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Høringssvar om forslag til startredegørelse for 3 lokalplaner i 
Nordhavn 

Østerbro Lokaludvalg kan i hovedtræk tilslutte sig forslaget til 
startredegørelsen. Lokaludvalget har dog følgende bemærkninger: 
 
Århusgadekvarteret Vest 
• Det er udmærket at bygge langs Kalkbrænderihavnsgade, men den 

på potentialebilledet side 3 påtænkte bygning over metrostation 
Nordhavn er unødigt høj. Højden bør reduceres. 

• Det samme gælder også højden på den viste bygning over 
metrostationen ud for Orientløbet. 

 
Bebyggelse i forbindelse med de kommende metrostationer 
• Tæt bebyggelse i forbindelse med metrostationer stemmer overens 

med stationsnærhedsprincippet. Dog tager lokaludvalget forbehold 
for, om der også skal muliggøres tæt byggeri ved alle de 
kommende metrostationer i Nordhavn. 

 
Trælastholmen 
• Her vises en ny roerkanal placeret fra Kalkbrænderiløbet snært op 

ad det gamle cirkelforløbende krananlæg. Lokaludvalget er ved at 
lægge sidste hånd på et dialogoplæg om en rekreativ anvendelse af 
Kalkbrænderiløbskaj og delvis ind i baglandet. Lokaludvalget 
foreslår derfor, at dette kanalforløb placeres tættere på 
bebyggelsen syd herfor. 

• Det er naturligvis hensigten at drøfte dialogopægget med såvel 
Økonomiforvaltningen som By og Havn. 
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 Side 2 af 2 

Levantkaj Vest  
• Den internationale skole skal være velkommen her. Dog bør det 

omfattende bygningsanlæg indrettes sådan, at der er fri passage for 
offentligheden igennem skolens område, så skolen ikke spærrer af 
for adgangen til et godt og intimt bymiljø, som det, der også er 
indeholdt i lokalplanen for Århusgadekvarteret.    
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