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Østerbro, den 4. februar 2009 
 
 
Henvendelse fra Østerbro Lokaludvalg vedr. kollektiv trafik på Nordhavn 
 
Østerbro Lokaludvalg ønsker at udtrykke bekymring for, hvorvidt den dækning af højklasset 
kollektiv trafik på Nordhavn, der lægges op til i dommerbetænkningen, er tilstrækkelig og 
hensigtsmæssig. 
 
I forhold til visionen om at cykler og kollektiv trafik bliver det naturlige valg af transport på 
Nordhavn, må det være udgangspunktet, at den langt overvejende del af den kollektive trafik bliver 
højklasset kollektiv trafik. 
 
Det er ligeledes efter Østerbro Lokaludvalgs mening afgørende, at størstedelen af den motoriserede 
trafik til og fra Nordhavn bliver via højklasset kollektiv trafik, da det omvendt vil medføre en helt 
uacceptabel trafikbelastning af den resterende del af Østerbro.  
 
Østerbro Lokaludvalg undrer sig derfor over, at vinderne af arkitektkonkurrencen har fået til opgave 
at modificere deres forslag, således at dækningen af højklasset kollektiv trafik skal være mindre 
fintmasket. Hvis der på Nordhavn anlægges metro efter samme model, som det er tilfældet med den 
eksisterende metro (dvs. relativt langt mellem stationerne) vil det efter lokaludvalgets mening ikke 
være tilstrækkeligt attraktivt, og det vil selvsagt kræve, at der etableres en supplerende form for 
kollektiv trafik af hensyn til de beboere og pendlere, som ikke er parate eller i stand til at spadsere 
relativt lange afstande til og fra stationerne.       
 
Østerbro Lokaludvalg skal således opfordre til, at man genovervejer strategien for højklasset 
kollektiv trafik på Nordhavn i retning af, at opnå en mere fintmasket dækning.  
 
Lokaludvalget vil ligeledes opfordre til, at man grundigt undersøger anvendeligheden af forskellige 
former for højklasset kollektive transportsystemer, herunder letbaner, samt at forbindelsen til og fra 
Nordhavn undersøges i forskellige varianter. 
 
Endelig vil Østerbro Lokaludvalg anmode om, at få mulighed for at blive inddraget aktivt i 
processen om den fremtidige infrastruktur på Nordhavn. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
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