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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for intern inddragelse i tillægget til 
lokalplanen. 
 
Høringssvaret bygger på en drøftelse i et underudvalg i Lokaludvalget og er 
godkendt af formandskabet. Herudover bygger vi svaret på vores indgående 
viden om ønsker til områdets omdannelse blandt lokale interessenter.  
 
 
Servering: Først og fremmest glæder vi os over, at resultaterne fra høringen fra 
august 2017 om mulighed for servering i flere lokalplansområder er slået 
igennem her. Der muliggøres nu servering i Nørrebro Bycenter, som ligger i et 
område med mange studerende, nye kollegiebygninger og tæt på findes landets 
snart 3. mest trafikerede metrostation.     
 
Udkørsler og myldretid: Vi forstår at der etableres to udkørsler fra byggeriet til 
Lygten – en fra matrikel  6164. Den anden omkring matrikel nr. 1238. Hertil 

kommer at Fyrbødervej også fortsætter som en stikvej fra denne side til 
Lygten.   
 
Lygten er en særdeles trafikeret vej og i myldretid er fremkommeligheden nær 
nulpunktet.  Udkørsel fra sidevejene, Rentemestervej, Bisiddervej og 
Oldermandsvej er næsten muligt.  Både beboere og de mange handlende i Lidl og 
Netto har svært ved at komme frem. Det er derfor vigtigt, at man i planlægning af 
nye udkørselsveje fra byggeriet på den anden side af Lygten, placerer udkørslerne 
hensigtsmæssigt ift. sidevejene overfor, og måske tilfører et lyskryds som kan 
lette udkørselen fra begge sider af Lygten?  Hvis ikke et lyskryds er muligt, vil det 
være smartere at dirigere bilisterne fra det nye byggeri til Fyrbødervej, hvor de 
nemt via lyskrydset kan komme ud på Lygten. 
 
Nordvestpassagen: Nordvestpassagen er en af Bispebjerg (og Nørrebro) 
lokaludvalgs topprioriteter. Lokaludvalget glæder sig over, at der er reserveret 
arealer til etablering af denne og i en version som minder om scenarie A, som er 
klart den bedste version i forhold til hældning på ramper 
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og den oplevede tryghed. Det betyder også, at der ikke er behov for 
ombygning og flytning af krydset Fyrbødervej/Lygten. Der er fortsat brug for 
at have for øje hvordan cyklisterne krydser Lygten til/fra Fyrbødervej-  
Rentemestervej på en tryg måde. Pt. må man som cyklist fra Rentemestervej 
på vej til Fyrbødervej enten krydse Lygten hvor der ikke er lyskryds, eller 
cykle i den forkerte side af Lygten frem til lyskrydset.   
 
Bygninger og højder: Lokaludvalget er tilfreds med, at der primært bygges 
familieboliger i et område, hvor der er mangel på store boliger.  
Det eksisterende Bispebjerg Kollegium har bygninger som er hhv. 27 og 30 meter 
høje. En ny bygning planlægges på 40 meters højde. Selv om det er indenfor 
planens rammer, så er det vigtigt, at man i planlægningen også udarbejder 
skyggediagrammer, så eventuelle gener afdækkes.  
 
Med venlig hilsen 
 
Alex Heick    
Formand    
Bispebjerg Lokaludvalg   
 


