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Konklusion
Lokaludvalget mener, at Vejdirektoratet har lavet en grundig 
og retvisende undersøgelse af de konsekvenser bredt set, 
som etableringen af en bro vil have for omgivelserne.

Lokaludvalget er enige med Københavns Kommune i, at der 
er behov for en udbygget infrastruktur i området i form af fle-
re vejforbindelser og bedre dækning med kollektiv transport. 
Lokaludvalget er derfor positivt indstillet over for den foreslå-
ede vejforbindelse over Vestvolden, men mener, at der også 
er behov for en forbindelse mellem Tingbjerg og Mørkhøjvej 
samt for nordgående ramper hvor Hillerødmotorvejen kryd-
ser Ruten. Den foreslåede forbindelse over Vestvolden kan 
ikke erstatte disse.

Lokaludvalget ønsker infrastrukturen udbygget af hensyn til 
såvel tilgængeligheden til Tingbjerg som til trafikbelastnin-
gen af Frederikssundsvej i Brønshøj, Husum og Bellahøj. Den 
pågående byudviklingen i Tingbjerg og Husum gør udbyg-
ningen af infrastrukturen endnu mere påkrævet i de kom-
mende år.

Parallelsamfundslovgivningen fra 2018
Etableringen af vejforbindelsen indgår som 10 % i det regne-
stykke, der ifølge parallelsamfundslovgivning fra 2018 kræver 
at Tingbjerg – Utterslevhuse reducerer antallet af almennyt-
tige familieboliger fra næsten 100 % til 40 %. Hvis vejforbin-
delsen ikke etableres, vil det medføre, at et antal almennyttige 
boliger i Tingbjerg skal overgå til privateje, hvad lokaludvalget 
ikke ønsker.

Ændring i fredningen
I det område som Brønshøj-Husum lokaludvalg dækker, og i 
tilstødende områder, er der mange fredede områder. Loka-
ludvalget er meget glade for disse fredninger, som har stor 
værdi for bydelen. Vi er derfor kede af i det aktuelle tilfælde at 
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skulle anbefale en ganske vist mindre ændring af den eksisteren-
de fredning. Men vi mener, at det vil være bedst for bydelen som 
sådan.

Linjeføringen
Lokaludvalget kan konstatere, at der ikke har været nævneværdig 
kritik at den foreslåede linjeføring, om end der har været spurgt 
grundigt ind til muligheden for i stedet at etablere en tunnel. Den 
største del af debatten har gået på, om det virkeligt var nødvendigt 
med den vejforbindelse, og om dens formål kunne retfærdiggøre 
forringelsen af det rekreative miljø på stedet. Mange deltagere i 
debatten har været negative over for den foreslåede vejforbindelse. 
Vejforbindelsen vil komme meget tæt på en eksisterende lege-
plads og gøre hele området mere utrygt. Der er også blevet an-
ført, at en vejforbindelse til Mørkhøjvej ville kunne opfylde samme 
formål.

Tilpasning til omgivelserne
Generelt ser Brønshøj-Husum Lokaludvalg gerne en løsning med 
mindst mulig indvirkning på miljøet, både hvad angår lys og beton.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg foreslår en parkvej, dvs. en vej med 
græsrabat og træer imellem vejbane og cykelsti. Desuden vil vi 
gerne have fortov/gangsti i grus ligesom grusstien langs Bystæv-
net og Åkandevej. Derved kan der skabes en smukkere og sundere 
tracé.
 

Skitse med markering af den foreslåede parkvejsløsning

Alternativ 1 eller 2
Debatten for og imod vejforbindelsen har helt overskygget en dis-
kussionen af forslaget om en sænket bro som alternativ til en bro 
i niveau. Lokaludvalget anbefaler en bro i niveau ud fra den vur-
dering, at denne løsning vil påvirke supercykelstien langs volden 
mindst mulig. Vi vil dog bede om, at det nøje vurderes, om der skal 
etableres lysregulering af samme type, som ved krydsningerne ved 
Mørkhøjvej og Frederikssundsvej, af hensyn til færdselssikkerhe-
den.
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Borgerinddragelse
Miljøkonsekvensrapporten ”Ny vejforbindelsen mellem Tingbjerg 
og Husum” har været behandlet på 3 offentlige møder i bydelen, 
nemlig på 2 Byudviklingsbazarer i henholdsvis Tingbjerg Kul-
turhus og Energicenter Voldparken, hvor vejforbindelsen over 
Vestvolden var en del af dagsordenen, og på et borgermøde på 
Tingbjerg Skole, hvor vejforbindelsen var det eneste emne. Brøns-
høj-Husum Lokaludvalg har været arrangør eller medarrangør af 
alle 3 møder. I møderne deltog i alt ca. 75 borgere fra bydelen. 
Et referat af debatten på borgermødet indgår som bilag til dette 
høringssvar. 

Høringen har derudover været slået op på Brønshøj-Husums hjem-
meside og facebook. Den 30. marts offentliggjorde lokaludvalget 
nyheden om at VVM redegørelsen for Bystævneforbindelsen er 
kommet i høring. Det affødte de følgende dage 322 kommentarer 
hvoraf hovedparten var kritiske over for projektet. Opslaget blev 
delt 22 gange i grupperne: Gladsaxe Kommune - Politisk Debat, 
DN Gladsaxe. Fingerplan og byplanlægning, Arkitekturoprøret - 
Lad os bygge smukt igen (8 kommentarer), Kultur2700, Os i Ting-
bjerg (46 kommentarer), 2700 Brønshøj - Debat og alt om vores 
bydel (4. kommentarer), Brønshøj (46 kommentarer)
Den 11. april offentliggjorde lokaludvalget invitationen til broger-
mødet om Bystævneforbindelsen, hvilket afstedkom 12 kommenta-
rer. 

I alt har de to opslag medført knap 27.000 eksponeringer på fa-
cebook og nået 18.000 personer og medført 6300 interaktioner 
(Antal gange, folk har interageret med et opslag via reaktioner, 
kommentarer, delinger, visninger og klik)

På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Christoffer Rosenkrands, formand
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