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Til Vejdirektoratet,  

Vi sender hermed vores høringssvar til Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og 
Husum. 

Med venlig hilsen 
Haveforeningen Birkevang - et helt særligt område med 140 helårsboliger i 
udkanten af København 

 

Hf. Birkevang er grundlagt som andelsselskab i 1926, siden 1941 med 
helårstilladelse. I 1992 vedtog Københavns Kommune en lokalplan for 
området. 



 
 

Side 02 

I forbindelse med den nye vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum er vi i 
haveforeningen Birkevang blevet bekendt med de omfattende indgreb i det 
fredede voldområde, som vejdirektoratets VVM-rapport detaljeret beskriver.  

Vi selv og beboere i hele området anvender de skønne rekreative område på 
daglig basis til alt fra cykel- og løbeture, hyggelige ture med familien eller en 
gåtur. Lokale og tilkørende børne- og ungdomsinstitutioner anvender i høj 
grad dagligt de forskellige faciliteter på voldområdet.  

Vi er modstandere af det foreslåede projekt grundet de forhold vi har læst i 
dels VVM-rapporten og dels tilknyttede rapporter bl.a. trafikafvikling i 
området.  

Nej til mere biltrafik på Volden 
Vi er modstandere grundet miljøpåvirkningen, trafikafviklingen og den 
generelle hovedtanke med, hvorfor det er nødvendigt at åbne op for biltrafik 
mellem Tingbjerg og Husum. Københavns voldanlæg, som strækker sig fra 
Husum i nord til Avedøre i syd, er generelt et skønt grønt område og 
fortidsminde, som kan anvendes på mange forskellige måder af borgerne. 
Helt specielt er det, at stykket som strækker sig fra Mørkhøjvej til Åkandevej, 
er det eneste sted på voldanlægget, hvor man kan nyde de grønne 
omgivelser uden larmen fra M3 (motorvejen).  

Vi synes derfor ikke, at en vejforbindelse over volden vil bidrage til et bedre 
grønt åndehul, og stiller os også uforstående overfor, at det skulle bidrage til 
en mere attraktiv bydel i den kommende Husum Haveby. I den forbindelse er 
det vigtigt at understrege, at projektet “Husum Haveby” (det gamle 
Bystævneparken) netop udmærker sig ved at være en bydel, som fokuserer 
på at være delvist bilfri.  

Afviklingen af biltrafikken mellem Tingbjerg og Husum via en ny vejoverføring 
vil helt generelt ikke gavne området, som i forvejen er presset med trafik fra 
de omkringliggende indfaldsveje. Der er særligt meget trafik fra Mørkhøjvej, 
Frederikssundsvej og Islevhusvej, og vi mener derfor, at endnu en åbning for 
trafik til Husum ikke vil bidrage til et mere behageligt, trygt og attraktivt 
område.  
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Derudover synes vi heller ikke, det står mål med den målsætning, 
Københavns kommune har med at begrænse trafikken ind mod byen. I denne 
forbindelse ser vi bedre muligheder i at lave nordvendte ramper på 
Hillerødmotorvejens afkørsel i Tingbjerg, så trafikken vil kunne ledes mod 
nord og ikke kun ind mod byen.  

En mulighed for at intensivere adgangen mellem Tingbjerg og Husum kunne 
alternativt være at se på at renovere gang- og cykelforbindelsen mellem de 
to bydele, da bedre forhold for de bløde trafikanter vil kunne bidrage til et 
tættere naboskab.  

Tingbjerg er allerede på vej 
Vi stiller spørgsmålstegn ved den oprindelige tanke bag projektet Tingbjerg 
og Bystævneparken, hvis formål var at bygge sig ud af Indenrigs- og 
Boligministeriets liste over udsatte boligområder.  

Heri var det en forudsætning, at de to bydele skulle hænge sammen med en 
vejforbindelse over det fredede voldanlæg. Dels har vi meget svært ved at se, 
hvorledes biltrafik får to tilgrænsende boligområder adskilt af et voldanlæg til 
at hænge sammen som et boligområde. 

Dels bør man inddrage den positive udvikling Tingbjerg er inde i. Jf. listen 
over omdannelsesområder fra december 2021 var Tingbjerg marginaler fra at 
ryge af listen, og det er ikke urealistisk, at det vil ske i forbindelse med dette 
års opgørelse. Når det sker, i år eller måske først i 2023, er den 
grundlæggende forudsætning for vejføringen efter vores opfattelse ikke 
længere til stede, og som naturlig konsekvens heraf, bør man opgive 
planerne om denne.  

Vi bør i stedet betragte voldanlægget som en løftestang for udviklingen i 
Husum og Tingbjerg, et rekreativt område der vil være attraktivt både for nye 
beboere (herunder dem som udviklingsplanerne sigter på at tiltrække) og for 
de mennesker der allerede bor her. 

 


