Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af
visionsskitser for omdannelse af området ved
Bispeengbuen
Nørrebro Lokaludvalg støtter umiddelbart visionsskitse 1, hvor der
etableres en tunnel, en stor å-park med første etape af Ladegårdsåen og
skybrudsløsninger. Fordi det vil sikre at der er størst mulige hensyn til
de nærliggende beboere i f.eks. AKB Lundtoftegade.
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Hvis visionsskitse 1 ikke kan lade sig gøre i første omgang, vil vi pege på
visionsskitse 3. Fordi vi ønsker at få startet op på processen med at få
Bispeengbuen fjernet og åbnet Ladegårdsåen hurtigst muligt.
Vi vil gerne knytte et par kommentarer til denne løsning:



Visionsskitse 3 sikrer også at der kan skabes de
skybrudsløsninger, som er vigtige for at fremtidssikre byen
samtidig med at der ikke begrænses på kapaciteten på
Bispeengbuen ift. det tilstødende vejnet, jf. folketingets krav
(Bilag 2 TRAFIK).



Visionsskitsen giver mulighed for at skabe bedre forbindelser
for bløde trafikanter til Fuglebakken St. og ind i Ågadeparken.



Ulempen er dog at der stadig vil eksistere en bue, hvor der vil
være en kraftig trafik og støj, som dog vil være mindre end i dag
(jf. Bilag 2 s. 18). Lokaludvalget ønsker derfor at denne støj
reduceres yderligere med støjværn, støjsvag asfalt,
overdækning med solceller etc.



Visionsskitse 3 sikrer også rum for de aktiviteter, som er
blomstret op de sidste år under buen. Vælges løsning C bør
man også kigge på de arkitektoniske udfordringer, som en
eksisterende bue vil udgøre, evt. ved at tilføje begrønning.



Visionsskitse 3 vil udlede omkring 50 gange mindre CO2e end
visionsskitse 1.
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Vi ønsker at påpege at, der kan forekomme risici ved de øvrige
trafikforhold der omgiver særligt de cirka 700 lejemål der er i AKBLundtoftegade. Vi ser nemlig en fare for at, mange af de initiativer som
skal åbne området op for resten af Nørrebro, gennem eksempelvis brobold og socialøkonomiske virksomheder etc. bliver afkoblet gennem
fossile trafikveje, fra Bispeengen, Lundtoftegade, Borups alle og
Hillerødgade. Overdækningen på Visionsskitse 3 ser vi derfor som et
vigtigt tiltag og en begrønning vil for mange af de beboere der bor i
dette område få en rekreativ effekt.
Afslutningsvis er det relevant at nævne at der i områdefornyelsen bliver
arbejdet med scenarier der indebærer at lygteåen åbnes op.
Lige meget hvilken løsning der vælges, så ønsker Lokaludvalget at
projektet samtænkes med skybrudsprojektet i Ågadeparken neden for
Bispeengbuen, så denne del af Ladegårdsåen også åbnes helt ind til
Jagtvej (muligheden er beskrevet i Visionsoplæg side 6).
Vi har hørt borgerne om deres holdning til forslagene af to omgange på
Facebook. Opslagene kan læses her:



https://www.facebook.com/photo?fbid=325028853002996&s
et=a.210431564462726
https://www.facebook.com/photo/?fbid=221117796727436&s
et=a.210431564462726

Venlig hilsen
Forperson for Nørrebro Lokaludvalg
Morgens Petersen
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