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Henvendelse om 2010-handleplan for Nordhavnsområdet til 
budgetforhandlinger for 2011 

Østerbro Lokaludvalg har med interesse læst 2010-Handleplanen for 
Nordhavnsområdet til budget for 2011 og det fremsendte dokument 
om borgermødet, hvor der skal drøftes, om der er den rette fokusering 
i handleplanen. 
 
Indledningsvis skal det bemærkes, at det forekommer noget 
besynderligt, at man med handleplanen viser konkurrenceforslaget, 
men ikke med ét ord nævner Krydstogtskajen og containerterminalen 
eller statens udbygningslov, der i praksis forhindrer 
konkurrenceforslagets realisering. Ligeledes bør planen for 
Marmormolen indgå i handleplanen, så hele udbygningen ses i 
sammenhæng. I den forbindelse mangler også redegørelse for 
adgangen til Nordhavn Station fra havneområdet. 
 
Lokaludvalgets kommentarer til de konkrete budgetposter: 
 
- Lokaludvalget vil opfordre til, at der samtidig med ombygning af 

krydset Århusgade / Kalkbrænderihavnsgade anlægges cykelstier i 
Århusgade igennem viadukten under jernbanen samt at 
cykelforholdene i krydset Århusgade / Østbanegade ændres så 
cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed prioriteres i krydset. 
Dette er ikke mindst vigtigt, når der anlægges grøn cykelrute i 
Østbanegade. Det vil ikke være forsvarligt at udsætte disse 
forbedringer til 2014, når stationen evt. skal ombygges. Ikke 
mindst må åbningen af gitteret til Frihavnen forventes at øge 
cykeltrafikken fra Århusgade til havnen.  

- Lokaludvalget ser med tilfredshed på, at den grønne cykelrute i 
Nordhavn er budgetteret fra 2012. Sundkrogsgade og de øvrige 
veje nordefter er farlige for cyklisterne, fordi den lette, rekreativ 
trafik blandes med hurtigkørende tung, havnerettet trafik. 



 Side 2 af 2 

- Derimod bør også Kano- og Kajak Centeret fremskyndes, så det er 
klar, når Kysttogtkajen tages i anvendelse, så man ikke længere 
kan sejle nord om denne og ud i internationalt farvand. 

- Lokaludvalget prioriterer ikke realiseringen af en cykelstibro over 
banen og lystbådehavnen, som vil nedlægge et stort antal 
bådepladser i havnen. 

 
Endelig skal Østerbro Lokaludvalg gøre opmærksom på vores 
udvikling af projekt ”Aktivitetshal for 12-17 årige”, som foreslås 
placeret i Århusgadekvarteret i Nordhavn. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torkil Groving                            Linda Christensen  
Ff. Østerbro Lokaludvalg              Ff. fagudvalget for teknik og miljø 


