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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på denne 

foranalyse og for gennemgang af projektet d. 4. april, hvor 5 repræsentanter fra 

Lokaludvalget deltog. 

 

Bispebjerg har sammen med Østerbro Lokaludvalg længe arbejdet for en sådan 

forbindelse. Forbindelsen skal koble det isolerede Ryparken område på resten af 

byen. Med forbindelsen bliver der nem adgang til Kildevældskolen og det 

kommende kulturcenter dér samt god forbindelse til Svanemøllebadet og (det 

ydre) Østerbro. Fra Østerbro siden giver forbindelsen nem adgang til Ryparkens 

idrætscenter. 

 

Vi glæder os over at se, at en lokal idé gennem årene har forankret sig i det 

kommunale system, som både et ”missing link” i ”Københavns grønne cykelruter” 

fra 2015, i lokalplanen for Svanemølle kasernes område og i arkitektkonkurrencen 

udstedt af Forsvaret. Der er nu afsat midler til en forprojektering. 

  

I september 2014 gennemførte vi denne event: 

https://www.facebook.com/bispebjerg/videos/1534368450115658/ 

Selv om skolebørn fra Ryparken formelt hører til Lundehus skoledistrikt, benytter 

en stor del af børnene som Kildevældsskolen. Den sikre skolevej er derfor et 

argument, som man ikke skal underkende i denne sammenhæng. 

 

Foranalysen afdækker det samlede arealbehov, mulige forløb og placering og 

anlægsøkonomi.  

Placering 1, som foreslået af den tidligere Områdefornyelse, skønnes 

uhensigtsmæssig på grund af bredden, som broen skal spænde over i dette område, 

samt at det netop er der, at Forsvarets Efterretningstjeneste skal placeres. Analysen 

koncentrerer sig om forslaget med udgangspunkt i placering 2.  

Med udgangspunkt i denne placering, er der foreslået 3 linjeforløb. De to første 

ender ud tæt ved Kildevældsskolen, og den sidste tættere på Østerbrogade.  

 

Bispebjerg Lokaludvalg bakker særligt op om linjeføring 2. Det vigtigste forhold – 

fra vores synspunkt er – at linjeføringen ender tæt på det nye kulturcenter og skole, 

som mange af borgerne i Ryparken efterspørger. Linjeføring 3 fremmer en adgang 
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til Svanemølle station – men det er ikke stationsnærhed, at borgerne 

efterspørger. Adgangen til Østerbrogade vurderer vi, er lige god uanset 

hvilken af linjeføringerne, der bliver en realitet (den øverste 20. del af 

Østerbrogade vil nok være lidt tættere på linjeføring 3 – men det er 

minimalt). 

 

Kulturcenter Kildevæld står ikke færdigt endnu, og derfor vil en 

brugerundersøgelse på nuværende tidspunkt ikke give et korrekt indtryk af 

hvilke destinationer, som brugerne besøger. 

 

I øvrigt anser vi det for en prioritet, at træer og kolonihaver i videst mulige omfang 

skånes.   

 

  

 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   

 


