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FÅ MERE VIDEN OM NORDHAVNSVEJ

INFORMATIONSAFTEN

Vi inviterer til to informationsaftener om Nordhavnsvej: 

TID 

Torsdag den 26. februar kl. 19.00 - ca. 21.30

STED 

Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Aftenen bliver planlagt i samarbejde med Bispebjerg 

Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg og har fokus på 

tilslutningen til Helsingørmotorvejen

TID 

Mandag den 2. marts kl. 19.00 - ca. 21.30

STED 

Konferencecentret Charlottehaven, 

Hjørringgade 12 C, 2100 København Ø

Aftenen bliver planlagt i samarbejde med Østerbro 

Lokaludvalg og har fokus på de to vejforslag

STIL OPKLARENDE SPØRGSMÅL 

I PROJEKTETS TRÆFFETID

Tirsdag kl. 12-13: 

Projektchef Anne Kongsfelt, tlf. 33 66 35 31

Torsdag kl. 12-13: 

Projekteringsleder Søren Aarslew-Jensen, tlf. 33 66 35 25

WWW.KK.DK/NORDHAVNSVEJ

Vi har udarbejdet en hjemmeside for Nordhavnsvejs anden 

høring. Her kan du fi nde planforslag, indstilling og down-

loade VVM-rapporten og et ikke-teknisk resumé. Du kan 

samtidig læse svar på mange af de spørgsmål, vi får om 

Nordhavnsvej, se billeder, læse om træff etider, informa-

tionsaftener mv. Hjemmesiden kan du fi nde på www.kk.dk 

under ”politik og indfl ydelse.” Du kan også gå via projektets 

faste hjemmeside på www.kk.dk/nordhavnsvej. Gennem 

dette link kan du også tilmelde dig projektets nyhedsbrev.

LÆS I VVM-RAPPORT OG PLANFORSLAG

VVM-rapport og planforslag er på mange hundrede sider. 

Materialet lægges frem til gennemsyn:

Center for Miljø, Kalvebod Brygge 45, 1502 København V 

Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Bispebjerg Bibliotek, Filosofvænget 1, 2400 København NV

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Borgerservicecentrene

Indre By, Jamers Plads 7

Valby, Gammel Køge Landevej 3

Vanløse, Vanløse Torv 1, 1. sal

Østerbro, Trianglen 1

Sundby, Amager Centret 147, Reberbanegade 3
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Denne folder er uddelt til alle husstande, der ligger 300 meter fra linjeføringen af Nordhavnsvej. Den kan downloades

på www.kk.dk/nordhavnsvej eller hentes på borgerservicecentre, Øbro Jagtvej Bibliotek, Bispebjerg Bibliotek, Hoved-

biblioteket og i Center for Miljø, Københavns Kommune. 



NORDHAVNSVEJ
Forslag til lokalplan, tillæg til 

Kommuneplan 2005 og VVM-rapport

ANDEN OFFENTLIGE HØRING 
11. FEBRUAR - 14. APRIL 2009 



København er i rivende udvikling, og byen vokser. Derfor skal der nu udvikles en helt ny bydel i Nordhavn. 

Visionen er, at Nordhavn skal være fremtidens bæredygtige bydel med energineutralt byggeri i alle prisklasser, 

med metrobetjening og med de bedste betingelser for cyklisterne. En bydel, der på sigt kan komme til at huse 

op til 40.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser.

EN NY BYDEL KRÆVER BEDRE VEJFORHOLD
Selv om Nordhavn skal være bæredygtig, kan det ikke undgås, at en ny bydel på størrelse med Indre Østerbro vil 

skabe mere biltrafi k. Københavns Kommune regner med en fremtidig stigning i biltrafi kken i hele byen på op til 

20%, medmindre, der indføres trængselsafgifter. Nordhavnsvej er nødvendig, fordi det eksisterende vejnet ikke 

har kapacitet til at afvikle både den forventede generelle stigning i biltrafi kken og biltrafi kken til den nye bydel.

VEJEN SKAL FREMTIDSSIKRES
Københavns Kommune og staten aftalte i 2005 at udbygge Indre Nordhavn med 600.000 etagemeter og anlæg-

ge en vej for at betjene byudviklingen. Det budget, der dengang blev afsat til vejen, var på 1,8 mia. kr. Vi har nu 

fået en langt større viden om mulighederne for byudvikling i området og ønsker at fremtidssikre Nordhavnsvej, 

så den kan betjene en større byudvikling og eventuelt fortsætte i en østlig ringvej/havnetunnel, der forbinder 

Helsingørmotorvejen med motorvejen på Amager. I statens trafi kinvesteringsplan indgår, at mulighederne for 

en østlig ringvej/havnetunnel skal undersøges.

Visualisering af et af de fem forslag til tilslutningsanlæg mellem Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen. Tilslutningen er ens for A og B.

NY NORDHAVN



NORDHAVNSVEJ

HVORDAN KAN NORDHAVNSVEJ REALISERES?
Efter første høring om Nordhavnsvej i 2007 besluttede 

Borgerrepræsentationen, at to vejforslag skulle belyses 

og miljøvurderes, vejforslag A og B. I begge vejforslag er 

der taget højde for en fremtidssikring, og de er derfor også 

dyrere at realisere end de budgetterede 1,8. mia. kr. Som 

konsekvens af den nuværende aftale med staten skal 

valg af vejforslag ske i sommeren 2009. Borgerrepræsen-

tationen besluttede imidlertid den 29. januar 2009 at 

anmode Transportministeriet om, at det endelige valg af 

vejforslag sker i sammenhæng med de strategiske analyser 

om anlæg af en østlig ringvej/havnetunnel, som staten har 

bebudet. Hvis Københavns Kommune og staten indgår en 

ny aftale om at afvente resultatet af analysen, kan projek-

tet blive udskudt. Københavns Kommune har i budgetfor-

liget for 2009 afsat 10 mio. kr. til en forundersøgelse af en 

havnetunnel og forberedelse af metro til Nordhavn.

OFFENTLIG HØRING 11. FEBRUAR - 14. APRIL 2009
Vurderingen af de to fremtidssikrede forslag, vejforslag A 

og B, og det nødvendige plangrundlag er i off entlig høring. 

Plangrundlaget omfatter forslaget til lokalplan for Nord-

havnsvej, tillæg til Kommuneplan 2005 og VVM-rapporten.

HØRINGSSVAR OG HVIDBOG
Alle borgere, organisationer og foreninger kan i høringsperi-

oden indsende høringssvar til kommunen. Høringssvar kan 

fx indeholde synspunkter, ideer, forslag eller kommentarer. 

Alle høringssvar bliver sammenfattet i en hvidbog. Hvidbo-

gen inddeles i temaer, og kommunens fagfolk skriver kom-

mentarer til hvert tema.

POLITISK GODKENDELSE OG TILLADELSE TIL AT 
ANLÆGGE VEJEN 
VVM-rapporten og hvidbogen indgår i det samlede beslut-

ningsgrundlag for Nordhavnsvej. Politikerne skal godkende 

hvidbogen og vedtage planforslaget, hvorefter myndighed-

erne kan give VVM-tilladelse til vejprojektet. Derefter skal 

politikerne bevilge penge til den vejløsning, man ender 

med at beslutte sig for. Politikerne kan ikke beslutte sig for 

vejforslag, der ikke er miljøvurderet. Miljøvurderingen og 

forslag til plangrundlag skal altid i off entlig høring.

FÅ MERE VIDEN OM VEJFORSLAGENES KONSEKVENSER
At anlægge en vej i tæt byområde er kompliceret, og 

mange faktorer er blevet undersøgt. Se mere om dine 

muligheder for at få mere viden om undersøgelserne bag 

på denne folder.

HVAD ER EN LOKALPLAN?
En lokalplan er en detaljeret plan, der fastlægger, 

hvad der kan ske i et område. Lokalplanen skal 

sikre, at den valgte linjeføring tilpasses bedst 

muligt til omgivelserne, og at de eksisterende bo-

ligområder og friarealer, der grænser op til vejen, 

beskyttes mod støj i nødvendigt omfang og på en 

æstetisk kvalitativ måde. Lokalplanen skal også 

sikre de bevaringsværdige bygninger i området.

HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?
Kommuneplantillægget skal sikre, at de to vej-

forslag er tilpasset til kommunens overordnede 

vejstruktur, og at rammerne for lokalplanlæg-

ningen muliggør vejen. Herudover skal der være 

en retningslinje, der giver lov til anlæg af vejen i 

overensstemmelse med VVM-rapporten.

HVAD ER EN VVM-RAPPORT?
Før man kan bygge en ny vej, skal der gennem-

føres en ”Vurdering af projektets Virkninger på 

Miljøet” (VVM). Miljøvurderingen er samlet i en 

VVM-rapport, der indeholder dels en vurdering 

af virkninger på miljøet (VVM), dels en vurder-

ing i henhold til lov om miljøvurdering af planer 

og programmer. De miljømæssige, trafi kale, 

økonomiske og æstetiske virkninger af projektet 

bliver undersøgt. Det gælder både påvirkninger i 

anlægsperioden og når vejen står færdig. 

En VVM-rapport skal give grundlag for, at borgere 

og politikere kan vurdere projektets virkninger på 

mennesker, natur og miljø og sammenligne alter-

nativer. VVM-rapporten skal desuden give forslag 

til, hvordan påvirkninger af miljøet kan afhjælpes.

Luftfoto af lokalplanområdet og dets omgivelser set fra vest



Vejforslag A: En vej med Cut & Cover-tunneler. Vejforslag B: En boret tunnel. Tilslutningspunktet i Nordhavn er ikke fastlagt.
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VEJFORSLAG A 
VEJ I ”CUT & COVER”- TUNNEL I TO ETAPER 

Strækning: Fra Helsingørmotorvejen til Strandvænget i 

etape A1 og en etape A2, der går helt til Nordhavn via en 

passage under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet.

Anlæg: Vejen er i terræn fra Helsingørmotorvejen frem til 

Svanemøllens Kaserne. Herefter i gravet ”Cut & Cover”-

tunnel frem til Strandvænget. Tunnelen udføres ved, at 

man graver en dyb rende i jorden, støber tunnelen og til 

sidst dækker til med jord igen. Anlægstiden er ca. 4-5 år 

for etape 1. Videreførelsen fra Strandvænget til Nordhavn 

i etape 2 udføres som en sænketunnel under Svanemølle-

havnen og Kalkbrænderiløbet. 

VEJFORSLAG B 
VEJ I BORET TUNNEL I EN ETAPE 

Strækning: Fra Helsingørmotorvejen til Ydre Nordhavn i en 

lang etape uden tilslutning ved kysten. 

Anlæg: Vejen er i terræn fra Helsingørmotorvejen til Sva-

nemøllens Kaserne og herfra i boret tunnel til Nordhavn, 

dvs. samme teknik som ved anlæg af Metroen. Det er af 

tekniske årsager ikke muligt at lave et tilslutningsanlæg 

ved Strandvænget. Anlægstiden er 5-6 år.

LIGHEDER MELLEM VEJFORSLAG A OG B
Miljøpåvirkningerne af de to vejforslag afspejler, at 

anlægsmetoderne er forskellige. Men der er også mange 

ligheder mellem de to vejforslag. Derfor vil begge vej-

forslag påvirke:

TRAFIKKEN

Begge forslag til en Nordhavnsvej vil afl aste det øvrige 

vejnet. I begge forslag kan vejen fortsættes i en østlig 

ringvej, der kan lede trafi kken uden om Indre By over 

Nordhavn til Amager.

BYRUM OG BOLDBANER VED RYPARKEN

Begge forslag har almindelig vej frem til Svanemøllens 

Kaserne. Udformningen af tilslutningen ved Helsingørmo-

torvejen er uafhængig af valg af vejforslag. Begge forslag 

vil derfor påvirke antallet af boldbaner ved Ryparken 

Station. Københavns Kommune arbejder på at fi nde andre 

steder i lokalområdet, hvor boldbaner kan anlægges. 

LUFT OG STØJ

Grænseværdier for luftforurening overholdes ved begge 

vejforslag. Støjbelastningen reduceres ved brug af 

støjskærme i begge vejforslag, og der sættes støjskærme 

op på alle strækninger, hvor vejen er i terræn. Enkelte 

boliger ved Ryparken vil få øget støjbelastning af den 

færdige vej, men mange områder vil få mindre støj, end 

de har i dag, når støjskærmene er sat op. Det gælder for 

blandt andet boldbanerne, haveforeningen vest for mo-

torvejen, Strandpromenaden og Strandøre. 

VEJFORSLAG A OG B
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Visualisering af en mulig tunnelmunding i Strandvænget 
forslag A1, A2 og B.

Visualisering af, hvordan støjskærme langs 
Strandvænget kan se ud.

Visualisering af en mulig tunneltilslutning ved Strandvænget 
forslag A1. 

Et af de fem forslag til tilslutningsanlæg ved Helsingørmo-
torvejen.

FORDELE OG ULEMPER VED VEJFORSLAG A OG B
VEJFORSLAG A AFVIKLER MEST TRAFIK, MEN PÅVIRK-

ER NÆRMILJØET VED STRANDVÆNGET 

Vejforslag A kan deles i to etaper, så man kan udbygge 

vejen efter behov. Strækning A1 fra Helsingørmotorvejen 

til Strandvænget kan dække det trafi kale behov de første 

ca. 15-20 år. Flere biler vil søge til Nordhavnsvej, fordi der 

er en tilslutning på Strandvænget. Derfor vil en tilslutning 

ved Strandvænget give den største afl astning af det øv-

rige vejnet i Gentofte og på Østerbro. 

Der vil ske en totalekspropriation af ejendommene på 

sydsiden af Strandvænget. Støjpåvirkninger og byrums-

påvirkninger i nærheden af Strandvænget skal afhjælpes 

med støjskærme, beplantning osv.

VEJFORSLAG B GIVER FÆRREST GENER I LOKALOMRÅ-

DET, MEN AFLASTER TRAFIKKEN MINDST

Under anlæg og drift påvirker den borede tunnel kun byen 

ved de to tilslutninger. Derfor giver vejforslag B fx ingen 

ekspropriationer ved Strandvænget eller af de rekreative 

områder ved Ryparken og Svanemøllehavnen. 

Det er af tekniske årsager ikke muligt at etablere et 

tilslutningsanlæg ved Strandvænget. Uden tilslut-

ningsmulighed vil vejforslag B ikke afl aste Gentofte og 

Østerbro for biltrafi k i samme udstrækning som vej-

forslag A. 



BOREMASKINE OG TUNNELRØR
Illustrationerne på denne og næste side er venligst udlånt af Herrenknecht

TILSLUTNINGEN TIL HELSINGØRMOTORVEJEN VIL 

PÅVIRKE NÆRMILJØET UANSET HVILKET VEJFORSLAG, 

DER VÆLGES 

Nordhavnsvej vil give gener i anlægsfasen med jordtrans-

porter, maskinstøj, støv og forsinkelser på det eksister-

ende vejnet. På strækningen fra Helsingørmotorvejen til 

Svanemøllens Kaserne vil anlæg af vejforslag A og B give 

de samme gener. 

Boldbanerne og S-togsringbanen ved Ryparken Station og 

boligkvarterer ved Ryparken vil blive påvirket. 

Trafi kanterne på Helsingørmotorvejen vil opleve forsin-

kelser særligt i myldretiden, da mindst et kørespor i hver 

retning skal inddrages under anlægsfasen. Det lokale 

vejnet vil også blive påvirket.

CUT & COVER-TUNNELEN I VEJFORSLAG A VIL GIVE 

FLEST GENER UNDER ANLÆG

Tunnelen i vejforslag A udføres som en Cut & Cover-tun-

nel. Tunnelen udføres ved, at man graver en dyb rende i 

jorden, støber tunnelen og dækker til med jord igen i hele 

vejens længde. I anlægsperioden vil der derfor være store 

gener i området ved Svanemøllens Kaserne, Strandvejen 

og Strandvænget. Det betyder fl ere ekspropriationer ved 

Strandvænget.

Der vil blive problemer med at få afviklet vejtrafi kken, da 

Ryvangs Allé og Strandvænget skal lukkes i en længere 

periode.

Når der udføres tunnel på tværs af jernbanen ved Sva-

nemøllen Station, skal togtrafi kken omlægges. I en peri-

ode på 3-6 måneder vil det give gener og længere rejsetid 

for togrejsende.

Ved en fortsættelse i etape 2 til Nordhavn vil der være 

gener for både Svanemøllehavnen og de rekreative arealer 

ved Svanemøllebugten. 

MILJØET I ANLÆGSFASEN
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SEND HØRINGSSVAR INDEN 14. APRIL 2009 
Høringen er fra den 11. februar til den 14.   april 

2009. Alle borgere, organisationer og foreninger 

kan i høringsperioden indsende høringssvar 

til kommunen. Høringssvar kan fx indeholde 

synspunkter, ideer, forslag eller kommentarer. 

SEND DIT HØRINGSSVAR TIL E-POSTKASSEN
nordhavnsvejhoering2@tmf.kk.dk

eller til:

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Miljø

Kalvebod Brygge 45

Postboks 259

1502 København V

ATT: Nordhavnsvej anden høring

FINANSIERING AF NORDHAVNSVEJ
Københavns Kommune og staten indgik i 2005 en aftale 

om, at Nordhavnsvej skal anlægges med en budgetramme 

på 1,8 mia. kr. Heraf bidrager staten med 700 mio. kr.

På baggrund af denne VVM-proces kan man give tilladelse 

til, at det oprindeligt aftalte vejforslag kan gennemføres. 

Det oprindeligt aftalte vejforslag er en variant af vej-

forslag A, etape 1 uden nødspor og fremtidssikring til en 

eventuel videreførelse i en østlig ringvej/havnetunnel.

Borgerrepræsentationen besluttede imidlertid i 2007 at 

belyse to fremtidssikrede vejforslag, som har til fælles, 

at anlægget af dem ikke kan gennemføres for de oprin-

deligt aftalte 1,8 mia. kr. Til gengæld kan begge vejforslag 

udgøre første etape af en østlig ringvej/havnetunnel.

VEJFORSLAG A 

Anlægsoverslag på 2,3 mia. kr. (etape 1) + 2,5 mia. kr. 

(etape 2). Prisniveau: 2007 

Kommunen skal skaff e fi nansiering på ekstra 500 mio.

kr. for at kunne realisere vejforslag A1. 

Vejforslag A´s etape 1 er samlet set det samfundsøko-

nomisk mest fordelagtige vejforslag, fordi det dækker 

behovet bedre end B i de første 15-20 år.

VEJFORSLAG B 

Anlægsoverslag på 4,9 mia. kr. Prisniveau: 2007 

Kommunen skal skaff e fi nansiering på ekstra 3,1 mia. 

kr. for at kunne realisere vejforslag B. 

Kommunen skal fi nde alle 4,9 mia. kr. på en gang, hvis 

vejforslag B vælges. 
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