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Høringssvar vedr. VVM-redegørelse for 
Nordhavnstunnel 

 
Ja til tunnelen 
Østerbro Lokaludvalg har endnu ikke taget stilling til en mulig østlig 
ringvejsforbindelse fra Nordhavn og under Amager i den såkaldte B4 
linjeføring til Amagermotorvejen ved Sjællandsbroen. 
  
Men Lokaludvalget har udtalt sig for, at Nordhavn med en så stor 
påtænkt byudvikling ikke kan vejbetjenes alene via Sundkrogsgade, 
men kræver to adgangsveje. Lokaludvalget går derfor ind for at 
Nordhavnsvej føres til Nordhavn – og at det sker som en 
tunnelforbindelse, der også i byggeperioden tillader sejlads uhindret. 
 
Følgegruppen 
Østerbro Lokaludvalg har deltaget i den følgegruppe, der er nedsat 
med klubber, kommune og Vejdirektorat som deltagere. Følgegruppen 
har fungeret godt, og man har lyttet til hinanden. 
 
Linjeføring 
Lokaludvalget begrundede i starten en nordligere linjeføring, men kan 
gå ind for den i redegørelsen valgte hovedlinje.  
 
Midlertidig flytning 
Det er helt klart, at de mange både, der skal flyttes i flere år, må 
placeres meget tæt på Svanemøllehavnen, så klubberne så vidt muligt 
kan fortsætte med at bruge deres bygninger til de mange formål de 
har, og de mange opbyggende aktiviteter klubberne står for. 
Klubberne vil lide voldsomt, hvis de skal flyttes til placeringen 
sydligst på Prøvestationen på Amager.  
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Åben sejlads i byggeperioden 
Det er derfor løfterigt – og vigtigt - at der vil blive arbejdet hårdt på at 
forme tunnelbyggeprocessen, så først den ene halvdel og derpå den 
anden halvdel af Kalkbrænderiløbet holdes åbent under sammenlagt 
hele byggeprocessen.  Holdes Kalkbrænderiløbet ikke åbent som 
nævnt kan klubberne ikke blive i området i byggeperioden.  
At kunne fastholde sejlads i byggeperioden er dermed helt afgørende. 
 
Dybgang 
Lokaludvalget tilslutter sig klubbernes vurdering af behovet for 
vanddybde i Kalkbrænderiløbet (3,5-4 meter). 
 
Svaneknoppen version lille 
Det er samtidig afgørende, at ikke hele Svanemøllebugten anvendes til 
midlertidig havn, at sandstranden ikke flyttes, og at oplæringssejladser 
for de unge og for de handicappede ikke flyttes til dårlige midlertidige 
placeringer.  
Dog kan den sydlige del af bugten frem til badestrandsmolen 
anvendes midlertidigt til lystbåde – i VVM-redegørelsen er det 
”Svaneknoppen version lille”.  
Vælger man, hvad lokaludvalget bestemt ikke lægger op til, i arbejdet 
med et opfølgende lovforslag at lukke sejlløbet i byggeperioden, må 
løsningen for den store udflytning af både være en kombination af 
Svaneknoppen version lille og Færgehavn Nord.   
 
Større sandstrand 
Det vil være naturligt i forbindelse med tunnelbyggeriet at øge 
badestrandens sandområde længere ud i vandet, så langt flere kan få 
gavn af badevandet. Stranden er i dag for lille til den store søgning.  
 
Cykelsti 
Behovet for en stiforbindelse er ikke dokumenteret i VVM-rapporten, 
og forbindelsen vil ikke være aktuel de første mange år.  
Det nuværende skitserede stiforløb vil, hvis det følges, give alvorlige 
problemer for klubberne og gøre det umuligt at gennemføre en række 
væsentlige aktiviteter, som fx sejlerskoler og kapsejladser fra de 
nuværende anlæg.  
En anden løsning på stispørgsmålet er derfor nødvendig, og den 
kommende anlægslov bør derfor ikke medtage stiforholdet i den i 
VVM-redegørelsen viste form eller slet ikke omfatte en stiforbindelse, 
før den ses at være aktuel.  
Østerbro Lokaludvalg ønsker under ingen omstændigheder en evt. 
stiforbindelse udformet som en lavbro. 
 
 
NOX – rensning af den forurenede luft 
Et ofte diskuteret emne er rensning af den forurenende luft i 
tunnelforløb. Den nuværende tunnel under Helsingørbanen og 
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strækningen frem til Nordhavn er lang. Den forurenende luft bør 
derfor renses nu, ikke mindst i lyset af, at der argumenteres for at 
tunnellere videre til de sydlige motorvejssystemer. Det vil derfor 
nærmest være kriminelt ikke at tænke luftrensning ind i projektet 
allerede nu. 
En havnetunnelforbindelse vil medføre stigende trafikmængder og 
stigende samlet luftforurening. Ved en sådan forbindelse må der 
således også lægges låg over Lyngbyvej inden for den tætte del af 
bybebyggelsen og de rekreative arealer.  
Lokaludvalget ser alvorligt på sundhedsaspektet. Lokaludvalget har 
fra Fleming Kjer modtaget et længere notat om forskellige 
konsekvenser af anlægget mv., herunder den stærkt forurenede 
luftkvalitet, der vil blive tale om i tunnelen ikke mindst når den ses 
som et led i en længere havnetunnelforbindelse. Lokaludvalget 
henviser til Fleming Kjers notat for så vidt angår luftkvalitet og NOX 
og er enig i at rensning af den forurenede luft bør indbygges allerede i 
den nu gennemførte tunnelstrækning og i forbindelsen under 
Kalkbrænderihavnsløbet. Notatet indgår i Fleming Kjærs egen 
indsigelse. Der henvises hertil. 
Såfremt der opstår et ønske om at etablere lidt permanent havn yderst 
på Svaneknoppen, må det ske i en proces adskilt fra den nuværende og 
på en sådan måde, at den åbne udsigt fra land mod Sverige ikke 
beskæres – set fra landstrækningen mod den nuværende 
Nordhavnkyst. 
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