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Fleming Kjer 
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2100 København Ø 
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E-mail: flkjer@oncable.dk  
  
Kære Alle 
  
Hermed vedhæftet to notater som belyser med fakta de problemer der er ved en 
sammenlægning, eller mangel på samme ,ved en østlig omfartsvej med Nordhavnsvej. 
  
I har sikkert set fra DR.P4 lokal København og dagspressen hvordan overborgmesteren 
vender på en talerken, da bruger og beboer ved Magrethehavnen kom på banen og 
ikke ville have beton i deres havn samt en vej. Overborgmesteren tilkendegav klart i 
pressen, at den linjeføring gennem Magrethehavnen ikke blev til noget – til trods for 
det mandat, som er givet til Rambøll af Transportministeriet klart tilkendegiver en 
linjeføring B4 skal gå på tværs af Maggrethehavnen. 
  
Derfor vil det være relevant at få den umulige sammenslutning på Strandvænget bragt 
op på samme plan NU – da overborgmesteren har mandat til at tilsidesætte 
Transportministeriets linjeføring og ændre den, således at beboerne ved 
Svanemølleområdet og Nordhavnsvej får klarhed over hvad vil der ske fremover med 
Nordhavnsvej, og den påvirkning den måtte give støj og miljømæssigt. 
  
Læs om problemstillingerne i de to notater som bygger på fakta, taget fra 
forvaltningens egne dokumenter samt dokumenter fra Transportministeriet og 
Vejdirektoratet m.v.  
  
I må gerne fremsende notaterne til personer som i finder relevant at give disse 
oplysninger, og der måske kan få debsatten igang. 
  
  
Mange sommer hilsner 
Fleming.   
  



2

  
  


