kommer 
store grønne arealer, dér hvor 
letbanen skal køre, vil blive skuffet. 
Der lægges skærver af sten under 
sporene ligesom under almindelige 
tog-spor, og der bliver ikke 
mulighed for at passere sporene. 
Der kommer store hegn omkring. 
Samtidig ophænges store net 
af elektriske ledninger. Hvor vi 
endelig har fået de fleste luftbårne 
el-ledninger gravet ned – både af 
driftssikkerhedsmæssige årsager, 
men absolut også af miljømæssige 
årsager, så går vi tilbage til el 
ledninger ”i loftet”. 
 
 

Langs dele af banen vil de 
nærmest boende flere steder få 
under 1,5 m fra gade til hoveddør. 
Det bliver et trafikhelvede, og det 
svækker trafiksikkerheden.

Tværgående trafikforbindelser 
blokeres
Trafikforbindelserne på tværs 
i kommunen vil blive kraftigt 
besværet. Passagemulighederne 
placeres ved 6 vejkryds: 
Gammelmosevej, Snogegårdsvej, 
Buddinge/Søborg Hovedgade, 
Gladsaxevej, Gladsaxe Møllevej 
og Dynamovej. Med et tog i hver 
retning hvert 2½ minut bliver 
der ikke megen tid til at passere. 
Trafikkøerne vil vokse eklatant. For 
slet ikke at tale om trafikkøerne 
langs Ring 3.

Totalt trafikkaos i anlægsfasen
I anlægsfasen frem mod 2024 
vil der opstå totalt trafikkaos i 
Gladsaxe. Store trafikkryds og 
vejstrækninger vil blive blokeret i 
månedsvis. Selv S-toget skal i visse 
perioder erstattes af togbusser. 
Vort erhvervsliv vil komme til at 
lide alvorligt. Virksomhedernes 
medarbejdere vil flygte – måske 

vil virksomhederne blive tvunget 
til at flytte hurtigt væk. Et stort 
skrækscenarie. 

Det bliver dyrt
Økonomien er i dag baseret på 
standardløsninger og tilskåret 
skarpt til selve letbaneanlægget. 
Alt andet skal finansieres via 
kommunernes budgetter. 
Enhver overskridelse – og det 
er helt sædvanligt, at så store 
anlægsprojekter fordyres kraftigt 
undervejs – skal betales ekstra. 
Forresten stiger ejendomsskatterne 
for alle naboerne til letbanen også 
kraftigt, både for at finansiere selve 
projektet og for at tilbagebetale 
Statens investering. 

Vi kan - med Folketingets hjælp - 
endnu nå at forhindre fejltagelsen, 
og undgå en trafikløsning, der er 
forældet allerede inden første 
spadestik er taget.

Venlig hilsen
Lars Abel, viceborgmester

I Aarhus er letbanen  endnu 
ikke i drift. Men den har 
allerede sat sit markante 
præg på byen. Skandalen 
med den forsinkede  
åbning ufortalt, har 
letbanen i hvert fald ikke 
gjort byen smukkere.



Læs mere på GladsaxeKonservative.dk

Tidssvarende  
faciliteter og 

vilkår for  
idrætten i  
Gladsaxe

Vi skal have 
hurtigbusser  
nu - ikke en  

forældet  
sporvogn i 2024

Borgerlig  
garant for  

erhvervsvenlig 
politik  

i Gladsaxe

Borgerlig garant 
for en værdig 
ældrepleje i  

Gladsaxe

Plads til både 
individuel og 

kollektiv trafik i 
Gladsaxe

Borgerlig garant 
for social  
velfærd i  
Gladsaxe

Stærke og  
fleksible  

dagtilbud til alle 
børn i Gladsaxe

Større forældre-
inddragelse i 

fremtidens skole 
i Gladsaxe

Kulturlivet i  
Gladsaxe skal 
være levende, 

aktivt og  
involverende

Borgerlig garant 
for lavere skat i 

Gladsaxe

Lokal tryghed, 
lov og orden - 
bevar politiet i 

Gladsaxe

Levende bydele 
og attraktive 

boliger overalt i 
Gladsaxe

Lokalpolitik betyder 
meget for dig og din 
families hverdag i  
Gladsaxe...

Lars Abel   

Ja til moderne 
trafikløsninger  

- nej til letbanen


