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Vedrørende foranalyse af grøn forbindelse til Utterslev Mose 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på foranalysen af en 
mulig grøn cykelrute fra Nørrebro til Utterslev Mose. Foranalysen har været en del af 
arbejdet med udviklingsplanen for Nordvestkvarteret, hvor medlemmer af Bispebjerg 
Lokaludvalg både har deltaget i den interne arbejdsgruppe og i de 4 åbne borgermø-
der herom. 
 
Generelt er Lokaludvalget meget positivt overfor en sådan rute fra Nordvestpassagen 
og frem til mosen. Vi håber, at det vil gøre det nemt for Københavnerne at komme 
rundt, og ikke mindst at det vil blive en øjenåbner for, hvor nemt borgerne i de tætte 
kvarterer kan komme ud i naturen. 
 
En traditionel cykelsti har vist sig umulig i dette område, på grund af de snævre gade-
forløb og nødvendigheden af også at tage andre trafikale hensyn. Derfor er der arbej-
det med alternative løsninger. På den inderste del arbejdes med løsninger, der tillader 
al trafik, men at det skal ske på de bløde trafikanters præmisser. På den ydre del ind-
tænkes en række små pusterum undervejs på Rentemestervej, der samtidig fremmer 
oplevelsen. 
 
Det er vigtigt for lokaludvalget, at der i det videre arbejde og realiseringen tænkes i 
skiltning og/eller synliggørelse af hvilke oplevelser, man kan cykle til. Dette skal både 
tænkes ind i selve Nordvestpassagen (kun 3 km ud til naturen), undervejs i de små pu-
sterum og ikke mindst ved endestationen. Lige nu arbejdes med et slutpunkt på 
Horsebakken mellem Øst- og Midtmosen. Lige her, sker der ingenting, og for første-
gangsbrugeren af ruten vil det føles som et vacuum. Derfor er videre skiltning på Ut-
terslev Torv til højre mod Østmosen ved Streyf, fårene og fodboldbanerne samt til 
venstre mod Midtmosen, Vestmosen og Brønshøj særdeles vigtig. 
 
Lokaludvalget ser frem til det videre arbejde 
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