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Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Miljø 
Kalvebod Brygge 45, postboks 259 
1502 København V 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar - supplerende høring om støj for Nordhavnsvej 

 
Østerbro Lokaludvalg afgav den 14. april 2009 høringssvar om 1) 
Forslag til VVM for Nordhavnsvej og 2) Forslag til lokalplan for 
Nordhavnsvej. Begge høringssvar er fortsat aktuelle og vedhæftes. 
 
Hovedsynspunkter er,  
• At boligbebyggelsen langs Lyngbyvej ikke beskyttes støjmæssigt 

på de øvre etager, og at der må langt mere omfattende 
støjforebyggende og luftforurenings-forebyggende 
foranstaltninger til, i form af overdækning af vejarealet  

• At Nordhavnsvej skal føres i tunnel hele vejen fra Lyngbyvej til 
Nordhavn – med forbindelse til Kalkbrænderihavnsgade, og at 
dette er et meget udbredt krav i hele lokalområdet. 

 
Den nu mere nuancerede støjanalyse ændrer ikke kravet om 
overdækning. De små forbedringer er hørbare men reducerer kun 
støjen i uvæsentlig grad. Derimod er støjforøgelsen på 1-3 d(B)A ved 
Borgervænget-Bellmansgade ikke uvæsentlig. Det er heller ikke 
uvæsentligt, at den tidligere ventede støjlettelse på 2-4 d(B)A ved den 
nordlige del af kolonihaverne ikke opnås.  
 
Det er en stærk forventning, at der gøres meget for at forbedre 
miljøstandarden med væsentligt mere overdækning end i vejalternativ 
A1, A2 og B. Der bør desuden aftales en sikring af de strategiske 
stiforbindelser mellem Nordhavn og det bebyggede Østerbro, samt 
over det militære areal mellem Ryparken Naturpark og 
Kildevældsparken, hvorved Østerbro endelig kan bindes sammen 
nord-syd hen over vejanlægget. Desuden må der tages konkrete skridt 
til en samlet trafikplanlægning, der sikrer en reduktion af trafikpresset 
i bydelen. 
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Der skiftes i disse dage mellem det afgående og kommende 
lokaludvalg. Dette høringssvar forelægges derfor det nye lokaludvalg 
efter høringsfristens udløb. Der tages derfor et forbehold.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 

 
 
Axel Thrige Laursen 
 
ff. Østerbro Lokaludvalg   
Fagudvalget for Teknik og Miljø  
 


