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Udtalelse vedr. intern høring af forslag til kommuneplantillæg og 
lokalplan for Århuskvarteret i Nordhavn 

Østerbro Lokaludvalg har behandlet materiale vedrørende 
udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for 
”Århusgadekvarteret i Nordhavn”. Lokaludvalget har i behandlingen 
af forslaget været i dialog med Østerbro Havnekomité, som overfor 
lokaludvalget har fremført deres synspunkter og holdninger.  
 
Lokaludvalget er grundlæggende positiv over for forslaget og støtter 
den beskrevne tilrettelæggelse af byrummet.  
 
Vi er især glade for  
- at man forsøger at binde Østerbro og den nye bydel sammen ved at 

forlænge Århusgade som en gennemgående indkøbsgade 
- at Sandkajen bliver en bred offentlig promenade med grøn plads  
- at man indtænker havnebus og forbedret kollektiv trafik og sikker 

cykelsti i lokalplanen, 
- at man vil forsøge at underbygge de lokale miljøer, som Nordhavn 

har i dag med respekt for eksisterende bygninger og havnemiljø. 
Vi er glade for, at Københavns kommune vil ”lette adgangen til 
rekreative arealer og til vandet for alle københavnere”. 
 
I forbindelse med tilrettelæggelsen af byrummet, med flere tætte, 
mindre karréer, som efter lokaludvalgets vurdering vil skabe en god 
sammenhæng i byrummet mellem både grønne arealer, kanalmiljøer 
mv., skal der dog opfordres til, at der arbejdes på, at der med denne 
struktur ikke skabes for lukkede gårde og byrum og derved et goldt 
miljø. 
 
I forhold til adgangsforhold mener lokaludvalget, at der bør etableres 
flere forskellige adgangsmuligheder mellem Østerbro og Nordhavn 
end de allerede eksisterende.  
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Trafikalt er lokaludvalget positiv over for det i materialet beskrevne 
princip, hvor kortere ruter for cyklister, fodgængere og offentlig 
transport prioriteres. Lokaludvalget peger i den forbindelse på, at der 
kommer opmærksomhed omkring, at de forskellige gadetyper med 
holmegader og promenader ikke kommer til at stå i vejen for 
hinanden. Samtidig må den østlige del af Nordhavnsvejen graves ned. 
 
Lokaludvalget ser udbygningen af Nordhavn som en mulighed for, at 
der etableres forskellige kultur- og idrætsfaciliteter, som der pt. er 
underskud af og dårlig plads til på Østerbro. Det er vigtigt, at den 
’attraktor’, der foreslås placeret på spidsen af Redmolen bliver en 
folkelig atraktion for lokalbefolkningen, som f.eks en svømmehal med 
kurfaciliteter.  
 
Ved placering af nye badestrande e.l., skal man sikre sig, at der er god 
vandgennemstrømning.  
 
I perioden indtil Nordhavn vil være fuldt udbygget mener 
lokaludvalget, at man bør se på muligheden for at give plads til, at det 
unikke område bruges til forskellige iværksættende aktiviteter. For at 
sikre liv og mangfoldighed bør man reservere et område bestående af 
de bygninger, der skal bevares, til brug for igangsættere. Et statsligt 
tilskud fra staten kunne sikre at sådan et igangsættermiljø udvikler sig. 
 
Østerbro Lokaludvalg ser med interesse frem til at deltage i den 
kommende proces omkring udbygningen af Nordhavn. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torkil Groving                          Linda Christensen 
ff. Østerbro Lokaludvalg          ff. Fagudvalget for teknik og miljø 
 
 


