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Til Teknik og Miljøforvaltningen 

 

Bemærkninger vedr. nedlæggelse af gangtunnel under 

Helsingørmotorvejen 

 

Bispebjerg Lokaludvalg har på jeres opfordring undersøgt holdningerne til en 

lukning af denne tunnel og henvisning til brug af gang og cykelbroen over 

motorvejen. 

 

Sagen har været drøftet i bymiljøudvalget (en undergruppe til lokaludvalget). 

Desuden har der været skrevet en notits herom i bydelsavisen, som 

husstandsomdeles, med henblik på eventuelle bemærkninger. Herudover har 

forespørgslen været udsendt til kendte netværk i Ryparken-Lundehus området, - 

det vil sige: 

 

• FSB beboerprojektet Ryparken vores kvarter 

• Lundehus Kulturforsyning 

• AABs facebook netværk 

 

Flere parter har kommenteret flittigt. 

  

På AABs facebook grupper blev afholdt egentlige afstemninger:  

AAB  afd. 32, Emdrup Vænge: 33 for nedlæggelse, 11 imod 

Boligforeningen AAB, afd. 37, Lersø Parkallé: 53 for nedlæggelse, 7 imod 

 

For samtlige henvendelser og kommentarer gælder: 

Der er overvejende accept til nedlæggelse af tunnelen og brug af broen, under 

visse betingelser: 

Området opfattes i forvejen som et utrygt område, og mange afholder sig fra at 

bruge broen i aftentimerne. Derfor foreslås tiltag, som kan øge trygheden og 

dermed brugen af broen: 

• Der bør etableres bedre skiltning, så folk ved, at de kan krydse motorvejen via 

broen. 

• Der kunne opsættes mere lys ved opgange til og på broen, så det bliver en tryg 

oplevelse at passere. 

• Der kunne desuden foreslås en mere direkte forbindelse mellem perron på 

stationen og broen, så man ikke skal gå ned på gaden for herefter at gå op på 

broen. I dag er der kun én vej ind og ud fra stationen. En adgang til perronen 

fra broen ville skabe mere tryghed som flugtvej, hvis man føler sig truet. Og det 

ville også være en trafikal lettelse for gående.  

 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   

18.12.2018 


