Pressemeddelelse den 21. september 2012
NOK ER NOK
Kommunens håndtering af udformning af Strandvænget er mangelfuld
og muligvis ulovlig.
Nu har beboerne fået nok
Endnu en gang er borgerne i Svanemøllekvarteret utilfredse med
embedsværkets manglende forståelse for kvarterets og Østerbros behov i
forbindelse med den kommende Nordhavnsvejstunnel og retter derfor en skarp
kritik af tracéet og udformningen af den østlige del af Nordhavnsvej.
Se vedhæftet materiale.
Embedsmændene har svært ved at se konstruktivt på borgernes idéer og de
alternative miljømæssige muligheder, der er foreslået med henblik på at sikre et
bedre miljø i fremtiden i Svanemølleområdet.
Embedsfolkene er ganske enkelt ikke kreative nok, men de har jo også af
politikerne fået i opdrag at lave en discount Nordhavnsvej med tunnel, som ikke
rummer muligheder for kreative løsninger.
Vi savner en vision for området, som både politikere og Østerbro-borgere kan
tilslutte sig.
I sin enkelthed mener vi, at visionen kunne være at skabe en grøn korridor til
Øresund gennem parker og gang/cykelstier, hele vejen fra Lygten i NV og fra
Mindelunden ved Ryparken.
Med vores forslag til en grøn overdækning af tunnelrampen skaber man udover
korridoren desuden en "lille park med udsigt over Øresund, den eneste af sin
slags i Storkøbenhavn.” Parret med et Strandvænget, hvor den bløde og den
kørende trafik er adskilt til fordel for begge parter ved en lege- og opholdsvej,
jf. § 40 i Færdselsloven for en ny del af Strandvænget (se tegning), samt
effektiv kørsel til og fra tunnelen til Østerbro, isoleret fra kvarterets øvrige
trafik. Et forslag, som ikke vil kræve ekstra bevillinger i forhold til
Nordhavnsgruppens, men som trafikmæssigt og miljømæssigt er en bedre og
fremtidssikret løsning.
De sidste 10 måneder har vi været udsat for støjniveauer, som er en grov
tilsidesættelse af støjgrænseværdierne på langt over 70dB(A) som gennemsnit i

8 timer pr. dag. Dette støjbillede vil fortsætte, når Strandvænget og
Nordhavnsvej står færdig. Så skal beboerne op til Strandvænget bo i
et støjhelvede, hvor man hver dag aften og nat udsættes for
sygdomsfremkaldende støj, og dette til trods for, at Borgerrepræsentationen har
vedtaget, jf. Kommuneplan 2011 og Støjhandlingsplanen 2013, en max
støjgrænseværdi på 58dB(A)Lden.
Vores undersøgelser er baseret på de støjmålinger, som startede den 1.
november 2011, af kommunen, og støjberegningerne fra VVM-redegørelsen
Nordhavnsvej januar 2009 med tilhørende miljøvurdering.
Gang på gang har vi informeret om et for højt støjniveau og gang på gang
fortæller kommunen, at niveauet er lovligt. MEN de tager fejl!!! De har da også
indrømmet, godt presset, at de har overtrådt grænseværdierne i kommunens
egne forskrifter, og dermed også Miljøbeskyttelsesloven.
Når Bygherre ikke kan overholde støjgrænseværdierne, så søger de
dispensation hos en anden afdeling i samme forvaltning, nemlig Center for Miljø
i Teknik og Miljøforvaltningen, der har den samme adm. Direktør og borgmester
som Center for Anlæg. Var der nogen, som mumlede habilitet.!?!
Svanemølleområdet er udlagt til rekreativt område for hele København, og
kommunens politikere har udråbt København til en ”GRØN HOVEDSTAD”. Denne
målsætning svigtes groft med de intentioner, der ligger bag den beslutning et
politisk flertal i Borgerrepræsentationen har gennemført med at vedtage en
discount tunnel, som ikke lever op til de standarder, der må forventes af en
tunnel i år 2016 med hensyn til støj, luftrensning, og miljølovgivning jf.
Miljøbeskyttelsesloven.
Vi råber vagt i gevær, fordi vi føler, at man er ved at gennemføre en afslutning
på tunnelbyggeriet, som risikerer at smadre de rekreative værdier i det vigtigste
område ved Øresund i det nordlige København. Vi forventer, at de ansvarlige
politikere nu tager deres opgave alvorligt og vil tage denne del af projektet op til
overvejelse endnu engang. Vi stiller gerne op til konstruktiv debat om
Strandvængets kommende udformning.
På vegne af borgerne i Svanemøllekvarteret
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