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Nørrebro Lokaludvalg 

Nørrebrogade 208 

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af udkast til 
projektpakke 2019 

 

NO13 Blegdamsvej Syd 

Overordnet er det meget positivt, at projektet flyttes frem i 
rækkefølgeplanen, hvor der kan findes synergi med 
helhedsgenopretning og cykelsti. 

Fremrykningen betyder også, at udførelsen af 
busfremkommelighedsprojektet bør forsinkes, så synergi kan opnås. 
Vi mener ikke der skal afspærres og laves anlæg på den sammen vej 
to gange på så kort tid. 

 

Potentialer for merværdi  

Etablering af forsinkelses- og skybrudsvej skal udvikles og anlægges 
som et samlet projekt for hele Blegdamsvej. Det er vigtigt, at vejens 
nuværende træplantning som minimum fastholdes, og at der skabes 
bedre forhold for cyklister og gående på langs og tværs af vejen. 
Herudover er der potentiale for at understøtte opholdmuligheder. 

 

Det er meget positivt, at projektet tænkes sammen med 
cykelstiprojektet og at der tænkes opholdsmuligheder. Vi ser gerne at 
de grønne elementer opgraderes i projektet. Hvis der plantes nye træer 
ser vi gerne, at der vælges trætyper, der fanger noget af den kraftige 
forurening fra Tagensvej, der blæser ind over Indre Nørrebro jf. 
kommunens strategi for Bynatur 2015-25 (s. 15). 

 

Registrering  

Den nordligste del af vejen samt strækningen fra Sankt Hans Torv til 
Nørrebrogade ligger i et område, der er måske egnet til nedsivning. 
Der er vedtaget en lokalplan for Trianglen Metrostationsplads. 
Lokalplanområdet rækker ud til ca. midten af Blegdamsvej på en ca. 
100 meter lang strækning. 
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 Side 2 af 2 

Nørrebro Lokaludvalg ser positivt på at forsøge at lave 
nedsivningsløsninger på Fælledvej, hvis potentialet er der. Vi ser helst 
overfladeløsninger med grønne elementer, frem for faskiner o.lign. 

 

VEL25 Stengade 

Projektet ser ud til at være på et tidligt stadie og vi kan dermed ikke 
give konkrete kommentarer. Stengade bør dog indgå i pakken alene af 
den grund, at der så kan gives midler fra Områdefornyelsen.  

Man kan ud fra teksten få den opfattelse, at der skal laves et egentligt 
bassin i hele parken, hvilket vi ikke kan støtte på det foreliggende 
grundlag. Nørrebro Lokaludvalg mener, at nogle af træerne i parken 
skal bevares. 

 

Med venlig hilsen 

 

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg 

Mogens Petersen 

 


