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Høringssvar i forbindelse med planlægning og 
miljøvurdering af Metro til Nordhavn 

Metro til Nordhavn er velkommen 
Østerbro Lokaludvalg tilslutter sig, at der allerede nu planlægges en 
metroforbindelse til Nordhavn som en integreret del af 
Metrocityringen. Det er væsentligt, at der allerede fra starten af 
byudviklingen i Nordhavn etableres gode kollektive trafikforbindelser.  
 
En endnu større del af jorden bør ”sparkes bagud” 
Det er en stor fordel, at boringen af tunnelen vil foregå fra Nordhavn 
og at den opgravede jord føres direkte tilbage gennem tunnelen til 
deponi på Nordhavn i stedet for at blive kørt på lastbiler.  
 
Lokaludvalget opfordrer til, at en større del af jorden fra anlægget af 
selve Metrocityringen ligeledes transporteres til Nordhavn gennem 
den gravede tunnel.  
 
Denne mulighed bør fremlægges for offentligheden med belysningen 
af konsekvenser for - tidsplan, reduktion i jordkørsel i de berørte bydele, 
økonomi og klimaregnskab. 
 
Ekstra metrostation ved Randersgade / Bopa Plads 
Lokaludvalget peger fortsat på, at den meget lange stationsløse 
strækning på Metrocityringen mellem stationerne på Trianglen og 
Poul Henningsens Plads og den meget lange stationsløse strækning fra 
Østerport Metrostation til Nordhavn i sig selv begrunder, at der 
placeres en metrostation mellem Østerport og Nordhavn. Uanset 
beregninger af passagertal, bliver for langt mellem de planlagte 
stationer. 
 
Nød- og ventilationsskakt på Krausesvej generer institutioner 
Det er bekymrende, at der under etableringen af en nødskakt i 
Krauseparken vil være væsentlige miljøpåvirkninger i 4 år. Netop i 
dette område er der mange børneinstitutioner, fritidsaktiviteter og 
skole, som vil blive berørt af generne fra byggeriet. Daginstitutionerne 
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og deres legepladser anvendes netop om dagen, mens det støjer og 
støver.  
 
Gåendes og cyklisters tilgængelighed til metrostation Nordhavn 
og til Nordre Frihavnsgade må sikres 
Den planlagte flytning af den eksisterende Nordhavn Station til 
Århusgade begrunder, at Metrostation Nordhavn placeres øst for 
Kalkbrænderihavnsgade.  
 
Lokaludvalget går ud fra, at der sikres god tilgængelighed for 
fodgængere og cyklister fra byggerier på Marmormolen og fra 
Amerika Plads kvarteret. I den forbindelse opfordrer lokaludvalget til, 
at den manglende forbindelse gennem tunnelen ved Nordre 
Frihavnsgade og over Kalkbrænderihavnsgade fremmes umiddelbart. 
 
Fortsat udsigt over Nordbassinet 
Mange giver udtryk for, at udsigten fra Nordhavn Stations perroner 
over Nordbassinet skal bevares. Baggrunden for henvendelserne er, at 
FN-Byen har snuppet et stykke vandareal på sydsiden og den 
kommende boligbebyggelse mm. rykker med FN-byen frem, samt at 
det er skitseret, at der derudover skal kunne placeres lystbåde. Hvad 
de fleste ikke er klar over er, at den kommende Sandkaj også vil 
beslaglægge en del af Nordbassinet til nogle faste rekreative formål. 
 
Som de mange borgere ser også Østerbro Lokaludvalget Nordbassinet 
som det eneste frie vand med uhindret udsigt helt ud på det store hav i 
hovedstaden. Det er enestående. Der er derfor al grund til at bevare et 
bredt og uhindret udsyn her 
 
Med venlig hilsen 
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