
Udkast til brev om Nordhavnsvej 
 
Att: Klaus Bondam  
 
 
Østerbro Lokaludvalg har modtaget en kopi af en redegørelse fra Center for Anlæg og Udbud til 
borgmesteren (dokumentnr 2008-483306) om muligheden for at hovedforslag "A" modificeres, 
således at Nordhavnsvejen føres i tunnel helt ud i Lyngbyvejen mod vest og i  
Kalkbrænderihavnsgade mod øst. Det fremgår at tunnelen i vest vil være dyr og ikke vil give den 
store støjmæssige gevinst. Og i øst kan det teknisk og økonomisk ikke lade sig gøre at føre 
tunnelen ned i Kalkbrænderihavnsgade, hvis vejen senere skal føres videre i en tunnel. 
 
Som opfølgning på den skriftlige redegørelse har Lokaludvalgets Fagudvalg for Miljø og Teknik 
haft et møde med repræsentanter for Center for Anlæg og udbud, hvor vi fik en uddybende 
redegørelse for de forskellige løsninger og deres konsekvenser. Udvalget hæftede sig især ved, at 
alternativet til vort ønske om tunneler vil være høje støjskærme. Lokaludvalget skal henstille, at 
disse i givet fald indarbejdes i projektet. Desuden skal Lokaludvalget henstille, at der ligeledes 
indarbejdes facadeisolering på bebyggelsen i første række mod Lyngbyvejen ved udfletningen, 
fordi støjskærme ikke yder beskyttelse for de øverste etager. 
 
Fagudvalget hæftede sig også ved, at der i projektet for linieføringen i den østlige ende i 
Strandvænget indgik en mulighed for ikke alene at fortsætte fra Kalkbrænderihavnsgade og over i 
Strandpromenaden , men også at køre fra Østerbrogade/Strandvejen og ned i Tunnelen mod 
Lyngbyvejen. 
 
Østerbro Lokaludvalg skal hermed gøre indsigelse imod disse forbindelser imellem 
Kalkbrænderihavnsgade og Strandpromenaden henholdsvis imellem Østerbrogade / Strandvejen 
og Nordhavnsvejen imod Lyngbyvejen. For Østerbro er det meget vigtigt, at Nordhavnsvejen 
skaber en reel aflastning af Østerbrogade / Strandvejen, og at Strandpromenaden hen langs den 
nye badestrand bliver en promenade uden andet end ren lokal trafik.  
 
Trafikken fra og til byområdet på Tuborg Havn skal ledes af Tuborgvej til Lyngbyvejen og trafikken 
fra den centrale og nordlige del af Østerbro imod Lyngbyvejen må vælge Jagtvej frem for 
Østerbrogade. Det er Lokaludvalgets klare ønske, at Handelsgaden Østerbrogade i hele sin længde 
fra Østerport til Hellerup neddrosles til en gade med 1 spor i hver retning og midterrabat. Med de 
af forvaltningen foreslåede løsninger vil det blive vanskeligere at indskrænke Østerbrogade 
/Strandvejen nord for Jagtvej, og vi forudser, at der vil fortsat være meget trafik på Østerbrogade 
imellem Indre by og Lyngbyvejen frem for i Kalkbrænderihavnsgade.   
 
Det er Østerbro Lokaludvalgs håb, at Forvaltningen på baggrund af denne henvendelse fjerner de 
beskrevne forbindelser fra VVM redegørelsen inden denne offentliggøres. 
 
Med venlig hilsen 
Axel Thrige Laursen  Jesper Madsen 


