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Til borgmesteren for TMK 

 

Opfølgning på møde om overdækning af Helsingørmotorvejen 

 

Kære Ninna Hedeager Olsen 

 

Tak for et godt møde i starten af marts lige før corona, hvor vi mødtes i 

Lundehuskirken til en snak om en mulig overdækning af en mindre strækning 

af Helsingørmotorvejen ved Emdrupvej-broen.  

En sådan overdækning vil være til gavn for kvarterets borgere ved at fjerne en 

barriere, som har delt området i to. Og den vil skærme for støj og være en grøn 

forbindelse med nye muligheder for ophold. Vores projektudkast kaldes Den 

Grønne Port.  

 

Til mødet drøftede vi, hvor vigtigt det er med opbakning fra Rådhuset til projektet, 

og derfor har vi også sendt et brev til socialdemokratiets gruppeformand Lars 

Weiss herom. Tilsvarende har vi skrevet til transportminister Benny Engelbrecht. 

Ingen af dem har svaret, men siden vi mødtes, har corona jo taget al 

opmærksomhed, så vi regner fortsat med et svar. 

 

Til mødet drøftede vi også, hvor vigtigt det er at få tænkt denne overdækning ind 

som en præmis for en Østlig Ringmotorvej. Så vidt vi er orienteret, arbejder en 

statslig kommission i denne tid med at beskrive fordele og ulemper ved en Østlig 

Ringmotorvej under havnen. 

En indlysende ulempe ved en Østlig Ringmotorvej er den forværrede situation, 

som dette vil medføre for beboerne i Ryparken-Lundehus kvarteret på grund af 

yderligere stigning i vejstøj og forurening.  

Denne indlysende ulempe ville dog kunne afhjælpes ved etablering af en 

overdækning som foreslået. Problemstillingen bør derfor beskrives i den statslige 

kommissions arbejde.  

 

Vi har ingen viden om kommissionens virke. Men det er jeg sikker på, at man har i 

TMF. Har du mulighed for at hjælpe os med information om arbejdet med den 

Østlige Ringvej, herunder: 

• Hvad er kommissionens kommissorium? 

• Hvor langt er de? 

• Hvem kan vi kontakte i kommissionen? 

 

Med tak for hjælpen.  

Venlig hilsen 

 
 

Alex Heick    
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