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Høringssvar vedrørende Lundehustorvet 

 

Introduktion 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på høringen om Lun-

dehustorvet, som har varet 4 uger fra 17. februar til 15. marts 2022. Høringssvaret er 

behandlet af bymiljøudvalget under Lokaludvalget, og formandskabet har truffet be-

slutning om det endelige høringssvar. Det har af tidsmæssige grunde ikke været muligt 

at behandle høringssvaret i selve lokaludvalget.  

 

Forudgående borgerinddragelse 

Ideen om et Lundehustorv er født i lokalområdet, og på baggrund heraf iværksatte Lo-

kaludvalget et initiativ i 2016, som førte til det første skitseprojekt. Siden er der bevil-

get midler til projektet, og der har løbende været en solid borgerinddragelse herom 

med drøftelser både i åbne fora og i målrettede/lukkede fora.  

De åbne fora tæller den årlige Torvefest og senest et udendørs informationsmøde i ja-

nuar 2022. Herudover har der løbende været informeret i Bydelsavisen om status på 

projektet.  

De lukkede/målrettede fora vedrører grundig inddragelse af en følgegruppe bestå-

ende af lokale interessenter, som løbende er kommet med input til projektet. De to 

grundejere,-   Lundehuskirken og AAB,-  har haft deres egne sparringsgrupper til udvik-

lingen af torvet.  

 

Input angående aktuelle høring 

Selvom borgerinddragelse ved lokale høringer er en bindende opgave for lokaludval-

gene, har vi vurderet, at inddragelsen allerede har været ret omfattende og målrettet, 

hvorfor vi i denne afsluttende høringsproces har valgt at nøjes med at lægge projektet 

på Facebook. Tanken var, at vi med et Facebook opslag evt. kunne nå ud til relevante 

aktører, som ikke har været en del af følgegruppen og måske var forhindret i at del-

tage til Torvedagen. En sidste mulighed for at få et aftryk på indretningen af det nye 

torv! 

De indkomne forslag via Facebook var dog ganske få – et ønske om en genbrugsplads 

eller et bytteskab, spørgsmål til kunstbelysning og om en gangsti bagom kirken. Med 

hensyn til de to sidste, så er de allerede medtænkt i projektforslaget. Ift. genbrugs-

plads, så skyder det forbi formålet med torvet, som er at skabe det længe ønskede 

torv til rekreativt ophold og samlingspunkt. Tøjcontainere findes allerede i nærheden, 

og et bytteskab kræver en løbende servicering. Ideen herom kan måske gives videre til 

kirken, som kan overveje, om de har mulighed for at etablere og servicere en sådan 

enhed. 

 

Om projekteringsforløbet 

Samlet set vil Lokaludvalget rose forvaltningen og rådgiverne for at formå at skabe et 

samlet torv i et område med mange fysiske benspænd – en tværgående trafik som sta-

dig skal kunne finde sted -  en massiv støjbaggrund til den ene side – og en rolig park 
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til den anden side – og ikke mindst at tænke på tværs af 3 matrikler. Løsningen af den 

opgave har været svær, men er nået flot i mål! 

 

Visse elementer blev dog ikke løst. Der har været ønske om et offentligt toilet, og det 

vil vi fortsat arbejde for at få etableret. På samme vis har det ikke været muligt inden-

for økonomien (og driftsbudgettet) at finde midler til et vandelement på torvet, hvil-

ket var et ønske i det oprindelige projekt. Heldigvis påregnes andre nærliggende pro-

jekter med vand – eksempelvis en sø i Lersøparken og formentlig også en sø ved Ry-

parken station.  

 

Lokaludvalget vurderer, at opgaven med projektering af Lundehustorvet er løst flot 

både med at skabe et nyt mødested, et spændende og sammenhængende torv, og at 

få indtænkt grønne elementer med årstidsvariation og til dels hjemmehørende plan-

ter. Trafikalt ser det også ud til at skabe mange forbedringer - hastigheden sænkes på 

Strødamvej, og den nye bomløsning skaber større trafiksikkerhed ved at undgå bak-

kende lastbiler. Lokaludvalget ser det som et stort plus, at kirken påtænker ombyg-

ning, hvor indgangen vendes ud mod det kommende torv. 

Samlet set er der derfor stor positiv opbakning til projektet fra Lokaludvalgets side. 

 

Det fremadrettede samarbejde 

Lokaludvalget og dets sekretariat vil fortsat stile mod at spille en konstruktiv rolle i 

den sidste planlægning af torvet og udrulningen af anlægsprocessen frem til, at det 

står klart midt 2023.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Alex Heick 

Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 
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