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STRANDVÆNGET: Når solen 
skinner valfarter cyklister og 
gående til Svanemøllestranden 
via Strandvænget, der er luk-
ket for biltrafik mens Nord-
havnsvej bygges.

Fie Johansen, der bor på 
Strandvænget, sætter pris på 
den rolige trafik. Men den vil 
forsvinde, når Nordhavnstun-
nelen står færdig i slutningen 
af  2015.

Vil dele vejen op i to
Her skal Strandvænget nemlig 
gøres til en to-sporet vej, der   
skal kunne klare en trafik på 
cirka 8000 biler i døgnet. Og 
som biler, der skal fra Nord-
havnstunnelen ind til byen vil 
benytte. 

»Det er synd, hvis det liv, 
der er på vejen forsvinder. Det 
er en utidssvarende og uven-
lig løsning man har valgt, der 
ikke er repræsentativ for den 
grønne linje, politikerne i Kø-
benhavn taler om,« konstate-
rer Fie Johansen.

Derfor har hun og en grup-
pe beboere - med hjælp fra en 
vejarkitekt- udarbejdet et al-
ternativt forslag til, hvordan 
Strandvænget skal se ud i 
fremtiden.

Forslaget deler Strandvæn-
get op i to: En lege- opholdsga-
de for cyklister og fodgængere. 
Og en tosporet vej til bilerne, 

der skal til og fra Nordhavns-
tunnelen. 

I modsætning til kommu-
nens plan, hvor de cyklende 
og gående skal færdes på hver 

sin side af  den tosporede vej.
»Det går ud på at bevare 

Strandvænget som det er nu 
og har været det på den ned-
re del i over 70 år. Det vil give 
roligere forhold for cyklister 
og fodgængere og gøre det me-
re uforstyrret for bilister, der 
skal til og fra tunnelen,« forkla-
rer Ole Matthiessen, der bor i 
Strandvænget 23A. 

Han tilføjer, at forslaget også 
vil give mulighed for kortvarig 
parkering for skraldebiler og 
andre, der har korte ærinder 
på Strandvænget. 

»Vi vil gerne i dialog«
Beboerne sendte forslaget ind 
til kommunen sidste efterår. Si-
den har man fået en tilbage-
melding om, at det ikke kunne 
lade sig gøre. 

Men ikke med nogen uddy-
bende begrundelse af, hvorfor. 

»Kommunen mener, det er 
farligt, men man har ikke sagt 
hvad der er farligt. 

Vi vil gerne i dialog,« siger 
Ulrik Danneskiold-Samsøe, 
der er formand for ejerlauget 
ved Solvænget.

Bliver måske billigere
Han tilføjer, at forslaget mulig-
vis bliver billigere end kommu-
nens nuværende plan. 

Blandt andet fordi, der ikke 
skal laves nyt fortov og cykel-
sti, og kloakeringen ikke skal 
lægges om.

  »Det er oplagt at kommunen 
beder en ingeniør om et over-
slag på, hvad den alternative 
plan vil koste. 

Vi ved jo også, at der er pro-
blemer med budgettet,« siger 
han. 

Axel Thrige, der er formand 
for Østerbro Lokaludvalgs tek-
nik- og miljøudvalg har også 
set planen. 

»Jeg synes umiddelbart det 
ser meget anvendeligt ud, men  
jeg kan ikke se, hvordan det 
indgår i den større helhed. Vi 
mangler en diskussion,« siger 
Axel Thrige, der blandt andet 
gerne vil vide, hvordan cyk-
listerne kommer sikkert fra 
Strandvænget over Strandve-
jen. 

Ser på forslaget igen
Han har talt med projekt-

chef  for Nordhavnsvej, Anne 
Kongsfelt, der har lovet at mø-
des med ham og en række be-
boere. 

»Vi har set på forslaget og 
sendt det videre til vores rådgi-
vere for at se, om det kan lade 
sig gøre trafikalt,arealmæssigt 
og  økonomisk,« siger Anne 
Kongsted, der har indvilliget 
i at se på planen igen, selvom 
man i første omgang afviste 
den.

»Vores vurdering var, at det 
ikke var nogen god idé. Men vi 
vil honorere, at de har gjort en 
indsats og kigge på det en gang 
til,« fortæller Anne Kongsfelt, 
der regner med at få en afkla-
ring, så hun kan holde møde 
med beboerne i løbet af  de næ-
ste par uger. 

Alternativ plan skal holde 
Strandvænget bilfri 
NORDHAVNSVEJ. En gruppe østerbroere har en alternativ løsning til, hvordan Strandvænget skal se ud, når 
Nordhavnstunnelen er bygget. Projektchef for Nordhavnsvej, Anne Kongsted, vil se på forslaget igen

Bjarne Roupé, Fie Johansen, Ulrik Danneskiold-Samsøe og Ole Matthiessen håber, at en del af Strandvænget 
også fremover kan være lege-og opholdsgade. Foto: Michael Paldan

Sådan ser beboernes 
alternative plan over 
Strandvænget ud. Den 
gule vej er en lege-og 
opholdsgade, mens den 
hvide er en to-sporet vej. 


