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Henvendelse fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Stengade 
Lokaludvalget finder det glædeligt, at der afsættes penge af til at 
forbedre Trafikplan Indre Nørrebro som trafikø. Midlerne kan løfte en 
god trafikplan helt op i international klasse. Men som det fremgår af 
budgetnotatet (TM293) om projektet, at udpegning af Stengade til 
Grøn trafikvej vil være "i modstrid" med Trafikplan Indre Nørrebro. Vi 
håber derfor at beslutningen om at udpege af Stengade til Grøn 
trafikvej er sket ved en fejl, som muligvis skyldes en fejllæsning af 
budgetnotatet?  

 Hvis man åbner Stengade for trafik, så vil det være i direkte modstrid 
med den plan borgerne og Københavns Kommune har arbejdet med i 
fem år i Områdefornyelse Indre Nørrebro. Det vil også betyde, at den af 
Politiet godkendte plan vil nedgraderes fra at være en permanent 
politisk godkendt indretning af området, til at være et forsøg. Vi vil 
derfor på det kraftigste opfodre til, at man kigger på denne beslutning 
igen, så man ikke har spildt borgernes tid ved i sidste øjeblik at træffe en 
beslutning, der er modstrid med det borgerne har været med til at 
beslutte.  

En åbning for El-bil trafik vil øge trafikken i hele området, da det vil 
betyde, at den gennemkørende trafik på tværs af byen vil blive trukket 
gennem indre Nørrebro og Stengade, der er skolevej. Der er i årevis 
kæmpet for at gøre skolevejen mere sikker og el-biler er jo desværre lige 
så farlige trafksikkerhedsmæssigt for børn som benzinbiler. En åbning 
fra el-biler vil få store trafikale konsekvenser for trafikmængden på også 
Elmegade, Møllegade, Guldbergsgade, Griffenfeldsgade og HC 
Ørstedsvej og vi frygter, at det vil blive en smutvej på tværs af byen for 
alle byens el taxaer!  

Vi forstår godt behovet for at afprøve konceptet og den nye teknologi, 
men vi forstår slet ikke, hvorfor der peges på en skolevej med 
skolepatrulje og alt hvad skolevej nu ellers indebærer! Så vi håber, at vi i 
fællesskab kan finde en bedre løsning og vi tager også gerne en dialog 
om, hvilken gade man ellers kunne gøre til en grøn korridor. Vi glæder 
os til at høre tilbage fra jer.  
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