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Høringssvar - Forslag til lokalplan for Trælastholmen 

Det er meget positivt, at forslaget indeholder planlægning af en 

roerkanal, der skaber kanalforbindelse mellem kystområderne nord for 

Nordhavn og Inderhavnen. Da sejlturen mellem de to områder med de 

nye opfyldninger mod nordøst allerede er blevet endnu længere og 

endnu farligere, skal lokaludvalget opfordre til, at realisering af denne 

del af lokalplanen prioriteres højt. Der kan være behov for at 

bearbejde hjørnerne på roerkanalens ”T-kryds” for at lette drejninger 

af de større robåde. 

 

Lokaludvalget noterer med tilfredshed, hvordan cykelstiforløbet følger 

metrolinjen i det grønne loop. Forløbet indebærer formentlig at en bro 

over Kalkbrænderihavnen bliver overflødig, hvorfor stien bør fjernes 

fra de viste skyggediagrammer og tegning nr. 5. En sti hen over 

Kalkbrænderihavnen vil gøre havnen ubrugelig for sejlbåde. 

 

 Østerbro Lokaludvalg har i forbindelse med bydelsplanlægningen 

udarbejdet et forslag til en fremtidig udformning af 

Kalkbrænderiløbskaj, som nu er formidlet i en pjece, som vedlægges. 

Forslaget er i første omgang blevet positivt modtaget af 

forvaltningerne og de politiske udvalg, og efter udsendelsen af pjecen 

er det blevet overordentligt positivt modtaget blandt foreninger og 

andre folk, der færdes omkring Svanemøllebugten. Lokaludvalget ser 

gerne, at forslaget tænkes ind i den videre planlægning. I forhold til 

det aktuelle lokalplanforslag, hvor kanalen mod Kalkbrænderiløbet 

placeres helt op til det gamle og bevaringsværdige cirkelkrananlæg 

umiddelbart nord for lokalplanen, beder vi om, at der gøres 

tilstrækkeligt for, at krananlægget vil kunne opleves som et markant 

historisk anlæg også fra kanalsiden.  

 

Lokaludvalget har tidligere tilsluttet sig, at der arbejdes med relativt 

små karréer i forbindelse med smallere moler o.l. på Nordhavn. 

Imidlertid synes et par af de viste karreer at have så små gårdrum, at 

lyset i store dele af året måske ikke trænger tilstrækkeligt ned. Den 

maksimale bygningshøjde bør derfor sænkes.  

 



 Side 2 af 2 

Lokaludvalget er generelt betænkeligt ved, at der nogle steder åbnes 

mulighed for at gå i højden, dvs. højere op end de maksimalt 20-24 m, 

som der generelt opereres med i Nordhavnsplanlægningen. Konkret 

finder vi, at højden på bebyggelsen over metrostationen bør sænkes af 

hensyn til modstående karréer. 

 

Venlig hilsen 
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