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VED NORDHAVNSVEJ: Nogle 
gange skal man ikke tage et 
nej for et nej. 

Da beboerne fra Strandvæn-
get i første omgang kom med et 
forslag til, hvordan de mener, 
at deres vej skal udformes, når 
Nordhavnsvej står klar, var 
meldingen fra embedsmænd 
i første omgang: »Nej, det kan 
ikke lade sig gøre.«

Beboerne arbejdede vide-
re med forslaget, som går ud 
på, at der skal være en lege- 
og opholdsgade med plads til 
fodgængere og cyklister på 
Strandvænget i fremtiden og 
ikke kun en to-sporet vej, som 
kommunen har lagt op til i sit 
materiale. 

Seriøst og spændende
I efteråret holdt beboerne mø-
de med daværende teknik- og 
miljøborgmester Ayfer Baykal 
(SF), og her oplevede de en po-
sitiv reaktion i forhold til de-
res planer. 

Og embedsmænd i kommu-
nen er derefter begyndt at gøre 
planerne om en stillevej - som 
hedder »shared and spacevej« 
i det kommunale sprog - kon-
krete, så det kan præsenteres 
for politikerne. 

Beboerne har været i kon-
takt med politikere i stort set 
hele det politiske spektre på 
rådhuset og har oplevet op-
bakning fra alle sider til de-
res forslag. En af dem er Kø-
benhavns nye teknik- og mil-
jøborgmester Morten Kabell 
(Enhl.), som udtaler:  

»Jeg synes beboernes for-
slag er seriøst og spændende. 
Jeg håber, det lykkes at finde 
en løsning, som både tilfreds-
stiller beboerne og sikrer, at 
for eksempel børn og voksne 
på cykler kan komme sikkert 
gennem byen.«

Cykler skifter side
I kommunens forslag skal 
gående og cyklister være på 
hver sin side af Nordhavnsvej, 
mens de i beboernes forslag 
samles på lege- og opholds-
gade, hvor der også skal væ-
re en høj støjværn, der mind-
sker støjen fra Nordhavnsvej. 

»Det skal være i stedet for 
en cykelsti langs togbanen, 
som kommunen absolut vil-
le have i deres forslag,« siger 
ingeniør Fleming Kjer, der er 

en af  beboerne bag projektet.
Han argumenterer især 

for projektet med, at beboer-
ne skal skånes mest muligt for 
støj og forurening, når Nord-
havnsvej er færdig. 

»Der er nogle sundheds-
mæssige aspekter i det. Ved 
det højst mulige støjværn er 
det ikke kun den meget høje 
støj, som mindskes, det er og-
så forureningen, som får fær-
re kanaler at komme ind ad,«  
siger Fleming Kjer.

»Snarest muligt«
Han og de øvrige beboere er 
dog noget utålmodige om-
kring, hvornår kommunen 
får sagen på dagsordenen. 

De fik i efteråret at vide, at 
det var »snarest muligt«, men 
ind til videre er der ikke sket 

noget.  Men der arbejdes med 
sagen, forsikrer Morten Ka-
bell om: 

 »Teknik- og Miljøforvalt-

ningen ser lige nu på, hvad 
der fysisk kan lade sig gøre i 
området,« lyder det fra borg-
mesteren. 

Kabell positiv over for stillevej
STRANDVÆNGET. Nu er der politisk opbakning til at lave en lege- og opholdsgade i Strandvænget, når 
Nordhavnsvej står klar. Tidligere afviste kommunen forslaget, nu arbejder embedsmænd på sagen

Området ved Strandvænget set oven fra 
i dag. Foto: Michael Paldan 

Fleming Kjer ved Strandvænget, som han og andre beboere håber kan deles i en vej til biler og en lege- og opholdsgade. Foto: Michael Paldan


