
















I de kommende år planlægger Københavns Kommune en helt ny bydel i  
Nordhavn. Nordhavnsvej skal betjene trafikken til og fra den nye bydel med en 
effektiv forbindelse imellem Helsingørmotorvejen og Nordhavn. Vejen vil sam-
tidig lette den nuværende trafikale belastning, særligt lastbiltrafikken, fra de 
lokale veje og gader på Østerbro og i Gentofte. 



Københavns Kommunes visioner for Nordhavn er at skabe en bæredygtig, leven-
de og dynamisk bydel. Området er i dag et kontrastfyldt område, der rummer for-
skellige erhvervs- og lagerområder, et naturområde, rekreative aktiviteter samt 
havnearealer. Nordhavn skal i fremtiden rumme et nyt bolig- og erhvervsområde 
med op til 40.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser. Placeringen ved 
vandet, tæt på centrum og større trafikale færdselsårer vil gøre Nordhavn til en 
attraktiv ny bydel. 

Udover vejanlægget anlægger Københavns Kommune nye stier, cykelbroer og et 
velfungerende kollektivt trafiksystem i det nye Nordhavn. Visionen er at skabe 
en afbalanceret trafik med mindst 1/3 cykeltrafik, mindst 1/3 kollektiv trafik og 
højest 1/3 biltrafik.

Vejprojektet for Nordhavnsvej omfatter to sidestillede vejforslag – betegnet Vej-
forslag A og Vejforslag B, som vist på Figur 1.2.

Vejforslag A går fra Helsingørmotorvejen til Strandvænget (Vejforslag A1) og med 
senere forlængelse helt til Nordhavn via en passage under Svanemøllehavnen 
(Vejforslag A2). Fra tilslutningen til Helsingørmotorvejen og indtil Svanemøl-
lens Kaserne er vejen i terræn, hvorefter den føres i Cut & Cover tunnel under 
kasernen og Strandvejen. På Strandvænget kommer vejen igen op i terræn, hvor 
der etableres mulighed for til- og frakørsel. Muligheden for at gøre tunnelstræk-
ningen længere og gøre de åbne vejstrækninger kortere bliver også undersøgt. 
Vejens anden etape består af en sænketunnel under Svanemøllehavnen, hvorved 
vejen forbindes til Nordhavn. 

Vejforslag B går fra Helsingørmotorvejen helt til Nordhavn. Fra tilslutningen til 
Helsingørmotorvejen og indtil Svanemøllens Kaserne er vejen i terræn, hvorefter 
den føres i en boret tunnel til Nordhavn. 



Processen - VVM og miljøvurdering af lokalplanen 
Projektet er omfattet af krav om miljøvurdering, VVM (bekendtgørelse om vur-
dering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, VVM i medfør af 
lov om planlægning, BEK nr. 1335 ag 06/12/2006).

Lokalplanen der udarbejdes i forbindelse med planlægningen af vejen er des-
uden omfattet af kravet om miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og

programmer, (LBK nr. 1398 af 22/10/2007). De to typer miljøvurdering er kombine-
ret i denne samlede miljøvurdering.

Vejprojektet er meget debatteret i lokalområdet og i medierne. Det skyldes 
blandt andet placeringen i et tæt byområde og de mange interessenter, der bliver 
påvirket af den nye vej både under anlæggelse og drift. Der har været afholdt en 
række borgermøder som en del af offentliggørelsen af projektet. Under møderne 
har borgerne fået fremlagt planerne for projektet og haft mulighed for at kom-
mentere både vejprojektet, udviklingsstrategien for hele Nordhavnsområdet og 
infrastrukturen i København som helhed. 

I 2007 foretog Københavns Kommune en indledende skitseprojektering og 
miljøvurdering af vejforslagene. Den indledende miljøvurdering omfattede 4 
alternative vejforslag. I efteråret 2007 var projektet i indledende offentlig høring 
og på det grundlag blev to forslag i december 2007 udvalgt til behandling i den 
egentlige miljøvurdering. Miljøvurderingen af disse to forslag foreligger med 
denne rapport. 
 
Rapportens opbygning 
Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i VVM bekendt-
gørelsen og kravene jf. lovgivning om Miljøvurdering af planer og programmer. 

Rapporten indeholder et ikke-teknisk resumé, metodebeskrivelse, beskrivelse 
af eksisterende forhold samt separate afsnit for miljøkonsekvenser for både 
Vejforslag A og B i henholdsvis anlægs- og driftsfasen. Opbygningen af rapporten 
bygger på princippet om, at det i store træk skal være muligt at få en forståelse 
for de forskellige miljømæssige effekter ved at læse delafsnit. Derfor vil der 
igennem rapporten være en del gentagelser, der hvor konsekvenserne af vej-
forslagene er mere eller mindre ens, f.eks. i forhold til støj omkring tilslutning-
sanlægget ved Helsingørmotorvejen, der er ens for de to vejforslag.

Som en del af VVM’en er der udarbejdet en selvstændig rapport om byrum og 
æstetik:

Nordhavnsvej – VVM Byrum og æstetik, Schønherr Landskab og CREO Arki-
tekter december 2008

 
Som grundlag for miljøvurderingen er udarbejdet en række tekniske baggrund-
srapporter og bilagsnotater, der omfatter, teknik, trafik og støj, luftforurening, 
hydrologi og geoteknik:

Nordhavnsvej – Baggrundsrapport Teknik, Rambøll december 2008

Nordhavnsvej – Baggrundsrapport Trafik, Rambøll november 2008

Nordhavnsvej – Baggrundsrapport Samfundsøkonomi, Rambøll november 
2008

 
Bilagsnotater er listet under kapitlet ”Referencer” bagest i rapporten.





Københavns Kommune planlægger en ny bydel i Nordhavn. Nordhavnsvej skal 
betjene trafikken til og fra den nye bydel som en effektiv forbindelse mellem 
Helsingørmotorvejen og Nordhavn. Nordhavnsvej vil samtidig aflaste Østerbro 
og Gentofte for trafik. 

Det ikke tekniske resumé indeholder en gennemgang af hovedtrækkene i VVM-
redegørelsen for at give et overblik over projektet, de undersøgte vejforslag og 
de miljømæssige konsekvenser, både når vejen anlægges, og når der er trafik på 
vejen. 



Københavns Kommune vil anlægge Nordhavnsvej mellem Helsingørmotorvejen 
i vest og Nordhavn i øst. Miljøvurderingen omfatter Vejforslag A og Vejforslag B. 
Nordhavnsvej anlægges som en firesporet vej med et nødspor, der senere evt. kan 
inddrages, hvis der opstår trafikalt behov for en seks-sporet vej. Vejforslagene 
er vist på Figur 2.2. Begge vejforslag omfatter åbne vejstrækninger, samt vej 
etableret i en tunnel. Fra tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen frem til 
Svanemøllens Kaserne er Vejforslag A og B ens. 

 
VVM-redegørelsen omfatter fem forskellige forslag til tilslutningsanlæg ved 
Helsingørmotorvejen. Forslag til tilslutningsanlæg omfatter både løsninger med 
udfletningsanlæg og signalanlæg samt kombinationer af disse. De fem forslag er 
udvalgt ud fra følgende kriterier; trafikkapacitet, støj- og miljøforhold, æstetik, 
økonomi og fleksibilitet i forhold til udbygningsmuligheder.

Anlægsmetoden for tunnelen adskiller de to vejforslag. Vejforslag A anlægges 
som en Cut & Cover tunnel og på en delstrækning under Svanemøllebugten 
som en sænketunnel. Vejforslag B anlægges som en boret tunnel, med Cut & 
Cover tunnel i hver ende. Der er i Tabel 2.1. anført omtrentlige vejlængder for 
vejforslagene.

B

Vejforslag A 
Vejforslag A består af to deletaper, Vejforslag A1 fra Helsingørmotorvejen til 
kysten ved Strandvænget, og Vejforslag A2, som er en forlængelse af Vejforslag 
A1 fra Strandvænget til Nordhavn. Vejforslag A1 etableres først. Tidspunktet for 
etableringen af Vejforslag A2 vil bl.a. afhænge af byudviklingen i Nordhavn og 
den heraf afledte vejtrafik eller af en overordnet beslutning om en vej videre 
under havnen og øst om Københavns indre by. 



Vejforslag A1 
Vejforslag A1 er ca. 1650 m lang regnet fra Helsingørmotorvejen til krydset ved 
Strandpromenaden. Af denne længde udgør tunneldelen minimum 615 m.

I Vejforslag A1 etableres tunnelen som en Cut & Cover tunnel, hvilket vil sige, at 
tunneltracéets længde graves ud og tunnelen bygges i udgravningen. Derefter 
dækkes tunnelen til med jord og terrænet retableres. Metoden medfører, at 
bygninger og anlæg, som i dag ligger i tunneltracéet, skal fjernes eller om muligt 
understøttes midlertidigt i anlægsperioden. 

 
På Svanemøllens Kaserne føres vejen i en tunnel under det bevaringsværdige 
bygningskompleks på kasernen, herefter under Nordbanen og Kystbanen samt 
under Strandvejen frem til Strandvænget, hvor vejen tilsluttes det eksisterende 
vejnet.  
 
Der er undersøgt en variant, Vejforslag A1-1, hvor tunnelen starter lige efter 
krydsning af Ringbanen. Tunnelen bliver derfor ca. 375 m længere mod vest. Den 
længere tunnellængde vil give en fordyrelse i forhold til hovedforslaget. Forslag-
et vil betyde en mindre støjbelastning på kaserneområdet og området umiddel-
bart syd for Farumbanen, men vil ikke umiddelbart give en mindre støjbelast-
ning ved boligområderne ved Ryparken og Borgervænget. Forslaget vil endvidere 
betyde at det rekreative areal på Svanemøllens Kaserne kan gøres større end i 
hovedforslaget. 
 
Vejforslag A2 
Vejforslag A2 er en videreførelse af Nordhavnsvej i tunnel fra Strandvænget på 
tværs af Svanemøllehavnen til Nordhavn. I Vejforslag A2 bevares til- og frakør-
selsmuligheden i Strandvænget.  Tilslutningspunktet i Nordhavn vil afhænge af 
den fremtidige infrastruktur i Nordhavnsområdet.

Tunnelen skal passere under Kalkbrænderiløbet, som har en vanddybde på 
mindst 7 m. Den store vanddybde er nødvendig af hensyn til besejlingen af 
Svanemølleværket.  Vanddybden medfører, at tunnelen under Kalkbrænderiløbet 
skal udføres som en sænketunnel på en ca. 320 m lang strækning. 



I de mere lavvandede dele af Svanemøllebugten og på land udføres tunnelen 
som en Cut & Cover tunnel.  
 
Der er undersøgt en variant, Vejforslag A2-1, hvor tilslutningspunktet i Nordhavn 
er forskudt mod syd til Containervej umiddelbart syd for Skudehavnen. Tun-
nellængden reduceres herved med ca. 100 m. 
 
Vejforslag B 
Vejforslag B fører trafikken fra Helsingørmotorvejen direkte til Nordhavn. 
Tilslutningspunktet i Nordhavn vil ligesom for Vejforslag A2 afhænge af den 
fremtidige infrastruktur i Nordhavnsområdet.  

Der er nærmere undersøgt en mulig løsning med tilslutningspunkt mellem Sku-
dehavnen og Baltikavej. Da Vejforslag B vil skulle etableres inden byudviklingen 
er nået ud til området omkring tilslutningsanlægget, vil der skulle etableres en 
vejforbindelse fra tunnelrampen til Sundkrogsgade. 

Vejforslag B er ca. 2850 m lang regnet fra Helsingørmotorvejen til tilslutning-
spunktet i Nordhavn. Tunneldelen udgør ca. 2170 m, hvoraf ca. 1740 m udføres 
som en boret tunnel. De resterende ca. 430 m udføres som Cut & Cover tunnel.

Fra kaserneområdet skal vejen føres i en boret tunnel til Nordhavn. En-
destrækningerne af tunnelen etableres som Cut & Cover tunnel svarende til 
tunnelen i Vejforslag A. Rampeanlæg på Nordhavn svarer til rampeanlæggene i 
Vejforslag A.

Der etableres ikke til- og afkørsler til Strandvænget som i Vejforslag A. Hvis der 
skal etableres til- og frakørsler i Strandvænget vil tilslutningsanlægget blive så 
stort at at en del af Svanemøllehavnen skal inddrages til byggeplads. Ligeledes 
skal der ske ekspropriation af ejendomme nord for Strandvænget. En eventuel 
senere videreførelse til Nordhavn kompliceres også.

Der er undersøgt en variant, Vejforslag B-1, hvor tunnelstrækningen forlænges 
med 130 m mod vest frem til østsiden af Ringbanen. Den længere tunnellængde 
vil give en fordyrelse i forhold til hovedforslaget. Forslaget vil betyde en mindre 
støjbelastning på kaserneområdet og området umiddelbart syd for Farumbanen, 
men vil ikke umiddelbart give en mindre støjbelastning ved boligområderne ved 
Ryparken og Borgervænget. Forslaget vil endvidere betyde at det rekreative areal 
på Svanemøllens Kaserne kan gøres større end i hovedforslaget.

Der er endvidere undersøgt en anden variant, Vejforslag B-2, hvor tilslutning-
spunktet i Nordhavn er forskudt mod syd til Containervej umiddelbart syd for 
Skudehavnen. Tunnellængden reduceres herved med ca. 100 m.



De trafikale konsekvenser af Nordhavnsvej er belyst ved en række modelbereg-
ninger med trafikmodellen OTM5.0. Trafikmodellen beregner trafikken og 
fordeling på transportmidler (bil, kollektiv, cykel og gang) samt ruter. Trafikken 
er fremskrevet til 2018 med trafikberegninger af situationer uden Nordhavnsvej 
og med trafikberegninger af de tre løsningsmuligheder for Nordhavnsvej,  A, 
A1 og A2 samt B. Derudover er trafikken også beregnet i forhold til forskellige 
udbygninger af Nordhavn.  

Generel udvikling i biltrafikken fra 2004 til 2018 
Trafikmodelberegningerne viser, at antallet af bilture på det københavnske vej-
net fra 2004 til 2018 i gennemsnit vil stige med ca. 20 %. Denne stigning kommer, 
uanset om Nordhavnsvej bliver bygget. Det vil få væsentlige konsekvenser på 
vejnettet. Som eksempler på stigningerne i biltrafikken uden en Nordhavnsvej 
kan nævnes:

På Helsingørmotorvejen er beregnet en stigning på ca. 16.000 køretøjer (inkl. 
lokalgaderne, Lyngbyvej) nord for Tuborgvej (svarende til 17 % stigning). 

På Ring 2 forbindelsen stiger trafikken f.eks. ved Strandvejen med ca. 24 %. 

På Østerbrogade er trafikken beregnet til at stige med 6.000 - 9.000 køretøjer, 
således at trafikbelastningen på Østerbrogade omkring Jagtvej er beregnet 
til 30.000 køretøjer. De beregnede stigninger på enkeltstrækninger er om-
kring 30 %. 

Generelt vurderes det, at trafiknettet i Københavns Kommune sandsynligvis kan 
håndtere en stigning på omkring 20 % i trafikbelastningen set over hele døgnet. 
Derimod vil det sandsynligvis på centrale dele af det københavnske vejnet være 
vanskeligt at afvikle den stigning i trafikken, som trafikmodellen beregner for 
myldretiden. Myldretidstrafikkens varighed vil i praksis blive udvidet og dække 
flere timer end tilfældet er i dag.

Overordnet trafikal konsekvens af Nordhavnsvej 
Trafikbelastningen på Nordhavnsvej vil afhænge af vejforslag, tilslutningsanlæg 
ved Helsingørmotorvejen og byudviklingen på Nordhavn. Tabel 2.1 viser trafik-
ken i forskellige situationer. 

Nordhavnsvej har i Vejforslag A1 en beregnet trafik på omkring 30.000 køretøjer 
, når Nordhavn er udbygget med 200.000 etagemeter på Nordhavn og der er byg-
get 170.000 etagemeter på Marmormolen. 

Nordhavnsvej har i Vejforslag A1 en beregnet trafik på 31.600 køretøjer, når Nord-
havn er udbygget med 600.000 etagemeter på Nordhavn og der er bygget 170.000 
etagemeter på Marmormolen. 

Ved forøgelsen af udbygningen på Nordhavn stiger trafikken ”kun” med 1.600 
køretøjer på Nordhavnsvej.  Denne forholdsvis lille ændring i trafikken på Nord-
havnsvej tilskrives to forhold. For det første er det kun en begrænset del af den 
forøgede trafik til/fra Nordhavn, der vil opnå en fordel af at anvende Nordhavns-
vej. For det andet vil en del af trafikken på Nordhavnsvej, der er gennemkørende 
på Kalkbrænderihavnsgade blive fortrængt til andre veje som følge af den be-
grænsede kapacitet ved Oslo Plads og Vordingborggade.



Nordhavnsvej har i Vejforslag A1+A2 en beregnet trafik på 37.700 køretøjer, når 
Nordhavn er udbygget med 600.000 etagemeter på Nordhavn og der er bygget 
170.000 etagemeter på Marmormolen. Hvis Nordhavnsvej etableres som Vejfor-
slag B, er trafikken beregnet til 17.300 køretøjer. Vejforslag B har ikke tilslutning 
til kysten. Vejforslaget fungerer derfor ikke på samme måde som Vejforslag A1 
som ringforbindelse på Østerbro. Derfor er den beregnede trafik væsentligt min-
dre.

En udbygning på 3,6 mio. etagemeter på Nordhavn vil medføre en væsentlig 
stigning i trafikken på Nordhavnsvej. I Vejforslag A1+A2 er trafikken beregnet til 
57.900 køretøjer. I Vejforslag B er trafikken beregnet til 38.000 køretøjer. 

Etableringen af Nordhavnsvej, isoleret set, medfører en minimal stigning på 
1.800-2.000 bilture på en hverdag. Dette skal ses i forhold til, at den samlede 
trafik over den nordlige del af kommunegrænsen er på ca. 250.000 køretøjer. 
 
Væsentlige konklusioner af trafikberegningerne er:

Uanset valg af vejforslag flyttes noget trafik fra Ring 2-forbindelsen, Em-
drupvej, Lersø Park Allé, Lyngbyvej syd for Hans Knudsens Plads samt fra de 
tværgående veje mellem Lyngbyvej og Østerbrogade, bl.a. på Borgervænget, 
Sejrøgade og Jagtvej til Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej. 

På Østerbrogade er trafikken beregnet til at stige med 2.200 køretøjer 
med tilslutningen ved kysten (Vejforslag A1). En del trafik vil ifølge bereg-
ningerne søge til Lyngbyvej ad Østerbrogade og Nordhavnsvej i stedet for ad 
bl.a. Jagtvej til Lyngbyvej.

Ved Vejforslag B forbliver trafikken i højere grad på vejene på Ring 2 forbin-
delsen, f.eks. Strandvejen, Ryvangs Alle og Strandøre. Trafikken stiger derfor 
ikke så meget på Helsingørmotorvejen ved dette vejforslag som ved Vej-
forslag A1 og A1+A2. 



Vejforslag A og B adskiller sig primært ved, at der med tilslutningen ved 
Strandvænget i Vejforslag A1 opnås øget tilgængelighed til Østerbro.

Herudover adskiller Vejforslag B sig ved at være ca. 1 km. længere end Vej-
forslag A1 mellem Helsingørmotorvejen og krydset Kalkbrænderihavnsgade 
og Sundkrogsgade. Dette betyder, at Vejforslag B ikke er et nær så attraktivt 
alternativ på ruten mellem Nordkøbenhavn og Østerbro/Indre By, hvilket 
især gør sig gældende uden for myldretiden, hvor trængslen på de alterna-
tive ruter er mindst.

Vejforslag B har derfor ikke samme aflastende effekt på hverken Ring 2 eller 
vejene på ydre Østerbro som Vejforslag A1 og A1+A2. 

Vurdering af trafikken 
Sammenfattende er det Københavns Kommunes vurdering, at Vejforslag A1 ved 
udbygning af Indre Nordhavn med 600.000 m2 vil kunne sikre trafikbetjeningen 
og samtidig aflaste Østerbro for gennemkørende trafik. Det er desuden kommu-
nens vurdering, at med en betydelig større byudvikling i Ydre Nordhavn, er det 
nødvendigt med en direkte vejforbindelse i en tunnel under Svanemøllebugten. 
Det er samtidig kommunens vurdering, at både Helsingørmotorvejen og flere af 
kommunens vejstrækninger vil få svært ved at afvikle trafikken i myldretiden, 
med den nuværende udformning af vejen. Det skønnes derfor nødvendigt på sigt 
at gennemføre en række foranstaltninger for at nedbringe trafikken til et niveau, 
der kan afvikles på vejnettet uden store forsinkelser, og for at opfylde kommun-
ens målsætning om balance mellem biltrafik, kollektiv trafik og cykeltrafik. 

Anlægsarbejdet skal udføres tæt på eksisterende beboelse og rekreative arealer. 
Endvidere krydser vejforslaget stærkt befærdede veje og jernbanespor. Arbejdet 
vil blive planlagt omhyggeligt, så generne forbundet med anlægsarbejdet bliver 
mindst muligt. 
 
De forventede arbejdsmetoder og udførelsesrækkefølger er beskrevet for de 
undersøgte vejforslag. De endelige valg af arbejdsmetoder vil blive foretaget i 
forbindelse med udbud og detailprojektering af det valgte projekt.  
 
Vejforslag A og B 
Disse anlægsaktiviteter er fælles for de to vejforslag:

Tilslutningsanlæg ved Helsingørmotorvejen

Krydsning af Ringbanen

 
Anlægsarbejderne ved tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen vil i nogen 
grad afhænge af hvilket forslag, der vælges, men vil dog have en række fælles 
forudsætninger. Helsingørmotorvejen skal udvides og både den østlige og vest-
lige del af Lyngbyvej flyttes. Trafikken på lokalgaderne vil blive opretholdt i et 
kørespor i hver retning i hele anlægsperioden.   
 
På selve Helsingørmotorvejen vil der blive opretholdt mindst to kørespor i hver 
retning. Tilslutningsanlæg med ramper omfatter anlæg af en ”flyover” over 
Helsingørmotorvejen. En flyover anlægges ved at bygge hen over trafikken i den 
østlige side af Helsingørmotorvejen. 
 
Indsnævringen af Helsingørmotorvejen vil give forsinkelser for trafikanterne 
i myldretiden. Det forventes, at trafikanterne i et vist omfang vil tilpasse deres 
køretidspunkt efter dette. 



Ringbanen ligger i dag på en jorddæmning. Til erstatning for denne jorddæmn-
ing bygges en jernbanebro, således at Nordhavnsvej kan føres under Ringbanen. 
For i videst muligt omfang at kunne opretholde driften på Ringbanen i anlægs-
perioden udføres en midlertidig brokonstruktion. Broarbejderne for den endelige 
jernbanebro vil da foregå under og omkring den midlertidige bro.  
 
Vejforslag A1 
Vejforslag A1 omfatter også disse hovedaktiviteter;

Tunnel mellem Svanemøllens Kaserne og Strandvænget

Nye vejanlæg i Strandvænget

 
Anlægsarbejdet for tunnelen fra Svanemøllens Kaserne til Strandvænget etable-
res som en Cut & Cover tunnel. Den udgravede jord transporteres på lastbiler til 
opfyldning på den nordlige del af Nordhavn. 
 
Krydsning af Svanemøllens Kaserne, jernbanen og Strandvejen 
På Svanemøllens kaserne indebærer anlægsarbejdet, at bygninger, både beva-
ringsværdige og ikke-bevaringsværdige, må nedrives og efterfølgende genopfø-
res.  
 
Ved krydsningen af Nordbanen og Kystbanen kan midlertidige afbrydelser af 
togdriften ikke undgås. Togdriften vil ikke på noget tidspunkt blive afbrudt på 
begge baner samtidigt. I et samarbejde med Trafikstyrelsen, Banedanmark og 
DSB søges generne for passagererne minimeret mest muligt. For at mindske den 
periode, hvor togtrafikken påvirkes vil arbejdet i sporområdet blive udført i tre-
holdsskift alle ugens syv dage.  
 
Strandvejen kan ikke spærres for trafik. Etableringen af tunnelen under Strand-
vejen vil derfor foregå i to etaper hvor henholdsvis den østlige og vestlige del af 
vejen inddrages mens tunnelen bygges.  
 
Konsekvenser for vejtrafikken 
Anlægsarbejdet i Vejforslag A1 har væsentlige konsekvenser for den nuværende 
vejtrafik i området. Lukning af Ryvangs Allé og Strandvænget i anlægsperioden 
vil betyde, at den nuværende trafik på disse veje vil blive overflyttet til primært 
Strandvejen/Østerbrogade og Strandøre/Strandpromenaden. Strandøre må åbnes 
for tung trafik i anlægsperioden. Trafikken på disse veje vil vokse og der vil opstå 



væsentlige forsinkelser for trafikanterne. Problemerne vil i et vist omfang kunne 
afhjælpes med ændringer af signalanlæg, svingbaner mv. Derudover må det også 
i et vist omfang forventes, at trafikanterne vælger andre ruter eller andre køre-
tidspunkter.  
 
Byggepladstrafik 
Hovedparten af trafikken til og fra byggepladser vil være lastbiler, der transpor-
terer opgravet materiale bort fra udgravning af tunneller eller transporterer ma-
teriale til byggepladserne. Der er ikke truffet beslutning om hvilke ruter, der skal 
benyttes til afvikling af trafikken fra byggepladserne.  
 
Anlægsperiode 
Anlægsperioden for Vejforslag A1 er skønnet til ca. 5 år. I det sidste år udføres 
alene klargøringsarbejder, som ikke medfører gener for beboere og trafikanter.  
 
Vejforslag A2 
En senere videreførelse af tunnelen til Nordhavn (Vejforslag A2) består anlægs-
mæssigt af delstrækningerne Cut & Cover tunnel i Strandvænget, Cut & Cover 
tunnel under Svanemøllehavnen og sænketunnel under Kalkbrænderiløbet, 
samt opkørsel på Nordhavn.
Ved anlæg af Vejforslag A2 skal rampeanlægget i Strandvænget, som er etableret 
under Vejforslag A1, fjernes og tunnelen bygges videre mod Nordhavn fra tunnel-
mundingen. Anlæg vil ske således, at trafikken på første etape af Nordhavnsvej 
kan opretholdes.

En del af lystbådehavnen må inddrages til arbejdsareal. Inden anlægsarbejdet 
går i gang etableres lystbådehavnen midlertidigt et andet sted. 

Det vurderes, at anlægsperioden for Vejforslag A2 til Nordhavn vil være ca. 4 år.

Vejforslag B 
Anlægsarbejderne frem til Svanemøllens Kaserne, som er fælles for de to vejfor-
slag, er beskrevet ovenfor.

Borede tunneler udføres som regel med en cirkulær foring af betonelementer, 
som monteres af maskiner placeret umiddelbart bag selve borehovedet i tun-
nelboremaskinen. Borearbejdet for det første tunnelrør forudsættes startet i 
Nordhavn, hvor der etableres startkammer og arbejdsramper. Den borede tun-
nelstrækning består af to tunnelrør. Den ydre diameter af tunnelboremaskinen 
vil være knap 15 meter.

Det udgravede materiale (mucken) transporteres i tunnelen på transportbånd 
tilbage til Nordhavn, hvor det omlæsses til dumpere, som kører mucken til depo-
nering nord for Nordhavnsområdet. 

Når tunnelboremaskinen har boret det første tunnelrør, forventes det, at tunnel-
boremaskinen skilles ad og transporteres til Nordhavn for der, efter atter at være 
blevet samlet, at bore mod Svanemøllens Kaserne igen. Herved bliver det første 
tunnelrør ledigt til montage.

Den mest pladskrævende del af tunnelprojektet vil være betonelementfabrikken 
med tilhørende lagerplads til betonelementerne, samt selvstændig betonfabri-
kation. Produktion af betonelementerne skal starte før tunnelboremaskinen 
ankommer til Nordhavn. Betonelementerne vil kunne fremstilles på Nordhavn 
eller på en anden lokalitet, hvorfra elementerne sejles til Nordhavn. 
Udstrækningen af den borede tunnelstrækning er valgt således, at det bevarings-
værdige bygningskompleks på kasernen ikke direkte berøres af borearbejdet. 



Et mindre antal af kasernens ikke klassificerede bygninger vil blive berørt af 
rampeanlægget og Cut & Cover tunnelstrækningen, som fører til den borede 
tunnelstrækning. Disse, ikke klassificerede bygninger, nedrives og kan senere 
opføres som nye bygninger andet sted på kasernen.

Konsekvenser for vejtrafikken 
I vejforslag B foregår anlægget af vejtilslutningen mellem Helsingørmotorvejen 
og Nordhavnsvej som nævnt ligesom i Vejforslag A1, og der foretages ikke ind-
greb i vejnettet andre steder. 

Anlægsperiode 
Den samlede anlægstid for Vejforslag B er anslået til ca. 6 år. Selve tunnelborear-
bejdet skønnes udført indenfor en toårig periode, mens arbejderne i den reste-
rende periode omfatter tilslutninger i enderne af den borede tunnel samt under-
føring under Ringbanen og tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen.

Vurdering af trafik i anlægsfasen 
Anlægsarbejder vil medføre gener for trafikafviklingen og ekstra kørsel med 
lastbiler med jord og materialer i forbindelse med både Vejforslag A1 + A2 og Vej-
forslag B.

Det er nødvendigt at undersøge behov for ombygninger, omprogrammeringer 
af signalanlæg osv. for at optimere trafikafviklingen og sikre  trafiksikkerheden, 
herunder især gående og cyklister, bedst muligt i anlægsperioden.  

De væsentligste gener vil opstå ved anlæg af Vejforslag A1, hvor Ryvangs Allé og 
Strandvænget skal lukkes i en lang periode. Lukningen vil give anledning til 
væsentlige trafikafviklingsproblemer og store forsinkelser i myldretiden. Des-
uden vil det give en øget gene for beboere på Strandøre og Strandpromenaden i 
anlægsperioden. I det videre arbejde skal der ses nærmere på hvilke afværgefor-
anstaltninger såsom hastighedsnedsættelse, forbedrede krydsningsmuligheder 
etc. der er nødvendige for at minimere generne for beboerne. 

Lastbilkørsel til/fra byggeplads ved Lyngbyvej 
Lastbilkørsel fra byggeplads ved Lyngbyvej til Nordhavn foregår på det overord-
nede vejnet (via Tuborgvej og Strandvejen) og svingbevægelserne begrænses der-
ved til at være i signalregulerede kryds. Set i lyset af de mange højresvingsulyk-
ker mellem lastbiler og cykler, skal man skal dog være opmærksom på, at ande-
len af højresvingende lastbiler stiger markant på den angivne rute, og der skal 
gøres en ekstra indsats for at sikre de kryds, hvor lastbilerne svinger til højre. 

I retning fra Nordhavn til byggepladsen ved Lyngbyvej er der undersøgt flere 
ruter. Ruten ad Vordingborggade-Strandboulevarden-Jagtvej- Lyngbyvej vil være 
mest hensigtsmæssig i forhold til betjening af byggepladsen. Løsningen vil dog 
kræve en ophævelse af lastbilforbudet i Vordingborggade, hvilket betyder, at også 
lastbiler der ikke kører arbejdskørsel til byggepladsen, vil kunne komme igen-
nem her.

Den anden mulighed er, at lastbiltrafikken fra Nordhavn til byggepladsen ved 
Lyngbyvej kører via Strandvejen og Tuborgvej. Dette kræver, at Lyngbyvejen dob-
beltrettes mellem Emdrupvej og byggepladsen. Dette er ikke uproblematisk, bl.a. 
pga. udformningen af krydset ved Emdrupvej og at parkeringspladser midlerti-
dig må nedlægges på lokalgadens østlige side. Denne rute er samtidig hårdt bela-
stet på Strandpromenaden og Strandøre i perioden, hvor Strandvænget er lukket.

I det videre arbejde skal der ses nærmere på, hvilken transport, der er mest hen-
sigtsmæssig og samlet giver færrest gener for beboere langs vejene.



Indsnævring af Helsingørmotorvejen fra 3 til 2 spor 
Det er Vejdirektoratets vurdering, at det vil være meget problematisk at ind-
snævre trafikken på Helsingørmotorvejen fra 3 til 2 spor forbi anlægsområdet 
syd for Emdrupvej.

Vejdirektoratet foreslår, at det undersøges, om det vil være muligt at opretholde 
et 3. spor i hver retning i anlægsperioden ved at lede en del af motorvejstrafikken 
via lokalgaden Lyngbyvej. 

Vejdirektoratet skal som vejbestyrelse for Helsingørmotorvejen godkende pla-
nen for trafikafvikling i anlægsfasen. Vejdirektoratet vurderer desuden, at der er 
behov for et effektivt trafikledelses- og informationssystem fra Motorring 3 til 
Vibenhus Runddel.

Nordhavnsvej skal i både Vejforslag A og B føres under Ringbanen ved at bane-
dæmningen erstattes af en jernbanebro. Anlægget kræver at Ringbanen afbrydes 
i kortere tid. 

Ved anlæg af Vejforslag A skal tunnelen føres under Nordbanen og Kystbanen. 
I perioder vil det være nødvendigt at afbryde togtrafikken. Det forventes, at af-
brydelsen af hver bane vil vare mellem 1 og 3 måneder. Det er et krav, at enten 
Kystbanen eller Nordbanen til enhver tid er i drift. Afbrydelserne af jernbanerne 
vil give længere rejsetid for passagerne og ulemper i form af flere skift mellem 
forskellige tog. For at minimere generne for togpassagerne indsættes ekstra 
tog på de jernbaner, der er i drift, ligesom arbejdet ved passage af Nordbanen og 
Kystbanen gennemføres i døgndrift. 

Støjbelastningen i omgivelserne fra Nordhavnsvej i anlægsfasen er beregnet ved 
brug af de nordiske beregningsmodeller.

I Københavns Kommune er de vejledende støjgrænser angivet i ”Forskrift for 
visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune ” da-
teret 12. oktober 2006. For bygge- og anlægsarbejder på hverdage mellem kl. 07-18 
er grænseværdien LAeq = 70 dB. Uden for dette tidsrum er grænseværdien LAeq = 40 
dB.

Herudover er der krav om, at der ved arbejdets udførelse skal anvendes maskiner 
og arbejdsmetoder, der begrænser støjbelastningen i omgivelserne mest muligt. 
Der er mulighed for at søge dispensation for overskridelse af støjgrænserne. I 
forbindelse med dispensationen kan kommunen stille krav om indførelse af 
afværgeforanstaltninger.

Anlægsarbejderne for Vejforslag A1 ligger mange steder tæt på boliger som følge 
af begrænset plads i gaderne. Det gælder særligt ved Ryvangs Allé, Strandvejen 
og Strandvænget. De mest støjende aktiviteter vil være rammearbejde med 
hydraulisk rammemaskine, samt boring for sekantpæle. I dette område må det 
forventes, at vejledende grænseværdier overskrides i længere perioder. 



I forbindelse med krydsning af Nordbanen og Kystbanen skal arbejde under 
sporspærringen foregå i døgndrift. Længden af sporspærringsperioden er usik-
ker men formentlig min. 3-4 måneder. I denne periode vil der i de nærliggende 
boligområder ske overskridelser af grænseværdierne om aftenen, natten og i 
weekenderne.

Ved boligområderne ved Helsingørmotorvejen forventes det kun kortvarigt at de 
vejledende grænseværdier overskrides. Det gælder både for Vejforslag A og B.

Det forventes, at merstøjen fra den forøgede arbejdskørsel på de offentlige veje 
i forbindelse med anlægsarbejdet ikke vil overstige 0,7 dB, selv i perioder med 
maksimal belastning. Denne støjforøgelse kan ikke umiddelbart registreres af 
beboerne langs vejene.

De valgte metoder kan yderligere dæmpes ved lokale inddækninger af maski-
nerne. Støjreduktionerne vil dog typisk være begrænset til 2-3 dB. Støjforholdene 
ved anlægsarbejdet vil løbende blive overvåget med henblik på at kunne doku-
mentere støjbelastningen.

Støj i forbindelse med omlægning af trafik som følge af anlægsarbejder 
Anlægsarbejderne vil indebære omlægning af trafik, hvorved enkelte veje vil få 
en væsentligt forøget trafik. Det drejer sig især om Strandøre - Strandpromena-
den, hvor trafikken ved afbrydelsen af Ryvangs Allé og Strandvænget vil vokse 
med ca. 55 % samt få en betydelig lastbiltrafik. Herved vil støjen øges med godt 3 
dB, hvilket vil være hørbart. Desuden vil Hellerupvej samt nogle lokalveje mel-
lem Ryvangs Allé og Strandvejen få forøget trafikken. Ændringer i trafik og støj-
niveau på disse veje vil afhænge af belastningen i dag samt hvilke veje bilister og 
lastbiler vælger, når Ryvangs Allé lukkes.

Vurdering af støj i anlægsperioden 
Den væsentligste støjpåvirkning fra anlægsarbejdet vil ske i Vejforslag A ved pas-
sage under Nordbanen og Kystbanen. Det er nødvendigt at arbejde i døgndrift, 
hvilket vil give store gener fra støj om natten. Det er nødvendigt med dispensa-
tion fra Københavns Kommunes grænseværdier for anlægsstøj om natten. Ved 
behandling af dispensationsansøgninger vil kommunen sikre, at der gennem-
føres relevante afværgeforanstaltninger, f.eks afskærmning, støjreducerende 
vinduer og eventuelt mulighed for genhusning. Kommunen vil samtidig sikre at 
bygherre giver naboer den nødvendige information om arbejdets gennemførelse 
og støjens varighed. 

Trafikstøjen er beregnet på et vejnet, der afgrænses af M3-Jægersborg Alle mod 
nord, Vangedevej mod vest og Kongens Nytorv mod syd. I beregningerne indgår 
alle de overordnede veje inden for området. Støjbidrag fra togtrafik og industri er 
ikke medtaget i vurderingerne.

For at nedbringe støjen fra trafikken på vejen opsættes støjafskærmning langs 
Helsingørmotorvejen, ved boldbanerne og Svanemøllens Kaserne. Ved rampen 
ved Strandvænget planlægges opsættelse af skærm mellem rampen og Strand-
vænget. For at reducere støjgenerne ved Svanemøllehavnen planlægges opsæt-
telse af afskærmning langs Strandvænget. I alt planlægges opsat ca. 2,5 km. støj-
afskærmning i Vejforslag A1 og ca. 2 km støjafskærmning i Vejforslag B.

Den samlede støjbelastning langs det vejnet der indgår i kortlægningen af tra-
fikstøjen kan udtrykkes ved det samlede antal boliger, der belastes med mere end 
58 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi ved boliger. På baggrund 



af antallet af støjbelastede boliger kan det samlede støjbelastningtal (SBT) bereg-
nes. Støjbelastningstallet (SBT) er et indeks, der beskriver den oplevede genevirk-
ning for et område. SBT bestemmes som en funktion af antal boliger vægtet med 
en genefaktor, som afhænger af boligens støjbelastning. Genefaktoren er et in-
deks, der udtrykker hvor generende et givet lydtrykniveau føles for beboerne ved 
brug af have/altan, åbning af vinduer, telefonsamtaler og almindelig samtale. 

Beregningerne viser, at Vejforslag A medfører at antallet af støjbelastede boliger 
vil falde med 22 mens det vil stige med 156 i Vejforslag B. Grunden til at tallet 
stiger ved Vejforslag B er, at vejforslaget ikke i samme grad som ved Vejforslag A 
overflytter trafik fra de mindre og bolignære veje til Nordhavnsvej. Beregninger-
ne viser ligeledes, at der vil ske et marginal fald af det samlede støjbelastnings-
tal, SBT, for Vejforslag A, mens der tilsvarende for Vejforslag B vil ske en marginal 
stigning. Beregningerne viser endvidere at støjen vil stige med 1-3 dB ved enkelte 
boliger i de sydlige blokke i Ryparken. 

En støjskærms eller støjvolds lyddæmpende effekt er størst umiddelbart bag 
afskærmningen og aftager med afstanden.  Lige bag afskærmningen kan stø-
jen falde mere end 10 dB og på lidt større afstand typisk 5-6 dB, afhængig af 
afskærmningens højde og placering. Ved etagebyggeri vil støjskærme mindske 
støjbelastningen på de nederste én til to etager og på de udendørs opholdsarea-
ler, mens støjen ikke bliver dæmpet ved de øverste etager. 

Beregninger viser, at støjskærme kan give bl.a. haveforeningen vest for Helsin-
gørmotorvejen, dele af boldbanerne og området ved Strandvænget en lavere støj-
belastning end der er i dag.

Vurdering af trafikstøj 
Den samlede trafikstøj vil falde marginalt i hele området som følge af omforde-
lingen af trafik til Nordhavnsvej. Med støjskærme vil der ikke være væsentlig 
trafikstøj langs selve Nordhavnsvej. 

Byggegrubeindfatningerne ligger ved Ryvangs Allé og Strandvænget tæt på bo-
ligbebyggelser (indenfor 5 m) som følge af begrænset plads i gaderne. 

Størrelsen af vibrationerne vil afhænge af det benyttede udstyr, de geologiske 
forhold og afstanden mellem udstyret og ejendomme. Som eksempel kan det 
nævnes, at der i forbindelse med udførelse af underjordiske P-anlæg i Køben-
havn ikke er målt svingningshastigheder over 1 mm/s hvilket er langt under 
kravet på 5 mm/s. På P-anlægget er der benyttet udstyr i en afstand fra bygnin-
ger svarende til det der forventes ved Ryvangs Allé og Strandvænget.

Hvorvidt vibrationerne giver anledning til, at der kommer en skade på bygnin-
gerne afhænger også af hvorledes bygningerne er udført. I forbindelse med de-
tailprojekteringen skal ovenstående forhold nærmere belyses og på baggrund af 
disse skal der træffes beslutning om udførelsesmetode, der sikrer at bygningerne 
ikke beskadiges.

Vurdering af vibrationer 
Der forventes ikke væsentlige overskridelser af grænseværdierne for komfortvi-
brationer eller bygningsskadelige vibrationer. 



Luftforurening – anlægsfase  
Der er foretaget en beregning af luftkvaliteten ved boliger nær anlægsarbejdet 
øst for Strandvænget. Her foregår det mest intensive anlægsarbejde for Vejfor-
slag A tættest på boliger.

Beregningen viser, at grænseværdien på 40 μg/m3 for kvælstofdioxid (NO2) for 
årsmiddelkoncentrationen ikke overskrides ved de nærmest liggende boliger 
som følge af forureningen fra anlægsarbejderne. 

Til gengæld viser beregningerne, at der er en risiko for at grænseværdien på 200 
μg/m3 angivet som den 19. højeste timemiddelkoncentration (set over 1 år) bliver 
overskredet ved de nærmeste boliger ved Strandvænget.

Der forventes ikke overskridelser af grænseværdierne for N02 andre steder for 
Vejforslag A1 i anlægsfasen. Der forventes ikke overskridelse af grænseværdierne 
for partikler noget sted ved Vejforslag A1. 

Tilsvarende forventes der ikke overskridelser af grænseværdierne for hverken 
N02 eller partikler for Vejforslag A2 eller Vejforslag B.

De samlede udslip af CO2 fra anlæggelse af Vejforslag A1 og A2 er beregnet til 
henholdsvis ca. 70.000 og 75.000 tons. Det samlede CO2-udslip fra anlæggelsen af 
hvert af vejforslagene svarer til, hvad ca. 7.000 danskere udleder på et år. Det sam-
lede energiforbrug i Vejforslag B er knap 50 % større end forbruget i Vejforslag A1 
og A2 tilsammen.

I forbindelse med planlægning af anlægsarbejdet vil det tilstræbes at reducere 
emissionerne til luften. Det vil blive gjort ved at bl.a. at kræve at der på entrepre-
nørmaskiner er monteret partikelfiltre, katalysatorer til fjernelse af NO2 mv.

For at reducere diffuse støvgener vil der bl.a. blive krævet at der sker vanding ved 
støvproblemer og alle veje, indkørsler, fortov mm. som skal have belægning, bør 
færdiggøres hurtigst muligt.

Vurdering af luftforurening i anlægsfasen 
Beregningerne viser, at anlægsarbejderne kan give anledning til kortvarige over-
skridelser af grænseværdi for NO2 ved de nærmeste boliger. Usikkerheden på den 
type beregninger er stor, men det er væsentligt, at der er fokus på emissioner fra 
anlægsarbejdet, især hvor arbejdet foregår tæt på boliger og hvor sprednings-
forholdene er dårlige. Med udgangspunkt i projektets tidlige stade, hvor der er 
mulighed for forbedringer, og overskridelsernes midlertidige karakter, vurderes 
miljøpåvirkningerne at være acceptable.

Luftforurening – driftsfasen 
Luftforureningen fra vejtrafikken kan medføre både lokal, regional og global 
påvirkning af miljøet. Lokalt og regionalt har luftforureningen betydning for 
menneskers og planters sundhed og globalt i form af klimapåvirkninger. 

Luftforureningen fra trafikken består af en række stoffer, der har forskellige mil-
jø- og sundhedsmæssige effekter. De vigtigste skadelige stoffer udgøres af: 

Partikler
Kulmonoxid (CO)
Kvælstofdioxid (NO2) og samlede kvælstofoxider (NOX)
Organiske flygtige stoffer (VOC)
Svovldioxid (SO2)

 



Luftforureningen fra vejtrafikken er afhængig af trafikmængde, hastighed og 
sammensætning af køretøjer på de enkelte vejstrækninger. 

Regional og global påvirkning
Luftforureningen fra vejtrafikken er beregnet for Regionen som de samlede 
emissioner af de betragtede luftforureningskomponenter i tons pr. år. Det er 
beregnet at anlæg af Nordhavnsvej vil medføre minimale ændringer i energifor-
brug samt udslip af luftforurenende stoffer. Ændringerne skyldes et meget lille 
antal nye bilture samt en mindre omvejskørsel ved anlæg af Nordhavnsvej. Der-
udover skyldes ændringerne i de samlede udslip overflytninger af trafik mellem 
veje med forskellige hastighedsklasser.

Lokal påvirkning 
Den lokale påvirkning af luftkvaliteten er vurderet for:

Luftforurening i gaderummet nær ved vejen 
Luftforurening fra tunnelportaler

Det er valgt at belyse luftkvaliteten i gaderummet ved Strandvænget. Lokalite-
ten er det sted, hvor der er boliger placeret tættest ved vejen. Der er gennemført 
en vurdering af NO2, Benzen og CO.  For at belyse den værste situation er trafik-
mængderne på Strandvænget og Nordhavnsvej adderet.

Beregningerne viser at ingen af grænseværdierne er overskredet ved Strandvæn-
get. Dette vil også gælde for den øvrige del af Nordhavnsvej, hvor trafikken er 
lavere og boligerne/institutionerne ligger længere væk.

Vurdering af luftforurening i driftsfasen 
Da beregningerne viser, at ingen af grænseværdier for luftkvalitet forventes 
overskredet, vurderes det at både Vejforslag A og Vejforslag B kan gennemføres 
uden væsentlige påvirkninger af luftkvaliteten i området.

De kulturhistoriske elementer i området omkring vejforslagene omfatter fre-
dede og bevaringsværdige bygninger, kirker, mindetavler, fund og fortidsminder. 
Antallet af egentlige fund og fortidsminder er begrænset, men der kan være mu-
lighed for at støde på yderligere fund i forbindelse med anlægsarbejdet. Der er 
derfor særlig risiko for at støde på fund ved udførelsen af Vejforslag A, da denne 
løsning indebærer langt mere gravearbejde i de øvre jordlag, hvor der kan være 
risiko for at påvirke værdifulde genstande. I Vejforslag B er påvirkningerne be-
grænsede til arealerne omkring vejstrækningen i terræn og rampeanlæggene.



I umiddelbar nærhed af vejforslagene er det primært bevaringsværdige bygnin-
ger, der risikerer at blive påvirket direkte. Påvirkningerne kan enten have per-
manent eller midlertidig karakter og være knyttet til aktiviteter i anlægs- eller 
driftsfasen.

Lundehus Kirke, der ligger nord for tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorve-
jen påvirkes ikke direkte, men kan blive påvirket i anlægsfasen af støj-, og støv-
gener, mens der i driftsfasen kan være ændrede visuelle forhold. Påvirkningen af 
kirken er ens for de to vejforslag.

En række af de bevaringsværdige bygninger på Svanemøllens Kaserne påvirkes 
i anlægsfasen for Vejforslag A, idet der på denne strækning graves ud til Cut & 
Cover tunnelen, hvilket betyder at de fleste af bygningerne i tracéet skal nedrives 
og siden hen genopføres. Enkelte ikke bevaringsværdige bygninger fjernes dog 
permanent. De kan evt. opføres et andet sted på kasernens areal. De bevarings-
værdige bygninger påvirkes ikke af etableringen af Vejforslag B, da vejen på 
denne strækning forløber i en boret tunnel.

Ved Vejforslag A påvirkes en række bevaringsværdige bygninger, der er placeret 
på sydsiden af Strandvænget. Idet bygningerne er beliggende hvor det fremtidige 
rampeanlæg vil blive placeret, fjernes bygningerne permanent. Vejforslag B ind-
virker ikke på disse bygninger.  I driftsfasen vurderes der ikke at være påvirknin-
ger af kulturarven.

Vurdering af påvirkning af kulturarv 
Det vurderes, at kulturarven, defineret som kirker, fortidsminder, arkæologiske 
lokaliteter og fund, generelt er beskyttet under driftsfasen ved de tiltag som pro-
jektet foreslår. Der bør især tages hensyn til afskærmning mod Lundehus Kirke, 
hvis der gøres indgreb i den eksisterende bebyggelse mellem kirken og vejanlæg-
get.

Københavns Bymuseum vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at gennem-
føre arkæologiske forundersøgelser inden anlægsarbejdet sættes i gang. 

Det vurderes, at der generelt er taget fornuftigt hensyn til de bevaringsværdige 
bygninger under anlægsfasen. Bygningsanlægget ved Svanemøllens Kaserne er 
godt beskyttet ved metodevalg i anlægsfasen. Kun bygninger, der ikke er del af 
det oprindelige kompleks, nedrives permanent og genopføres eventuelt andet-
steds på matriklen. De bygninger i det oprindelige bevaringsværdige anlæg, som 
ikke kan bevares ved understøtning, bliver nedrevet og genopført på deres oprin-
delige placering. Det er meget vigtigt, at de nye bygninger får samme udtryk som 
de oprindelige bevaringsværdige bygninger.

I Vejforslag A1 er det ikke muligt at bevare bygningerne på sydsiden af Strand-
vænget og derfor får vejprojektet en stor visuel betydning, men det vurderes, at 
der kan skabes et værdifuldt offentligt rum på stedet, som bidrager til at løfte 
området. 

De landskabelige forhold er kendetegnet ved et relativt fladt terræn, hvor bebyg-
gelse og infrastruktur opdeler området i mindre delområder. 

De landskabelige og visuelle konsekvenser er i anlægsfasen kendetegnet ved 
etablering af midlertidige skurbyer, arbejdspladser samt afskærmning. Anlægs-
arbejdet kan bevirke, at der opstår barriereeffekter rent fysisk og visuelt.



Generelt vil konsekvenserne i anlægsfasen være mest udtalte ved Vejforslag A, 
da der langs hele strækningen vil blive udført arbejde i terræn, mens en overve-
jende del af arbejdet ved den borede tunnel foregår under jorden og derfor ikke 
er synligt.  

Påvirkningerne omkring tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen er ens 
for de to vejforslag, og består af omfattende arbejdsarealer og konstruktioner. 
Foruden de visuelle påvirkninger i form af materiel ændres de eksisterende 
forhold i forbindelse med at beplantninger fjernes. Den visuelle påvirkning er 
markant ved valg af tilslutningsanlæg der omfatter en ”flyover” idet denne kon-
struktion er mest hævet over terræn, og derfor vil være mere synlig i landskabet.

Ved Svanemøllens Kaserne etableres rampeanlæg for begge vejforslag. Påvirk-
ningen er imidlertid mest omfattende landskabsmæssigt for Vejforslag A1, da en 
række bygninger nedrives midlertidigt på kasernens areal. 

På Strandvænget etableres ligeledes rampeanlæg til Vejforslag A1. Ved Vejforslag 
A2 dannes en visuel barriere over havnen, hvilket i anlægsfasen påvirker ople-
velsen af lystbådehavnen og kyststrækningen. 

Ud over de visuelle ændringer og barriereeffekterne vil der i anlægsfasen også 
være risiko for lysgener fra belysningen af byggepladser og fra maskiner, hvilket 
gælder begge vejforslag. Disse påvirkninger forsøges reduceret ved hjælp af ind-
hegning af arbejdspladser samt ved indretningen af arbejdspladserne.

I driftsfasen er den visuelle påvirkning for begge vejforslag begrænset til selve 
rampeanlægget. For Vejforslag A vil rampeanlægget på Strandvænget være et 
markant element i byrummet, mens forbindelsen under havnen, A2, kun vil 
være synlig ved rampeanlæggene.

For Vejforslag B er de visuelle konsekvenser begrænset til tilslutningsanlægget 
ved Helsingørmotorvejen, rampen ved Svanemøllens Kaserne samt rampean-
lægget på Nordhavn. 

I driftsfasen kan der være øgede lysgener fra biltrafikken, men den eksisterende 
belysning samt afskærmningen langs vejen taget i betragtning, vurderes påvirk-
ningen at være ubetydelig.



Vurdering af påvirkning af bymiljø og landskab 
Anlægsfasen af vejprojektet vil medføre landskabelige påvirkninger, men mange 
af disse påvirkninger kan mindskes ved tiltag såsom begrønning af hegn, ud-
smykning af hegn o. lign. De mere permanente påvirkninger som fældning af 
træer er svære at undgå, men kan afhjælpes ved genplantninger af unge eller 
voksne træer. Der er arbejdet på at begrænse de visuelle påvirkninger mest mu-
ligt, og der arbejdes videre med udformningen af nødvendig støjafskærmning og 
landskabsbearbejdning. 

På den baggrund er det Københavns Kommunes vurdering at både Vejforslag A 
og Vejforslag B med afværgeforanstaltninger kan gennemføres uden væsentlige 
påvirkninger af Bymiljø og landskab.

Naturværdierne i projektområdet består af enkelte beplantninger og grønne 
områder samt de marine områder ved Svanemøllehavnen. Generelt er naturind-
holdet begrænset som følge af plejeniveauet på de grønne arealer, omfattende 
infrastruktur samt tæt bebyggelse. Vejprojekterne kan påvirke naturindholdet 
permanent og midlertidigt, både direkte hvor bevoksninger fjernes og indirekte i 
form af lys- og støjgener.

Naturværdierne i området vil blive påvirket i anlægsfasen ved valg af både Vej-
forslag A og B på arealerne ved tilslutningsanlægget til Helsingørmotorvejen. 

I dette område findes naturværdier i form af en egetræsallé, der udover de natur-
mæssige kvaliteter også besidder en landskabelig værdi, som grønt element, der 
visuelt adskiller Helsingørmotorvejen fra boldbanerne ved Ryparken Idrætsan-
læg.

Den øvrige del af Vejforslag A1 ligger på en strækning, der ikke i væsentlig grad 
indeholder naturværdier idet området er stærkt præget af infrastruktur og byg-
ninger. Der er dog enkelte større træer og mindre grønne områder, der bliver 
påvirket ved Svanemøllens Kaserne og langs Strandvænget. Det vurderes dog 
ikke at påvirke naturværdier i væsentlig grad. Vejforslag A2, der forløber under 



Svanemøllehavnen, påvirker i mindre grad bundflora og –fauna. Der er tale om 
almindeligt forekommende arter, mens der ikke er arter registreret på EU’s ha-
bitatdirektiv inden for området. Påvirkningen vurderes ikke at være af væsentlig 
betydning, da de påvirkede arter forventes at genetablere sig inden for en kort 
årrække. 

Den borede tunnel forventes ikke at medføre påvirkninger af naturværdier ud-
over de førnævnte ved tilslutningsanlægget, idet resten af strækningen både 
i anlæg og drift ligger under terræn. I området omkring rampeanlæggene på 
Nordhavn er der ikke registeret væsentlige naturværdier.

I driftsfasen vil der ved begge vejforslag blive etableret nye beplantninger, der på 
længere sigt vurderes at kunne erstatte de grønne områder, der blev påvirket i 
anlægsfasen.

Vurdering af påvirkning af natur 
Sammenfattende er det Københavns Kommunes vurdering at både Vejforslag A 
og Vejforslag B med afværgeforanstaltninger kan gennemføres uden væsentlige 
påvirkninger af områdets natur.

Ydre Østerbro er et relativt tæt bebygget område, hvilket betyder, at de rekreative 
områder benyttes af en stor gruppe mennesker, og derfor har stor værdi for bor-
gerne i området. De vigtigste områder er boldbanerne ved Ryparken Idrætsanlæg 
samt Svanemøllehavnen og – bugten, hvor der er mulighed for forskellige ma-
rine sportsaktiviteter samt på sigt bliver mulighed for at benytte den kommende 
badestrand nord for havnen.

Begge vejforslag påvirker boldbanerne ved Ryparken Idrætsanlæg. I anlægsfasen 
vil påvirkningen være størst, da der udover arealer til selve anlægget vil blive 
inddraget arealer til arbejdsarealer. Forinden vil der blive etableret kunstgræsba-
ner, som erstatning for de baner, der inddrages. Fordelen ved disse baner er, at de 
kan anvendes flere timer dagligt samt i en større del af sæsonen. Som erstatning 
for de mistede boldbaner undersøges det endvidere, om der kan etableres boldba-
ner andetsteds i Københavns Kommune.



I driftsfasen vil der afhængig af den endelige projektudformning være mulighed 
for at udnytte arealerne tæt på vejen til andre typer aktiviteter end boldbaner. 
Derudover forventes det at de støjreducerende foranstaltninger vil betyde, at 
støjforholdene på boldbanerne bliver forbedret i forhold til den nuværende situ-
ation. 
 
Støjforholdene ved kolonihaverne vest for Helsingørmotorvejen forventes også 
at blive forbedrede i driftsfasen i forhold til i dag. 
 
I Svanemøllehavnen vil der i anlægsfasen for Vejforslag A2 være gener i forhold 
til den rekreative værdi af området. Afhængig af den endelige linjeføring, vil et 
antal bådepladser blive flyttet i anlægsperioden, og Svaneknoppen vil ligeledes 
blive afspærret. Der vil dog i størsteparten af anlægsfasen fortsat være adgang 
til den resterende del af havneområdet, idet passagen i havneløbet kun vil være 
aflukket i en meget kort periode. Den nye badestrand nord for havnen kan i an-
lægsfasen blive påvirket i form af støj og støvgener, men påvirkes ikke direkte. 
 
I driftsfasen vil der ikke være påvirkninger af aktiviteterne i havnen, ligesom 
den kommende badestrand heller ikke vil blive påvirket. 
 
Den borede tunnel vil ikke medføre påvirkninger af den rekreative anvendelse af 
havneområdet, og vil heller ikke påvirke de rekreative muligheder på Nordhavn. 
 
Vurdering af påvirkning af friluftsliv 
Både Vejforslag A og B vil påvirke brugen af boldbaner ved Ryparken både i an-
lægsfasen og når Nordhavnsvej er færdig og der vil permanent blive færre baner, 
men der forventes anlagt kunstgræsbaner i stedet, der kan anvendes mere. 
Anlæg af Vejforslag A2 vil påvirke den rekreative brug af Svanemøllehavnen. 
Sammenfattende er det Københavns Kommunes vurdering at både Vejforslag A 
og Vejforslag B med afværgeforanstaltninger kan gennemføres uden væsentlige 
påvirkninger af områdets friluftsliv.

Forureningskortlagte ejendomme som direkte berøres af et eller begge de under-
søgte vejforslag omfatter Svanemøllens Kaserne samt Nordhavnsområdet. Des-
uden berøres DSB’s arealer på Strandvænget. Den stærkt forurenede grund hvor 
Østre Gasværk var beliggende, berøres ikke direkte af de to vejforslag.

Foruden de forureningskortlagte ejendomme er anlægsområdet, som resten af 
byområdet, omfattet af ny lovgivning som betyder, at de øvre jordlag som ud-
gangspunkt overalt må forventes at være lettere forurenet med diffus forurening 
fra trafik, skorstene mv. Jorden skal derfor overalt håndteres efter retningslinier 
fra myndigheden.

Som supplement til kortlægningen af forurenede grunde er der udført en orien-
terende undersøgelse af jordforureningsforholdene i de øvre jordlag fra boringer 
i anlægsområdet samt udtaget sedimentprøver fra havbunden i Svanemøllehav-
nen.

Ved forlængelse af vejføringen til Nordhavn, Vejforslag A2, vil der ved etablerin-
gen skulle håndteres forurenet havbundssediment. 

For Vejforslag B udføres tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen og vej-
strækningen frem til rampeanlægget som for Vejforslag A. Selve den borede tun-
nel føres så dybt at der ikke påregnes at skulle håndteres forurenet jord fra dette 
arbejde. Ved rampeanlægget på Nordhavn vil der, som for Vejforslag A, skulle 



håndteres forurenet jord i forbindelse med udgravning af Cut and Cover tunnel 
og vej i terræn. 

I forbindelse med etableringen af en boret tunnel vil der ved borearbejdet frem-
komme store mængder opboret materiale fra undergrunden kaldet tunnelmuck. 
Som udgangspunkt forventes tunnelmucken ikke at være forurenet.

Overskudsjord og tunnelmuck i forbindelse med anlægsarbejdet af Nordhavns-
vej påregnes deponeret på et nyt landindvindingsområde på den nordligste del 
af Nordhavn. 

Ved jordarbejder vil der blive truffet foranstaltninger til at nedbringe støv- og 
lugtgener ved hjælp af vanding, overdækning af jorddepoter og transport i luk-
kede containere. Spredning af havbundsmateriale kan minimeres eksempelvis 
ved brug af sedimentgardiner.

Håndtering af forurenet jord vil blive overvåget ved tilsyn, og slutdeponering af 
jord vil ske efter forudgående analysekontrol.

Der forudses ingen påvirkninger relateret til forurenet jord i vejens driftsfase 
uanset vejforslag.

Vurdering af jordforurening 
Sammenfattende er det Københavns Kommunes vurdering at både vejforslag A 
og vejforslag B med afværgeforanstaltninger kan gennemføres uden væsentlige 
miljøpåvirkninger fra håndtering af forurenet jord. Håndtering og bortskaffelse 
vil ske efter kommunens retningslinjer. 

Overfladevand i nærområdet omkring de undersøgte vejforslag omfatter Em-
drup sø og den dertil knyttede rørlagte Lygte Å, Ryvangssø, Kildevældssøen samt 
de kystnære farvande Tuborg Havn, Svanemøllebugten, Svanemøllehavnen, Fær-
gehavn Nord, Orientbassinet og Kronløbsbassinet.

For overfladevand er fastsat målsætninger for kvalitet og anvendelse efter tre 
kategorier. Emdrup Sø, Ryvangssø, Kildevældssøen og Kalkbrænderihavnen og 
Svanemøllebugten er i kategorien generel målsætning, mens Svanemøllehav-
nen, Færgehavn Nord samt havnebassinerne øst og syd for frihavnsområdet, 
Orientbassinet og Kronløbsbassinet har en lempet målsætning. Der er ingen 
målsætning for Lygte Å. Regionplanens målsætninger vil i de kommende år er-
stattes af Statens Vandplaner for de respektive vandområder. Målsætningerne i 
vandplanerne forventes at svare til de nuværende målsætninger. 

Der ligger ikke større vandindvindinger nær den projekterede Nordhavnsvej. 
Indenfor 2 km fra Nordhavnsvej ligger kun tre nødforsyninger til hospitaler og 
afværgeoppumpningen ved Østre Gasværk.

Størstedelen af Nordhavnsvej ligger inden for et område hvor der skal der til-
stræbes en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet vandressource til lokalt brug. 

Området længere syd for Nordhavnsvej, kystområdet og hele Nordhavn har be-
grænset drikkevandsinteresse, da grundvandet ikke er egnet til vandforsyning.

Mulige miljøpåvirkninger af overfladevand eller grundvand er i vidt omfang 
relateret til en afsænkning af grundvandsstanden.



Til reduktion af grundvandssænkningen i omgivelserne vil der derfor blive 
etableret afskærende vægge langs med udgravningerne, hvilket sikrer, at til-
strømning fra vandførende lag reduceres. Derudover sikres en begrænsning af 
sænkningernes udbredelse ved at pumpe det oppumpede vand tilbage i kalkma-
gasinet via boringer i en vis afstand fra anlægget.

Grundvandssænkninger vil være i drift i skønsmæssigt 1½ år for Vejforslag A1 og 
yderligere i ca. 2 år for Vejforslag A2. Når grundvandssænkningen er afsluttet vil 
nettopåvirkningen af grundvandet være meget begrænset.

Ved anlæg af en boret tunnel, Vejforslag B, vil der ligeledes være behov for sænk-
ning af grundvandet for at holde udgravningerne for ramperne til tunnelen tør-
re, og for at sikre at bunden af udgravningerne ikke løftes af vandtrykket. Selve 
boringen af tunnelerne udføres i et lukket system, hvor borearbejdet kan udføres 
uden at sænke grundvandstrykket ved borehovedet. Ved utilsigtet stop af bore-
maskinen kan der arbejdes under tryk foran borehovedet, således at dræning af 
grundvand hindres.

Udførelse af den borede tunnel tager omkring 3½ år og i den periode skal der 
grundvandssænkes for start-/modtagekamre og for rampeudgravningerne. 

Driftstiden for grundvandssænkninger er således anslået til at være den samme 
for det samlede Vejforslag A (A1 og A2) og Vejforslag B. Mængden af grundvand 
der oppumpes vil være større for Vejforslag A end for Vejforslag B.

For begge vejforslag vil der være behov for afledning af den del af det oppumpede 
vand, der ikke re-infiltreres. Afledning kan ske til Svanemøllebugten eller Skude-
løbet eller hvis vandet skulle være forurenet, til kloak. 

Vandet udledes i givet fald til havnen efter fældning af okker og eventuelt kalk-
slam. Det er vurderet at det oppumpede grundvand, ikke vil forringe vandmiljøet 
i havnen ved den planlagte nye strand ved Strandpromenaden.

Grundvandsænkninger og bortledning af grundvand kræver tilladelse i henhold 
til vandforsyningsloven. Sænkningen af grundvandsstanden vil løbende blive 
overvåget. Det vil ydermere blive dokumenteret, at bortledning sker på en sådan 
måde, at der ikke sker skade på grundvandets kvalitet eller mængde eller de ke-
miske forhold i grundvandsreservoirerne.

Tunnelen udføres, uanset om der er tale om Vejforslag A eller Vejforslag B, vand-
tæt og opdriftssikret, alle grundvandssænkninger vil blive stoppet i driftsfasen 
og grundvandspotentialet i kalken og de overliggende jordlag vil genetableres til 
oprindeligt niveau. Der vil derfor ikke være påvirkninger af grundvand og over-
fladevand fra grundvandssænkning i driftsfasen.

Vurdering af påvirkning af overfladevand og grundvand 
Sammenfattende er det Københavns Kommunes vurdering at både Vejforslag A 
og Vejforslag B med afværgeforanstaltninger kan gennemføres uden væsentlige 
miljøpåvirkninger på overfladevand og grundvand. De mulige miljøpåvirkninger 
kommer primært fra den nødvendige sænkning af grundvand og afledning af 
dette. Begge disse forhold vil ske efter vilkår i Københavns Kommunes tilladelser. 



Påvirkningen af mennesker, sundhed og samfund er en betegnelse for de afledte 
effekter som projektets miljøpåvirkninger kan medføre. De afledte effekter er 
beskrevet i de tilfælde hvor større befolknings- eller erhvervsgrupper påvirkes. 
I anlægsfasen er der primært tale om negative effekter, mens der i driftsfasen 
både vil være positive og negative afledte effekter.

Der vil især i anlægsfasen være gener i form af øget støj, støv og luftforurening, 
ændrede adgangsforhold, trafikale konsekvenser, gener i forhold til togdrift samt 
barriereeffekter. Effekterne er midlertidige, og påvirker især de borgere, der bor 
tæt på arbejdspladserne. 

De trafikale konsekvenser i anlægsfasen medfører afledte effekter på befolk- �
ningen i form af trængselsproblemer, længere rejsetid på veje og i tog samt 
ændrede adgangsforhold.
Barriereeffekter forårsaget af byggepladser mv. kan påvirke beboere og er- �
hvervsdrivende i området, da adgangsforholdene kan blive påvirket.
Omlægning af trafik og arbejdskørsel vil medføre væsentlige støjforøgelser  �
på enkelte vejstrækninger, når Ryvangs Allé og Strandvænget afbrydes.
Støj fra arbejdspladser vil i visse perioder medføre gener for beboere tæt på  �
arbejdspladserne – særlig ved krydsning af Kystbanen og Strandvejen samt 
på Strandvænget.
Vibrationer fra anlægsarbejdet kan medføre gener for beboere, og risikerer  �
at påvirke bygninger.
Emissioner fra arbejdet kan påvirke menneskers sundhed. �
De rekreative interesser påvirkes idet en del af boldbanerne ved Ryparken  �
Idrætsanlæg samt en del af Svanemøllen Lystbådehavn inddrages.

’ 
Der vil i videst mulige omfang blive udført afværgeforanstaltninger for at redu-
cere påvirkningerne. Det kan eksempelvis være i form af støjafskærmning, gen-
husning, øget skiltning mv.

I anlægsfasen vil Vejforslag B medføre langt færre gener end Vejforslag A1 og A2, 
i kraft af anlægsmetoden. I driftsfasen forventes generelt set en marginal reduk-
tion af støjbelastningen for en større del af Københavnsområdet, idet trafikken i 
byen fordeles anderledes. 

Desuden er der følgende konklusioner:

På de kritiske strækninger opsættes afskærmning, der vil reducere støjge- �
nerne væsentligt til gavn for beboere i området. Nogle steder vil støjbelast-
ningen endda blive mindre end den er i dag.
De ændrede kørselsmønstre bevirker at flere mindre veje på Østerbro afla- �
stes, hvorved støjgener langs de mindre veje reduceres.
Det samlede uheldstal i regionen forventes at falde. �
Ændringerne i luftforurening forventes at være minimale. �
De visuelle konsekvenser er omfattende, men det forventes at beplantning  �
og selve udformningen af rampeanlæggene kan tilføre en kvalitet til by-
rummet. De visuelle ændringer er mest markante ved Vejforslag A1 og A2, da 
størstedelen af Vejforslag B ligger i tunnel. 



Miljøvurderingen viser, at når vejen er i drift vil vejens miljøkonsekvenser 
overvejende være positive. Både vejforslag A og vejforslag B aflaster beboede 
veje på Østerbro og i Gentofte, men aflastningen er størst ved Vejforslag A. Det 
er samtidigt vurderingen, at Nordhavnsvej med støjskærme og andre afværge-
foranstaltninger ikke vil medføre uacceptable miljøpåvirkninger i vejens umid-
delbare omgivelser, idet almindelige grænseværdier for trafikstøj og luftkvalitet 
forventes overholdt. Vejanlægget vil påvirke området permanent, men området 
er i forvejen præget af store infrastrukturanlæg, der er ikke store naturværdier 
i området og de træer, som er nødvendige at fælde i anlægsfasen, genplantes. 
Boldbanerne ved Ryparken vil blive indskrænket permanent og der er behov for 
en bearbejdning af området, så det fremstår attraktivt. Hvis Vejforslag A gen-
nemføres vil Svanemøllen Kaserne og området ved Strandvænget ligeledes blive 
påvirket permanent. De bevaringsværdige bygninger på kasernen påregnes 
genopført og andre bygninger vil blive erstattet andre steder på kasernes areal. 
Området syd for Strandvænget vil ændre karakter fra bebygget område til åbent 
areal, hvor der eventuelt senere kan opføres nye bygninger.  

Miljøvurderingen viser endvidere, at der i anlægsfasen er stor forskel på miljø-
påvirkningerne i de 2 vejforslag. Vejforslag B vil alene give miljøpåvirkninger 
ved tilslutningen til Helsingørmotorvejen og på Nordhavn. Begge vejforslag vil 
i anlægsfasen skabe gener for trafikken på Helsingørmotorvejen. Vejforslag A 
vil desuden medføre store gener i anlægsfasen. Ved passage af Svanemøllen Ka-
serne, skal bygninger rives ned og genopføres. Ved passage af S- banen og Kystba-
nen påvirkes togtrafikken væsentligt, og der er derfor nødvendigt at arbejde hele 
døgnet. Dette vil medføre væsentlige støjgener fra anlægsarbejdet om natten og 
i weekender. Ryvangs allé og Strandvænget skal lukkes for trafik. Det vil medføre 
store forsinkelser for trafikken og gener for beboerne langs de alternative ruter, 
trafikken vil benytte.  Trafik fra transport af jord og materialer er desuden meget 
større i vejforslag A, hvor den opgravede jord skal køres til Nordhavn, end i vej-
forslag B, 

Miljøpåvirkningerne ved Vejforslag B i anlægsperioden vurderes at være accep-
table, når der ved planlægning af anlægsarbejderne tages de fornødne hensyn til 
miljøet, især ved anlæg af tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen. 

Miljøpåvirkningerne ved Vejforslag A i anlægsperioden er samlet set langt større. 
Vejforslag A omfatter de samme udfordringer som Vejforslag B ved tilslutnings-
anlægget ved Helsingørmotorvejen, mens kun Vejforslag A giver store udfor-
dringer i området omkring Strandvænget. Projektet er stadig i en tidlig fase og 
miljøpåvirkninger i anlægsfasen vil indgå som en meget væsentlig parameter i 
det videre arbejde, hvor nødvendige afværgeforanstaltninger indarbejdes og ta-
ges i anvendelse.I lyset af dette og arbejdets midlertidige karakter, vurderes, det 
at projektet kan gennemføres med acceptable miljøpåvirkninger.



Plansystemet udgøres af en helt overordnet landsplanlægning, hvor staten ud-
stikker rammerne for den kommunale planlægning. Kommuneplanlægningen 
fastlægges rammerne for den fysiske udvikling i kommunen. Kommuneplanen 
består af en hovedstruktur, der omhandler byens opbygning og infrastruktur 
samt rammer for lokalplanlægningen, der fastlægger, hvad der kan være i det 
enkelte område. Lokalplanlægningen giver detaljerede retningslinjer for hvad og 
hvordan det enkelte område kan anvendes og bebygges.

Planlægningen regulerer fremtidige ændringer i et område, og er ikke til hinder 
for at eksisterende lovlige aktiviteter i et område kan fortsætte.

De regionale planforhold for Nordhavnsvejs område er fastlagt i Hovedstadsrå-
dets Regionplan 2005, der nu har status af landsplandirektiv samt Fingerplan 
2007, der er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, der aflø-
ser en række af regionplanens emner.

Inden gennemførelse af kommunalreformen fastlagde regionplanerne ram-
merne for kommunernes planlægning. Retningslinjer for andre områder i HUR’s 
Regionplan 2005 end de temaer som indgår i Fingerplan 2007, har status som 
landsplandirektiv. Det gælder f.eks. beskyttelse af grundvand og overfladevand. 
De tidligere regionplaner udgår af planlægningen når kommunerne har vedta-
get nye kommuneplanretningslinjer for de enkelte temaer, der tidligere indgik i 
regionplanlægningen.

For Nordhavnsvej er de relevante temaer i Regionplan 2005, der ikke er optaget i 
Fingerplan 2007 behandlet i kapitlet ”Basisbeskrivelse” om de forskellige temaer 
i miljøvurderingen, herunder overfladevand og grundvandsbeskyttelse.

I Fingerplan 2007, retningslinie § 23 h, stilles krav om en arealreservation i kom-
muneplanen til en vejforbindelse mellem Københavns Nordhavn og Lyngbyvej.

I Kommuneplan 2005, Hovedstruktur, indgår Nordhavnsvej med en principiel 
linjeføring for en ny vejforbindelse mellem Nordhavn og Helsingørmotorvejen i 
afsnittet om Biltrafik. Der er ikke rammer for lokalplanlægningen, der muliggør 
Nordhavnsvej. Vejforslagene vil påvirke et område fastlagt til henholdsvis parker 
og andre grønne anlæg, offentlige formål, samt tekniske anlæg. 

Tillægget til Kommuneplan 2005 sikrer derfor, at rammerne for lokalplanlæg-
ningen muliggør vejforslagene, at vejforslagene indgår i Hovedstrukturen, og 
at der optages en retningslinie i henhold til planlovens § 11 g om VVM-pligtige 
anlæg, der muliggør anlæg af vejforslagene i overensstemmelse med VVM-rede-
gørelsen for Nordhavnsvej.

I henhold til rammerne for lokalplanlægning i Kommuneplan 2005 ligger lokal-
planområdet i et område fastlagt til henholdsvis parker og andre grønne anlæg 
(boldbanerne ved Ryparken), offentlige formål (Svanemøllens Kaserne), bolig-
formål (lille område sydøst for krydset Ryvangs Allé/Strandvejen/Strandvænget/
Østerbrogade), samt tekniske anlæg (området syd for Strandvænget).



I umiddelbar nærhed af lokalplanområdet gælder følgende lokalplaner m.v., der 
ses af Figur 3.1: 

Lokalplan nr. 15 ”Borgervænget” fastlægger området til offentlige formål. �
Lokalplan nr. 55 ”Vangehusvej” fastlægger området til boligformål. �
Lokalplan nr. 251 ”Ryvangskvarteret” fastlægger området til boliger og ser- �
viceerhverv.
Lokalplan nr. 411 ”Svanevænget” fastlægger området til boligformål. �

 
Planlægningen af Nordhavnsvej medfører udarbejdelse af en lokalplan for vejen. 
Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for ændringen i den overordnede 
vejstruktur for ydre Østerbro og for tilvejebringelse af en vejforbindelse mellem 
Helsingørmotorvejen og det nye udviklingsområde Nordhavn. Vejen indgår i det 
overordnede vejnet, som skal sikre den overordnede trafikafvikling.

Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for ændringen i den overordnede 
vejstruktur for ydre Østerbro og for tilvejebringelse af en vejforbindelse mellem 
Helsingørmotorvejen og det nye udviklingsområde Nordhavn. Vejen indgår i det 
overordnede vejnet, som skal sikre den overordnede trafikafvikling. 

Lokalplanen skal desuden sikre, at:

den valgte linjeføring skal tilpasses bedst muligt til omgivelserne  �
vejens påvirkning af de omkringliggende områder begrænses mest muligt, �
 eksisterende boligområder og friarealer der grænser op til vejen beskyttes  �
mod støj i nødvendigt omfang på en æstetisk kvalitativ måde 
det bevaringsværdige bygningskompleks på Svanemøllens Kaserne sikres  �
ved bevaring eller genopførelse. 
området udvikles ud fra miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag inte- �
greres med arkitekturen og indikerer en bæredygtig by.



Lokalplanområdet omfatter 3 delområder, hvor den største del udgøres af områ-
det ved Svanemøllens Kaserne. Herudover udgør tilslutningen ved Helsingørmo-
torvejen og tilslutningen ved Strandvænget to markante anlæg og forbindelsen 
til det omkringliggende vejnet. Lokalplanområdet vil på størsteparten af stræk-
ningen udgøre selve vejens linieføring, dog vil der ved tilslutningen til Helsin-
gørmotorvejen og tilslutningen til Strandvænget inddrages et større område for 
at kunne omfatte flere løsningsforslag for tilslutning. Ved Svanemøllens Kaserne 
udvides lokalplanområdet for at muliggøre en nedrivning og nybygning af be-
byggelsen vest for det oprindelige kaserneanlæg.

 

Det samlede arealbehov for anlæg af Nordhavnsvej består af 97 % offentligt ejede 
arealer – vejarealer, kaserne, jernbane m.v. De resterende 3 % er arealer, der er 
private.

Nordhavnsvej anlægges som kommunevej og de arealer, der ikke tilhører Køben-
havns Kommune vil blive erhvervet ved ekspropriation efter reglerne i vejloven.

Vejforslag A1



Vejforslag B

Det er Københavns Kommune, der gennemfører ekspropriationerne til vejanlæg-
get. Inden der træffes endelig beslutning om ekspropriation afholder kommu-
nen en besigtigelse (med deltagelse af medlemmer fra borgerrepræsentationen). 
Under denne besigtigelse (åstedsforretning) får hver enkelt ejer mulighed for at 
komme med bemærkninger til de planlagte arealerhvervelser.

Når kommunen har taget stilling til eventuelle bemærkninger, træffer borgerre-
præsentationen ekspropriationsbeslutning, og derefter indledes erstatningsdrøf-
telser med de berørte ejere.

Ejerne kan klage over projektet til Vejdirektoratet, og hvis kommunen ikke op-
når enighed med ejerne af arealer og ejendomme om ekspropriationserstatnin-
gen, forelægger kommunen erstatningsspørgsmålet for taksationskommissio-
nen. Kendelsen fra taksationskommissionen kan ejerne eller kommunen anke 
til overtaksationskommissionen. Disse kommissionsbehandlinger er gratis for 
ejerne.

Københavns Kommune er positivt indstillet over for ønsker fra de ejere, der 
eventuelt anmoder om, at deres ejendomme bliver overtaget af kommunen før 
den egentlige ekspropriationsprocedure sættes i gang.

Det vil ofte være en betingelse for tidlig overtagelse:

at der foreligger særlige personlige forhold og �
at det er utvivlsomt, at projektet kan komme til at omfatte pågældende  �
ejendomme

Ledninger m.v. 
Et stort antal ledningsanlæg vil skulle omlægges og/eller afbrydes i forbindelse 
med anlægsarbejdet.

Ledninger i offentlige vejarealer er som udgangspunkt etableret efter gæsteprin-
cippet i vejlovens § 106, således at disse ledninger skal flyttes uden udgifter for 
anlægsprojektet med mindre andet er bestemt. Ledninger i private arealer vil 
blive omlagt som en del af anlægsprojektet efter en nærmere vurdering af vilkå-
rene for ledningernes etablering.



De nødvendige arealer for udførelse af anlægsarbejderne vil blive erhvervet mid-
lertidig ved ekspropriation. De fleste arealer til arbejdsbrug er ligger på Svane-
møllens Kasernes arealer.

På de strækninger, hvor der etableres tunnel, vil der blive fastsat bestemmelser 
om arealernes benyttelse (Tunnelservitutter). På hele vejstrækningen vil der 
blive fastsat byggelinjebestemmelser på begge sider af vejen i en afstand af ca. 25 
m.





Vejforslag A1, A2 og B kan ses i Figur 4.1. Tilslutningen ved Helsingørmotorvejen 
er ikke vist detaljeret, men er overordnet beskrevet i kap. 4.2. 
 
Vejforslagene og tilslutningsanlæggene er nærmere beskrevet i ”Nordhavnsvej - 
Baggrundsrapport Teknik, Rambøll november 2008”.

Nordhavnsvej anlægges som en 4-sporet vej med ekstra bredt nødspor og mid-
terrabat. Det ekstra brede nødspor kan senere inddrages til et ekstra kørespor, 
når der senere opstår trafikalt behov for en 6-sporet vej. Disponeringen af 
tværprofilet i terræn er vist i Figur 4.2, mens typiske tværsnit af vejen på tun-
nelstrækninger kan ses i Figur 4.10 og Figur 4.16.

Nordhavnsvej og tilslutningsanlæg dimensioneres for følgende ønskede hastig-
heder:

Hastighed 4-sporet (6-sporet) vej i terræn og tunnel: 60 km/t �
Hastighed ved ramper i tilslutningsanlæg ved Helsingørmotorvejen: min. 40  �
km/t.
Hastighed ved top af rampe i Strandvænget i Vejforslag A1: 50 km/t �
Hastighed ved top af rampe i Nordhavn i Vejforslag A2 og B: 50 km/t �
Hastighed ved top af til- og afkørsler i Strandvænget i Vejforslag A2: 50 km/t �



Fælles for de to vejforslag er tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen, som 
er beskrevet i kap. 4.2. Tværprofilet af ramperne i tilslutningsanlægget er vist i 
Figur 4.3.

Sikkerhedskoncept for tunneler 
For sikkerheden i tunnelen kan der sættes det overordnede mål, at tunnelen 
udformes, reguleres og overvåges så antallet og omfanget af ulykker minimeres.

I tilfælde af en ulykke: 

Skal evakuering af personer sikres (herunder handicappede) �
Skal brand- og redningsmandskabets adgang sikres �
Skal skader på personer minimeres �
Skal tunnelens installationer og konstruktioner være driftssikre, således at  �
alle væsentlige funktioner er opretholdt under redning og evakuering
Skal tunnelen være udformet, så skader på installationer og konstruktioner  �
minimeres, således at en normal driftssituation hurtigst muligt kan retab-
leres.

 
Med baggrund i flere alvorlige tunnelbrande er der i 2004 udsendt et EU-direktiv 
2004/54/EF ”om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske 
vejnet”. Nordhavnsvej vil ved etableringen ikke være en del af det transeuropæi-
ske vejnet, men kan senere, som en del af en østlig ringvej, blive en del af vejnet-
tet. Det er bl.a. derfor besluttet, at direktivet skal være gældende for tunnelen.



Der er udarbejdet fem forslag til udformning af tilslutningsanlægget ved Hel-
singørmotorvejen. De fem forslag er udvalgt blandt mange på baggrund af for-
slagenes trafikkapacitet, støj- og miljøforhold, æstetik, økonomi og fleksibilitet i 
forhold til udbygningsmuligheder.

Forslaget omfatter tilslutning fra nord med flyover fra Helsingørmotorvejen til 
Nordhavnsvej og shunt fra Nordhavnsvej til Helsingørmotorvejen. Flyoveren 
udgår fra Helsingørmotorvejens højre spor. Der er ikke tilslutning til Helsingør-
motorvejen mod syd.

Forslaget kan dog evt. udbygges med en shunt fra den østlige lokalgade til Nord-
havnsvej, så der skabes forbindelse fra Hans Knudsens Plads mod Nordhavn. 
Tilsvarende kan det evt. udbygges, så der fra Nordhavnsvej, via en shunt, er 
forbindelse til den østlige lokalvej. Herfra er der via broen ved Emdrupvej forbin-
delse til den vestlige lokalgade og herfra videre mod syd. Med de to tilslutninger 
bliver der fuld tilslutning mod nord og syd.

Forslaget, som er en variant af forslag I, har tilslutning mod nord med flyover fra 
Helsingørmotorvejen til Nordhavnsvej og shunt fra Nordhavnsvej til Helsingør-
motorvejen. Flyoveren udgår fra Helsingørmotorvejens midte. Der er ikke tilslut-
ning til Helsingørmotorvejen mod syd. Som for forslag I kan forslag II udbygges, 
så der er fuld tilslutning mod syd.



Forslaget omfatter et signalreguleret T-kryds mellem Nordhavnsvej og Helsin-
gørmotorvejen. Der er fuld tilslutning til Helsingørmotorvejen mod både nord og 
syd.

Forslaget omfatter et lysreguleret kryds på Helsingørmotorvejen uden venstre-
sving fra nord samt en flyover fra Helsingørmotorvejen til Nordhavnsvej. Der er 
fuld tilslutning til Helsingørmotorvejen mod både nord og syd.



Tilslutningsanlæg V består af tilslutning fra nord med flyover med 2 spor fra 
Helsingørmotorvejen til Nordhavnsvej og en shunt med 2 spor fra Nordhavnsvej 
til Helsingørmotorvejen. Denne del af forslaget udføres i princippet som forslag I 
eller II, som beskrevet ovenfor. 

Fra Nordhavnsvej mod syd er der tilslutning via en tunnelunderføring under 
Helsingørmotorvejen, som føres op i den vestlige lokalgade. Fra syd mod Nord-
havnsvej er der tilslutning i terræn fra den østlige lokalgade (Lyngbyvej).



Trafikkapaciteten af tilslutningsanlæggene I og III er vurderet med trafiksi-
muleringsprogrammet VISSIM ud fra trafikbelastningerne beregnet med OTM 
trafikmodellen, som er omtalt i kap. 5. Som supplement til disse vurderinger er 
der foretaget beregninger af kapaciteten af tilslutningsanlæggene I og II med 
metoder udviklet af det amerikanske Transportation Research Board. Undersø-
gelserne tager udgangspunkt i scenariet 2018+, hvor der er bygget 600.000 etage-
meter i Nordhavn og 170.000 etagemeter på Marmormolen. 

Undersøgelserne viser, at det niveaufri forslag I, hvor flyoveren mod Nordhavn 
udgår i højre side af Helsingørmotorvejen (set i kørselsretningen), vurderes at 
kunne afvikle trafikken i 2018+ scenariet, dog med begrænset reservekapacitet. 

Det niveaufri forslag II, hvor flyoveren mod Nordhavn udgår i venstre side af 
Helsingørmotorvejen, vurderes ikke at have fuldt tilstrækkelig kapacitet i 2018+ 
scenariet. Forslaget har lavere kapacitet end forslag I, da forslaget har en større 
strøm af krydsende køretøjer (flere vognbaneskift). Forslaget vil imidlertid være 
at foretrække i tilfælde af, at Nordhavnsvej bliver en del af en østlig ringvej, idet 
trafikstrømmen mod Nordhavnsvej da vurderes at blive større end trafikstrøm-
men mod Hans Knudsens Plads. 

Forslag med krydsning ude af niveau giver en mere glidende trafikafvikling end 
forslag med signalregulering. Til- og frakørslerne til Bernstorffsvej umiddelbart 
nord for Emdrupvejbroen virker begrænsende på kapaciteten af de niveaufri 
forslag. Hvis til- og frakørslerne lukkes og trafikken forlægges til lokalgaderne 
langs Helsingørmotorvejen, vil kapaciteten af tilslutningsanlægget blive forøget. 
Lukningen af til- og afkørslerne til Bernstorffsvej kan eventuelt via Intelligent 
Trafikstyring (ITS) begrænses til myldretiden.

Det signalregulerede forslag III vurderes at kunne afvikle trafikken i 2018+ 
scenariet under forudsætning af, at forslagets tre venstresvingsspor mod Nord-
havnsvej udnyttes effektivt. Erfaringer fra eksisterende anlæg viser imidlertid, at 
trafikanterne er tilbøjelige til at udnytte det midterste og højre svingspor min-
dre effektivt, hvilket medfører risiko for tilbagestuvning ud i de ligeud kørende 
spor. Dette problem kan eventuelt afhjælpes, hvis trafikanterne guides frem via 
ITS. Forslaget har ikke nævneværdig reservekapacitet.

Der er ikke foretaget beregninger af forslag IV, som svarer til forslag III udbygget 
med en flyover fra Helsingørmotorvejen til Nordhavnsvej. Forslaget vurderes at 
kunne afvikle trafikken i 2018+ scenariet, dog med begrænset reservekapacitet.

I forslag V udformes de nordlige tilslutninger som forslag I og II, og forslag V vil 
derfor mod nord have kapacitet som forslag I og II. De sydlige tilslutninger i for-
slag V vil kunne afvikle den beregnede trafik.

Vejforslag A består af to deletaper, Vejforslag A1 fra Helsingørmotorvejen til ky-
sten ved Strandvænget, samt Vejforslag A2, som er en forlængelse af Vejforslag 
A1 fra kysten til Nordhavn. Vejforslag A1 etableres først, mens tidspunktet for 
etableringen af Vejforslag A2 bl.a. vil afhænge af byudviklingen i Nordhavn og 
den heraf afledte vejtrafik eller af en overordnet beslutning om anlæggelse af en 
østlig ringvej.



Vejforslag A1 fører trafikken fra Helsingørmotorvejen til Strandvænget, hvorfra 
trafikken via Strandvænget og Kalkbrænderihavnsgade føres til krydset ved 
Sundkrogsgade og herfra til Nordhavn.

Vejforslag A1 er ca. 1650 m langt, regnet fra Helsingørmotorvejen til krydset ved 
Strandpromenaden. Tunneldelen i den korte variant udgør 615 m. Typisk tvær-
snit af vejen på tunnelstrækningen kan ses af Figur 4.10. Den indre bredde af 
hvert tunnelrør er 13,1 m. Vejforslag A1 forberedes i Strandvænget for viderefø-
relse i tunnel til Nordhavn.

I Vejforslag A1 etableres tunnelen som en såkaldt Cut & Cover tunnel, hvilket vil 
sige, at der i hele tunneltracéets længde udgraves fra terræn i tunnelens fulde 
bredde, hvorefter tunnelen bygges i udgravningen. Der tilfyldes herefter over 
tunnelen til oprindeligt terrænniveau. Metoden medfører, at bygninger og an-
læg, som ligger i tunneltracéet, skal enten fjernes eller om muligt understøttes 
midlertidigt i anlægsperioden. 

Fra tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen føres vejen under Ringbanen 
frem til Svanemøllens Kaserne øst for Ringbanen. Passagen under Ringbanen, 
som på dette sted ligger på en dæmning, udføres som en traditionel jernbanebro. 
Umiddelbart vest for Ringbanen og parallelt med denne ligger et større regn-
vandsbassin, som vejen passerer over inden passagen under Ringbanen.



Terrænet på østsiden af Ringbanen ligger et par meter højere end terrænet på 
vestsiden, hvilket betyder, at vejen på den første strækning på Svanemøllens 
Kaserne ligger i en afgravning med skråninger i forhold til det omkringliggende 
terræn. 

På kaserneområdet skal vejen føres i en tunnel under det bevaringsværdige 
bygningskompleks på kasernen, herefter under Nordbanen og Kystbanen samt 
under Strandvejen frem til Strandvænget.

Den vertikale placering af tunnelen er i vid udstrækning bestemt af tunnelens 
passage under Nordbanen og Kystbanen, som i dette område ligger i en banegrav 
ca. 6 m under det omkringliggende terræn, jf. også Figur 4.11. 

Tunnelen kommer således til at ligge forholdsvist dybt under Strandvejen, 
hvilket betyder, at tunnelmundingen kommer til at ligge ca. 110 m nede ad 
Strandvænget. Tværsnit ved krydsning under Strandvejen kan ses i Figur 4.12. 
Rampeanlægget i Strandvænget, som er ca. 130 m langt, slutter omtrent ud for 
vejen Vesterled og Nordhavnsvej føres herfra i terræn mod syd til den sydlige del 
af Strandvænget.



De eksisterende bygninger og anlæg lægger en række bindinger på tunnelens 
horisontale placering. På kaserneområdet ligger det bevaringsværdige bygnings-
kompleks og broen fra Ryvangs Allé på nordsiden af tunnelen. På sydsiden af 
tunnelen i samme område ligger Farumbanens tunnellagte nordgående spor. 
På Strandvejen ligger ejendommen på hjørnet af Ryvangs Allé og på hjørnet af 
Strandvænget tæt på tunnelens nordside, mens fundamenterne til Svanemølle-
broen samme sted ligger tæt på tunnelens sydside.

Der etableres servicebygninger til bl.a. transformatorer og andre installationer 
til betjening af tunnelen ved tunnelportalerne på Svanemøllens Kaserne og i 
Strandvænget.

Variant af Vejforslag A1 
Der er også undersøgt en variant af, Vejforslag A1-1, hvor tunnelen forlænges 
med ca. 375 m mod vest. Tunnelmundingen kommer hermed til at ligge ca. 100 m 
øst for Ringbanen, mens afslutningen af rampeanlægget ligger umiddelbart op 
ad Ringbanen. Vejen vil i denne variant ligge ca. 3 til 6 m under det omkringlig-
gende terræn mellem tunnelmundingen og Ringbanen. Forslaget er vist i Figur 
4.13.

Der er endvidere undersøgt andre varianter, som efterfølgende er fravalgt. Disse 
er beskrevet i kap. 7.2.

Vejforslag A2 er en videreførelse af Nordhavnsvej fra Strandvænget på tværs af 
Svanemøllebugten til Nordhavn. I Vejforslag A2 bevares til- og frakørselsmulig-
heden i Strandvænget. 

Tilslutningspunktet i Nordhavn vil afhænge af den fremtidige infrastruktur i 
Nordhavnsområdet. Der er i 2008 udskrevet en idékonkurrence for Nordhavns-
området. Konkurrencen omfatter bl.a. en strukturplan for hele området, i hvil-
ken tilslutningspunktet for Nordhavnsvej skal være tilrettelagt, samt en egentlig 
bebyggelsesplan for den indre del af Nordhavn.

Der antages indtil videre et tilslutningspunkt beliggende mellem Stubbeløbgade 
og Baltika svarende til det i idékonkurrencen udpegede område, jf. også Figur 
4.14. Da Vejforslag A2 påregnes etableret i forbindelse med, at byudviklingen i 
Nordhavn når ud til tilslutningspunktet, vil vejforslaget blive tilsluttet et vejnet, 
som kan være væsentligt forskelligt fra det eksisterende vejnet.
 



Der er nærmere undersøgt en løsning med linieføring som vist i Figur 4.14, hvor 
Nordhavnsvej forlænges i en tunnel fra den allerede etablerede tunnelstækning 
i Vejforslag A1 under Svanemøllebugten til Nordhavn. Med det valgte tilslutning-
spunkt i Nordhavn bliver vejlængden af Vejforslag A1 og A2 tilsammen 2775 m 
regnet fra Helsingørmotorvejen til tilslutningspunktet i Nordhavn. Heraf udgør 
Vejforslag A2 ca. 1350 m, hvoraf ca. 1200 m er tunnel og ca. 150 m er rampeanlæg i 
Nordhavn. Vejtværsnittet er som for Vejforslag A1.

I forbindelse med forlængelsen skal hele rampeanlægget i Strandvænget, som er 
etableret under Vejforslag A1, fjernes og tunnelen bygges videre mod Nordhavn 
fra tunnelmundingen.

Der etableres en tilkørsel til tunnelen fra Strandvænget i retning mod Hels-
ingørmotorvejen og en tilsvarende frakørsel fra tunnelen til Strandvænget. Der 
etableres ikke til- og afkørsler med retning mod Nordhavn, da disse vurderes at 
have minimal trafikal betydning.

Tunnelen skal passere under Kalkbrænderiløbet, som har en vanddybde på 
mindst 7 m. Den store vanddybde er nødvendig af hensyn til besejlingen af 
Svanemølleværket.  Vanddybden medfører, at tunnelen under Kalkbrænderilø-
bet skal udføres som en sænketunnel på en ca. 320 m lang strækning. I de mere 
lavvandede dele af Svanemøllebugten og på land udføres tunnelen som en Cut & 
Cover tunnel. 

Den dybe passage under Kalkbrænderiløbet trækker tunnelmundingen i Nor-
dhavn mod øst til en placering ca. 270 m fra kajen langs Kalkbrænderiløbet. 
Hvis sejldybden i Kalkbrænderihavnsløbet kan reduceres vil tunnelmundingen 
kunne flyttes nærmere kajen.

Ved rampeanlægget i Nordhavn etableres servicebygning til bl.a. transforma-
torer og andre installationer til betjening af tunnelen.

Variant af Vejforslag A2 
Der er også undersøgt en variant af Vejforslag A2, benævnt Vejforslag A2-1, hvor 
tilslutningspunktet i Nordhavn er forskudt mod syd til Containervej umiddel-
bart syd for Skudehavnen. Tunnellængden reduceres herved med ca. 100 m.

Nordhavnsvejprojektet medfører omlægning af ledningsanlæg, dels af hensyn 
til udførelsen af projektet og dels af hensyn til det færdige vejanlæg. De væ-
sentligste ledningsomlægninger er omtalt nedenfor, opdelt i hovedområderne 



Strandvænget/Ryvangs Allé, Svanemøllens Kaserne og Helsingørmotorvejen/
Lyngbyvejen. Ud over de omtalte ledningsomlægninger forventes lokale mindre 
ledningsomlægninger. En del ledningsomlægninger gennemføres inden anlæg 
af Nordhavnsvej begyndes.

Der vil være ledningsomlægninger i Strandvænget, Ryvangs Allé og områder 
nord herfor.

Dong Energy - 40 bar gasledning 
DONG-Energy har en 40 bar gasledning liggende i tunneltracéet i Strandvænget, 
Strandvejen og Ryvangs Allé. Ledningen, som kommer fra nord ad Svanemølle-
vej, er hovedforsyning til Svanemølleværket og kan kun kortvarigt afbrydes. 

Det er i samarbejde med Dong-Energy besluttet at arbejde videre med en løs-
ning, hvor gasledningen omlægges i et nyt tracé uden for tunnelområdet. Led-
ningen omlægges fra den sydlige del af Strandvænget via Strandpromenaden, 
Strandøre, Strandvejen og Rosbæksvej til Svanemøllevej, hvor ledningen forbin-
des til den eksisterende gasledning. Det omlagte ledningstracé er på ca. 1000 m. 
For at kunne overholde afstandskravene til ejendommene på strækningen fore-
slås det at lægge gasledningen i kraftige stålføringsrør.

Omlægningen af gasledningen skal ske inden anlægget af Nordhavnsvej i områ-
det Strandvænget/Strandvejen/Ryvangs Allé påbegyndes. Det forventes, at om-
lægningen medfører, at Strandpromenaden, Strandøre og Rosbæksvej skal lukkes 
for gennemkørende trafik i anlægsperioden. Ved anlægget af ledningsstræknin-
gen i Strandvejen mellem Strandøre og Rosbæksvej, skal der endvidere påregnes 
lokale omlægninger af trafikken på Strandvejen.

Omlægningen af gasledningen skal vurderes jf. VVM-reglerne. Projektering, 
myndighedsbehandling og udførelse af en ny 40 bar gas ledning, vurderer Dong 
til at vare 2 år.

Københavns Energi – Bygas 
Københavns Energi har bygasledninger liggende i både den nord- og sydlige del 
af Strandvænget. Gasledning i den nordlige side af Strandvænget berøres ikke di-
rekte af anlægget af Nordhavnsvej. Gasledning i Strandvænget sydlige side forsy-
ner primært ejendommene Strandvænget 2-10, som nedrives i forbindelse med 
anlægget af Nordhavnsvej. Københavns Energi forventer at nedlægge ledningen, 
som ligger midt i tracéet for Nordhavnsvej.

Afløbsledninger 
Hovedafløbsledningen i Strandvænget skal omlægges mod nord over en stræk-
ning på ca. 150 m nærmest Strandvejen. Der skal desuden foretages omlægnin-
ger af afløbsledningerne på værkstedsområdet. Dette arbejde skal udføres inden 
Nordhavnsvejprojektet påbegyndes i området og vil medføre midlertidige trafik-
omlægninger i Strandvænget. 

Vandledninger 
Vandforsyningsledningen i nordsiden af Strandvænget skal omlægges mod nord 
over en kortere strækning nærmest Strandvejen. Ledning som forsyner DSB’s 
værkstedsområde skal ligeledes omlægges.

Vandledninger i krydset Strandvejen/Ryvangs Allé påregnes ophængt på f.eks. 
byggegrubespunsen under anlæg af Nordhavnsvejen under krydset.



Fjernvarmeledninger – Københavns Energi 
Københavns Energi Fjernvarmeforsyningen har både en hovedledning og en 
fordelingsledning i Strandvænget.

Hovedledningen ligger centralt i Strandvænget, krydser Strandvejen og fortsæt-
ter mod nord i Ryvangs Allé. I forbindelse med anlægget af Nordhavnsvej vil 
pladsforholdene i krydset ved Strandvænget være så snævre, 

at det foreslås, at ledningen omlægges i nyt tracé inden anlægget af Nordhavns-
vej påbegyndes i området. Det foreslås, at ledningen omlægges i et tracé som fra 
den sydlige del af Strandvænget går øst om Café Jorden Rundt og herfra til Ve-
sterled. Ledningen føres i Vesterled frem til Svanevænget og i Svanevænget frem 
til Strandvejen. Ledningen føres over Strandvejen og krydser bag om ejendom-
men Strandvejen 59 frem til tilslutning til det oprindelige tracé i Ryvangs Allé.

I forbindelse med omlægningen vil Vesterled og Svanevænget blive lukket for 
gennemkørende trafik i anlægsfasen. I Svanevænget skal ledningen ligge i den 
sydlige side af vejen, hvor en ældre fjernvarmeledning i betonkanal forinden skal 
fjernes. Der skal påregnes lokale trafikomlægninger af Strandvejen, Strandvæn-
get og Strandpromenaden i forbindelse med omlægningen af fjernvarmelednin-
gen.

Fjernvarmeforsyningen har endvidere en ledning i den vestlige side af Svane-
møllebroen med forbindelse til hovedledningen i Strandvænget/Ryvangs Allé.. 
Ledningen kan ikke afbrydes i længere perioder og skal derfor føres i en midler-
tidig rørbro over byggegruben til Nordhavnsvej.

Fjernvarmeledningen i Strandvænget ligger langs parcellerne mod nord og berø-
res ikke direkte af Nordhavnsvejen. Forsyningen skal dog omkobles i forbindelse 
med omlægningen af hovedledningen.

Fjernvarmeledninger – CTR 
CTR’s (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) transmissionsledning 
løber fra Svanemølleværket gennem Strandvænget og Strandvejen mod nord. 
CTR’s ledning foreslås omlagt i nyt tracé uden om krydset Strandvænget/Strand-
vejen. Det foreslås, at ledningen omlægges i et tracé som fra den sydlige del af 
Strandvænget følger Strandpromenaden frem til Svanevænget. Ledningen føres i 
den østlige del af Svanevænget frem til Vesterled og i denne frem til Østerled. Via 
Østerled tilsluttes ledningen til den eksisterende ledning i Strandvejen.

I forbindelse med omlægningen vil de berørte strækninger af Svanevænget, Ve-
sterled og Østerled blive lukket for gennemkørende trafik i anlægsfasen. På del-
strækninger skal en ældre fjernvarmeledning i betonkanal forinden fjernes. Der 
skal påregnes lokale trafikomlægninger af Strandvejen og Strandvænget i for-
bindelse med omlægningen af fjernvarmeledningen. Omlægningen bør koordi-
neres med omlægningen af Dong Energy’s gasledning, således at omlægningen 
i Strandpromenaden udføres når denne er lukket for gennemkørende af hensyn 
til omlægningen af gasledningen.

Elkabler 
Dong Energy har ledningstracéer i både nord- og sydsiden af Strandvænget. Det 
sydlige ledningstracé forsyner DSB’s værkstedsområde via to transformatorer 
på værkstedsområdet. Ledningstracéet skal omlægges fra Svanemøllebroen over 
værkstedsområdet, hvor der opstilles nye transformatorer. Omlægningen skal 
udføres inden anlægget af Nordhavnsvej påbegyndes i området og i samarbejde 
med DSB. Det nordlige ledningstracé forventes ikke at blive berørt af anlægget af 
Nordhavnsvej.



Telekabler 
TDC har to kabeltracéer i Strandvænget i henholdsvis det nordlige og det sydlige 
fortov. 

Tracéet i det sydlige fortov omlægges ind på DSB’s værkstedområde, fra Svane-
møllebroen til den eksisterende indkørsel til værkstedsområdet. Denne omlæg-
ning skal foregå inden anlægsstart for Nordhavnsvej og i samarbejde med DSB.

I vestsiden af Svanemøllebroen ligger et vigtigt stort kabeltracé, som forsætter 
mod nord via et kabelkammer placeret midt i Strandvejen umiddelbart nord for 
Nordhavnsvejs tracé. Kabletracéet kan ikke afbrydes og skal påregnes ført over 
byggegruben til Nordhavnsvej på en midlertidig bro.

Afløbsledninger 
Fra området syd for Farumbanen krydser en spidsbundet 800 mm afløbsledning 
under banearealet omtrent, hvor det vestlige rampeanlæg i Vejforslag A1 møder 
terræn. Ledningen forsætter over kaserneområdet, frem til Rosbæksvej og herfra 
til pumpestationen ved Scherfigsvej. Ledningen skal omlægges på en ca. 150 m 
lang strækning. Det vestlige rampeanlæg og dele af vejanlægget i terræn afvan-
des til ledningen.

Fjernvarmeledninger 
Kasernens hovedforsyningsledning løber fra Ryvangs Allé over kasernebroen 
og syd om kasernebygningerne, hvor den over en strækning på ca. 250 m ligger 
i tunneltracéet. København Energi Fjernvarme har foreslået, at der opstilles en 
midlertidig varmeforsyning på kasernen, således at ledningen kan afbrydes mid-
lertidigt, mens tunnelen anlægges. Ledningen retableres i oprindeligt tracé.

Gasledninger 
Der ligger gasledninger i både den østlige og den vestlige lokalvej (Lyngbyvej). 
Afhængig af udformningen af tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen 
skal ledningerne omlægges. Omlægningerne vil være ukomplicerede og da led-
ningerne er ringforbundne vil de kunne omlægges uden forsyningsmæssige 
konsekvenser.

Afløbsledninger 
Helsingørmotorvejen er på strækningen mellem Emdrupvej og Ryparken Sta-
tion forsynet med afløbsledninger og vejdræn, som afvander til et underjordisk 
bassin ved Emdrupvejbroen, hvorfra vandet pumpes til afløbsledninger i det 
omkringliggende højere terræn. Afløbssystemet i Helsingørmotorvejen skal til-
passes tilslutningsanlægget til Nordhavnsvej, men det overordnede afvandings-
princip ændres ikke. 

Den østlige lokalvej afvandes af en afløbsledning i vejen med afløb til den rørlag-
te Lersøgrøft. Afhængig af udformningen af tilslutningsanlægget ved Helsingør-
motorvejen skal ledningen omlægges. Omlægning vurderes at kunne foretages 
ved at sænke ledningen lokalt ved Nordhavnsvej.

I den vestlige lokalgade ligger to afløbsledninger, som afvander lokalgaden samt 
oplande mod nord og vest. Ledningerne afvander til Lersøgrøften. Hvis tilslut-
ningsanlægget ved Helsingørmotorvejen udformes som forslag I, forventes led-
ningerne omlagt mod vest.



Vandledninger 
Der ligger vandledninger i både den østlige og den vestlige lokalvej. Afhængig 
af udformningen af tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen skal lednin-
gerne omlægges. Omlægningerne vil være ukomplicerede og da ledningerne er 
ringforbundne vil de kunne omlægges uden forsyningsmæssige konsekvenser.

Fjernvarmeledninger 
Øst for den østlige lokalvej ligger en ældre dampledning i betonkanal, som ikke 
længere er i drift. Ledningen kan fjernes.

København Kommune overvejer sammen Gentofte og Gladsaxe kommuner at 
etablere en søvandsledning fra Emdrup Sø til Svanemøllebugten. Vandet fra 
Emdrup Sø afledes i dag til kloaksystemet og formålet med søvandsledningen 
undgå at belaste kloaksystemet.

I forbindelse med forundersøgelserne af Nordhavnsvej er det undersøgt om det 
rent geometrisk er muligt, at medtage en søvandsledning med diameter ca. 1 m 
i tracéet for Nordhavnsvej. Søvandsledningen kan medtages i tracéet for Nord-
havnsvej i det der kan findes den fornødne plads i tracéet, dog skal der ved pas-
sage af Ringbanen eventuelt påregnes en separat underpresning af ledningen 
under banen.

Når der foreligger et konkret projekt for søvandsledningen skal denne gennemgå 
myndighedsbehandling. Søvandsledningen indgår således ikke i denne VVM for 
Nordhavnsvej.

Der er i forslagene til ledningsomlægningerne for Vejforslag A1, jf. afsnit 4.3.4, 
taget hensyn til den senere videreførelse af vejen til Nordhavn under Svanemøl-
lebugten. 

I Vejforslag A1 er Dong Energy’s 40 bar gasledning, CTR transmissionsledning 
og KE Fjernvarmes hovedledning i Strandvænget omlagt til Strandpromenaden, 
således at tunnel i Vejforslag A2 krydser under disse ledninger. Ledningerne skal 
i anlægsfasen ophænges i midlertidige broer på tværs af byggegruben for tun-
nelen. Tilsvarende ophæng skal ske for kloakledningen fra pumpestationen ved 
Scherfigsvej til pumpstationen i Strandvænget, samt for mindre fordelingsled-
ninger i Strandpromenaden. 

I Nordhavnsområdet skal fordelingsledninger i Færgehavnsvej påregnes omlagt 
øst om tunnelrampeanlægget.

Vejforslag B fører trafikken fra Helsingørmotorvejen direkte til Nordhavn. Til-
slutningspunktet i Nordhavn vil afhænge af den fremtidige infrastruktur i 
Nordhavnsområdet. Som omtalt i beskrivelsen af Vejforslag A2 i afsnit 4.3.2 er der 
i 2008 udskrevet en idékonkurrence for Nordhavnsområdet. Der antages indtil 
videre et tilslutningspunkt beliggende i området mellem Stubbeløbsgade og Bal-
tikavej svarende til det i idékonkurrencen udpegede område, jf. også Figur 4.15.



Der er nærmere undersøgt en mulig løsning med tilslutningspunkt mellem Sku-
dehavnen og Baltikavej. Da Vejforslag B vil skulle etableres inden byudviklingen 
er nået ud til området omkring tilslutningsanlægget, vil der skulle etableres en 
vejforbindelse fra tunnelrampen til Sundkrogsgade eventuelt via det eksiste-
rende vejnet. 

Vejforslagets længde er ca. 2850 m regnet fra Helsingørmotorvejen til tilslut-
ningspunktet i Nordhavn. Tunneldelen udgør ca. 2170 m, hvoraf ca. 1740 m udfø-
res som en boret tunnel, mens de resterende ca. 430 m udføres som Cut & Cover 
tunnel. Tværsnit af vejen på den borede tunnelstrækning kan ses af Figur 4.16. 
Den indre diameter af tunnelrøret er 13,1 m. Tværsnittet er vist ved en af tvær-
tunnelerne som forbinder de to tunnelrør pr. ca. 250 m.

 
Fra tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen føres vejen i terræn over 
boldbanerne ved Ryparken, under Ringbanen og frem til Svanemøllens Kaserne 
øst for Ringbanen. Passagen under Ringbanen, som på dette sted ligger på en 
dæmning, udføres som en traditionel jernbanebro. Umiddelbart vest for Ringba-
nen og parallelt med denne ligger et større regnvandsbassin, som vejen passerer 
over inden passagen under Ringbanen.

Terrænet på østsiden af Ringbanen ligger et par meter højere end terrænet på 
vestsiden, hvilket betyder, at vejen på den første strækning på Svanemøllens 
Kaserne ligger i en afgravning med skråninger i forhold til det omkringliggende 
terræn.

Fra tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen frem til Svanemøllens Ka-
serne er Vejforslag A og B ens.



Fra kaserneområdet skal vejen føres i en boret tunnel direkte til Nordhavn. Da 
den borede tunnel skal have et vist jorddække, bl.a. for at minimere sætninger i 
jordoverfladen, kan tunnelen ikke udføres som boret tunnel på hele stræknin-
gen. Endestrækningerne af tunnelen skal derfor udføres som Cut & Cover tunnel 
svarende til tunnelen i Vejforslag A, ligesom rampeanlæggene på Nordhavn vil 
svare til rampeanlæggene i Vejforslag A.

I den korte variant af tunnelen ligger den vestlige tunnelmunding ca. 280 m 
øst for Ringbanen. Rampeanlægget er ca. 115 m langt og vejen ligger ved tun-
nelmundingen ca. 6 m under terræn. De første ca. 250 m af tunnelen fra tun-
nelmundingen udføres som en Cut & Cover tunnel frem til den egentlige borede 
tunnelstrækning. Delstrækstrækningerne er vist på Figur 4.17.

 
Den vertikale placering af tunnelen bestemmes blandt andet af, at den borede 
tunnelstrækning skal have et vist jorddække ved passagen under bygningerne 

på Svanemøllens Kaserne. Tunnelen ligger derfor på dette sted dybere end tun-
nelen i Vejforslag A1, hvilket medfører, at den vestlige tunnelmunding i Vejfor-
slag B ligger længere mod vest end den tilsvarende tunnelmunding i Vejforslag 
A1. 

Den vertikale placering er endvidere bestemt af tunnelens passage under Nord-
banen og Kystbanen, samt af passagen under Kalkbrænderiløbet. Den borede 
tunnel ligger ved passagen under Kalkbrænderiløbet op til 8 m dybere end tun-
nelen i Vejforslag A2, hvilket bl.a. er medvirkende til, at tunnelmundingen på 
Nordhavn ligger ca. 170 m længere mod øst end den tilsvarende tunnelmunding 
i Vejforslag A2. Rampeanlægget i Nordhavn er ca. 160 m langt og Cut & Cover 
tunnelstrækningen mellem den borede tunnelstækningen og tunnelmundin-
gen i rampeanlægget er ca. 180 m. Delstrækstrækningerne er vist på Figur 4.18.

Der etableres servicebygninger til bl.a. transformatorer og andre installationer 
til betjening af tunnelen ved tunnelportalerne på Svanemøllens Kaserne og i 
Nordhavn.



Variant af Vejforslag B 
Der er også undersøgt en variant, Vejforslag B-1, hvor Vejforslag B forlænges med 
130 m mod vest frem til østsiden Ringbanen. Afslutningen mod vest svarer her-
ved til Vejforslag A1-1.

Der er endvidere undersøgt en variant, Vejforslag B-2, hvor tilslutningspunktet 
i Nordhavn er forskudt mod syd til Containervej umiddelbart syd for Skudehav-
nen. Tunnellængden reduceres herved med ca. 100 m.

Der er endvidere undersøgt en variant, i hvilken tunnelen forlænges mod vest til 
Helsingørmotorvejen. Denne variant er efterfølgende fravalgt og er beskrevet i 
kap. 7.2.

Nordhavnsvejprojektet medfører omlægning af ledningsanlæg, dels af hensyn 
til udførelsen af projektet og dels af hensyn til det færdige vejanlæg. De væ-
sentligste ledningsomlægninger er omtalt nedenfor, opdelt i hovedområderne 
Nordhavn, Svanemøllens Kaserne og Helsingørmotorvejen/Lyngbyvejen. Ud over 
de omtalte ledningsomlægninger skal der påregnes lokale mindre ledningsom-
lægninger.

Med den her antagne placering af Vejforslag B’s tilslutningspunkt i Nordhavn, 
vil der kun i meget begrænset omfang skulle foretages ledningsomlægninger. 
Tunnelanlægget berører Skudehavnsvej og fordelingsledningerne i denne vej 
forsyner primært virksomheder, som vil skulle flyttes som følge af tunnelanlæg-
get.

Afløbsledninger
I lighed med Vejforslag A1 vil hovedafløbsledningen på Svanemøllens Kaserne 
skulle omlægges på en ca. 150 m lang strækning som følge af tunnelanlægget. 

Fjernvarmeledninger 
Kasernens hovedforsyningsledning løber fra Ryvangs Allé over kasernebroen og 
syd om kasernebygningerne frem til fjernvarmecentralen i bygning 91. Lednin-
gen skal omlægges lokalt ved bygning 91 for at gøre plads til modtagekammeret 
for tunnelboremaskinen.

Ledningsomlægningerne i forbindelse med Vejforslag B svarer nøje til lednings-
omlægningerne i forbindelse med Vejforslag A1, jf. kap.4.3.6.





De trafikale konsekvenser af Nordhavnsvej er belyst ved en række trafikmodel-
beregninger. Til beregningerne er anvendt OTM5.0. En trafikmodel er en simpli-
ficeret beskrivelse af virkeligheden, hvor sæt af matematiske formler udtrykker 
sammenhængen mellem på den ene side by og trafikplanmæssige forhold, og på 
den anden side de resulterende trafikmængder fordelt på vejnettet. Modellerne 
opbygges således, at de på bedst mulig måde gengiver den trafik, som kan regi-
streres på beregningsvejnettet i analyseåret. 

OTM-modellen dækker geografisk Centralkommunerne (Københavns og Fre-
deriksberg Kommuner) og de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde 
Amter. I dag svarer dette til Region Hovedstaden samt en del af Region Sjælland.  
Modellen beregner trafikken og dens fordeling på transportmidler (bil, kollektiv, 
cykel og gang) og ruter under givne forudsætninger vedrørende infrastrukturens 
opbygning og udviklingen i byplanmæssige/demografiske forhold. 

Trafikmodellen er kalibreret til at beskrive trafikbilledet i Regionen for år 2004. 
Den fremtidige trafik beregnes i modellen ved brug af prognoser for udviklingen 
i befolkning, arbejdspladser, bilejerskab, udbygning af infrastruktur m.v. Der 
er en vis usikkerhed på trafikmodellens beregningsresultater, dels på grund af 
usikkerhed i fremskrivningerne af de plandata, der anvendes i en prognosesi-
tuation, og dels på grund af vanskelighederne ved at modellere vejkapacitet i en 
tæt by med trængsel i et sammenhængende net af signalregulerede strækninger. 
Endelig kan trafikmodellen ikke medtage de gradvise ændringer i trafikanternes 
adfærd, som vil finde sted over så lang en periode.

I modelsammenhæng er der to sæt af forudsætninger, der skal fastsættes ved 
beregninger. På den ene side skal udbuddet af trafik beskrives. Udbuddet af trafik 
beskrives ud fra den infrastruktur for bil-, kollektiv- og cykeltrafik, der tilbydes 
trafikanterne i form af rejselængder og –hastigheder, kapacitet, kollektivtakster 
og kørselsomkostninger mv.

På den anden side skal efterspørgslen af trafik beskrives. Ved efterspørgsel skal 
forstås hvor mange ture (cykel, gang, kollektiv og bilture), der produceres. Efter-
spørgslen beskrives ud fra en række plandata for de enkelte trafikzoner. I OTM-
modellen tillægges trafikzonerne følgende plandata. 

Befolkning fordelt på beskæftigelse og indkomst  �
Antal arbejdspladser fordelt på erhvervsgrupper �
Antal studiepladser �
Personbilsejerskab (personbiler per 1.000 indb.) �
Parkeringsafgifter og -søgetider for biltrafikken �

Til vurderinger af trafikbelastningerne på vejnettet i en fremtidig situation er 
valgt prognoseåret 2018. 2018 er valgt som prognoseår med henblik på at belyse 
de trafikale forhold, hvor dele af den planlagte udbygning i Nordhavn er gen-
nemført og Cityringen er åbnet for trafik. De nye planer om anlæg af en FN - by 
mv. på Marmormolen (og Langeliniespidsen) indebærer, at der i trafikberegnin-
ger for 2018 vil blive medtaget 170.000 nye etagemeter her.

De forudsatte ændringer i infrastrukturen og trafikbetjeningen frem til år 2018 
i forhold til udgangsåret 2004 er baseret på de infrastrukturprojekter og forbed-
ringer, der allerede er gennemført eller hvis gennemførelse p.t. foreligger vedta-
get/fastlagt. 



I modelberegninger omfatter de væsentligste ændringer af vejnettet fra 2004 
frem til 2018 følgende:

Århusgade er forudsat lukket mod Kalkbrænderihavnsgade, medens Vor- �
dingborggade er åbnet for en begrænset biltrafik i begge retninger, 
Folke Bernadottes Allé er forudsat udbygget til en beregningsmæssig kapa- �
citet på maksimalt 25.000 biler pr. hverdagsdøgn ved Oslo Plads (dosering af 
biltrafik mod centrum)
Der er etableret en ny 4-sporet vejforbindelse mellem Vermlandsgade og  �
Refshaleøen ved udbygning af Uplandsgade, Prags Boulevard og Forlandet.
Køge Bugt Motorvejen er udbygget fra 6 til 8/10 spor mellem Motorring 4 og  �
Greve Syd.
Motorring 3 er udbygget til 6 spor mellem Jægersborg og Holbækmotorve- �
jen.
Frederikssundsmotorvejen er udbygget til 6 spor mellem Motorring 3 og  �
Motorring 4. Holbækmotorvejen er udbygget fra 4 til 8 spor gennem Fløng 
fra Baldersbrønde til Hedelandsvej og til 6 spor fra Hedelandsvej til Roskilde 
Vest.
Vejnettet i Ørestad er fuldt udbygget. �

Ved trafikmodellen beregnes trafikken som hverdagsdøgntrafik på det overord-
nede vejnet. På Figur 5.1 er vist et oversigtskort med vejnavne på de vigtigste 
overordnede veje på ydre Østerbro og Hellerup. 

Tu
bo

rg
ve

j

Tuborgvej

Emdrupvej

Lersøpark Alle

R
yparken

H
elsingørm

otorvej

R
yvangsalle

S
trandvejen

Strandprom
enaden

B
ernstorffsvej

Vognmandsparken

Rovsinggade

Hara
lds

ga
de

Lyngbyvej

Sejrøgade

Jagtvej

N
ørre A

lle

Øster Alle

Ø
sterbrogade

Strandboulevarden

ÅrhusgadeVordingborggade

Kalkbræ
nderihavnsgade



Figur 5.2 viser trafikbelastningen på vejnettet lokalt omkring Nordhavnsvej i 
hhv. 2004 og 2018 uden etablering af Nordhavnsvej, samt ændringen i trafikken. 
I trafiktallene for 2018 er inkluderet en byudvikling på 200.000 etagemeter på 
Nordhavn og 170.000 på Marmormolen.

Den forudsatte infrastruktur, byudvikling, udvikling i bilejerskab mm. medfører 
en modelberegnet stigning i biltrafikken fra 2004 til 2018 på i gennemsnit ca. 20 
%.

På Helsingørmotorvejen er beregnet en stigning på ca. 16.000 køretøjer (incl. lo-
kalsporerne) på et hverdagsdøgn nord for Tuborgvej (svarende til 17 % stigning). 
Det må forventes at give betydelige fremkommelighedsproblemer i myldretider-
ne. Et særligt fremkommelighedsproblem findes i rampekrydsene ved Tuborgvej, 
hvor køen på frakørselsrampen fra nord om morgenen kan give tilbagestuvning 
til motorvejen.  Syd for Tuborgvej er trafikken mindre og der er syd for Emdrup-
vej beregnet en stigning på 7.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn (svarende til 8 % 
stigning). Fremkommelighedsproblemer skyldes en bevidst begrænsning af 
kapaciteten i krydset ved Hans Knudsens Plads, som fungerer som dosering af 
trafikken mod Københavns centrum.

Stigningen på strækningen fortsætter mod centrum med 4.000 – 6.000 ekstra 
køretøjer på Lyngbyvej (svarende til 7-8 % stigning) syd for Hans Knudsens Plads. 
På Nørre Alle og Øster Alle ses mindre stigninger.
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På Ring 2 forbindelsen stiger trafikken med 4.200 – 6.200 køretøjer på Tuborgvej 
og med 5.000 - 7.000 på Strandvejen (svarende til 24 % stigning). På Strandøre og 
Strandpromenaden er beregnet en meget begrænset stigning i trafikken, hvilket 
bl.a. skyldes kapacitetsbegrænsninger ved Oslo Plads.

På Østerbrogade er trafikken beregnet at stige med 6.000 - 9.000 køretøjer fra 
2004 til 2018, således at trafikbelastningen på Østerbrogade omkring Jagtvej er 
beregnet til 30.000 køretøjer. De beregnede stigninger på strækninger er om-
kring 30 %. Stigningen skyldes bl.a. at vejnettet på Østerbro er forudsat ændret 
(specielt tilkørslerne til Kalkbrænderihavnsgade fra Østerbro). Desuden vil den 
forudsatte byudvikling på Nordhavn og Marmormolen medføre øget biltrafik til 
områderne. Den gennemkørende trafik på Kalkbrænderihavnsgade fortrænges 
til dels og må derfor søge andre veje, f.eks. Østerbrogade pga. kapacitetsproble-
mer ved Oslo Plads.  

På de tværgående veje på ydre Østerbro – Borgervænget, Sejrøgade - Nygårdsvej 
og Jagtvej - Strandboulevarden – er beregnet stigninger på 5-25 %. De største ab-
solutte stigninger er på Jagtvejsforbindelsen. 

Den beregnede vækst i trafikbelastningen medfører øget trængsel på vejnettet. 
Modelberegningerne viser, at trafikbelastningen i myldretiden om morgenen 
stiger lidt mindre end for hele døgnet – nemlig med i gennemsnit 16-17 % mod 
20 % over døgnet. F.eks. er det beregnet at trafikken i Søsnittet i myldretiden sti-
ger med 10 %, hvilket medfører, at den gennemsnitlige hastighed i snittet falder 
fra 39 km/t til 36 km/t.  

Generelt vurderes, at trafiknettet i Københavns Kommune sandsynligvis godt 
kan håndtere en stigning på omkring 20 % i trafikbelastningen set over hele 
døgnet. Derimod vil det sandsynligvis på visse dele af det københavnske vejnet 
være vanskeligt at afvikle den stigning i trafikken, som trafikmodellen beregner 
i myldretiden. For at efterkomme efterspørgslen må myldretidstrafikkens varig-
hed udvides til at dække flere timer end tilfældet er i dag. En spredning af myld-
retidstrafikken medfører et mindsket pres på Helsingørmotorvejen i forhold til 
det ovenfor beskrevne.

Den forventede generelle trafikstigning som følge af byudviklingen i København 
og ikke mindst som følge af den forudsatte fortsatte vækst i bilejerskabet vil iføl-
ge beregningerne medføre øgede problemer med fremkommeligheden og øgede 
kødannelser på Helsingørmotorvejen – uanset om der kommer byudvikling i 
Nordhavnsområdet og uanset om der som aftalt anlægges en Nordhavnsvej eller 
ej.  

I forbindelse med vurderingerne af de trafikale konsekvenser er der gennemført 
beregninger af hvilken betydning udbygningen af Nordhavnsområdet vil have. 
Antallet af køretøjer til/fra Nordhavn var i 2004 beregnet til 12.000 på en hverdag. 
Første del af en byudvikling indeholder 200.000 nye etagemeter på Nordhavn 
samt 170.000 etagemeter på Marmormolen, hvilket svarer til at der i 2018 i alt vil 
være 4.100 indbyggere og 11.300 arbejdspladser på området, mod 5.000 arbejds-
pladser i 2004. Biltrafikken til/fra Nordhavn stiger hermed til 18.000 køretøjer pr. 
dag. 

En udbygning på 600.000 etagemeter på Nordhavn (altså med yderligere 400.000 
etagemeter) er forudsat at svare til i alt 10.300 nye indbyggere og 9.100 nye ar-
bejdspladser i forhold til 2004 og vil medføre i alt 27.000 køretøjer pr. dag til/fra 
Nordhavn, incl. trafik til/fra Marmormolen. 



En udbygning på 3,6 mill. etagemeter på Nordhavn er forudsat at medføre 43.600 
indbyggere og 42.100 nye arbejdspladser i forhold til 2004, og der er ved denne 
udbygning beregnet 66.000 køretøjer pr dag til/fra Nordhavnsområdet, incl. tra-
fik til/fra Marmormolen.

Tabel 5.1 viser trafikbelastningen på Nordhavnsvej ved forskellige vejforslag, 
tilslutningsanlæg ved Helsingørmotorvejen og byudviklinger på Nordhavn. 

Det fremgår, at trafikken på Nordhavnsvej er beregnet til omkring 30.000 køretø-
jer ved Vejforslag A1 med en udbygning på 200.000 etagemeter på Nordhavn og 
170.000 etagemeter på Marmormolen. I kraft af et signalanlægs lavere serviceni-
veau end en niveaufri tilslutning er trafikken beregnet lidt lavere på Nordhavns-
vej ved etablering af et signalanlæg. Vejforslag B vil med denne udbygning kun 
få 11.100 køretøjer pr. hverdagsdøgn.

En udbygning med 600.000 etagemeter medfører, at trafikken på Nordhavnsvej 
stiger til 31.600 køretøjer ved Vejforslag A1. Ved etablering af Vejforslag A1+A2 er 
trafikken på Nordhavnsvej beregnet til 37.700 køretøjer, heraf fortsætter de 7.900 
til Nordhavn. Ved Vejforslag B er beregnet en trafik på 17.300 køretøjer. Vejforslag 
B fungerer ikke på samme måde som Vejforslag A1 som ringforbindelse på Øster-
bro, hvorfor den beregnede trafik er væsentligt mindre.

En udbygning på 3,6 mill. etagemeter medfører, at trafikbelastningen på Nord-
havnsvej beregnes til 57.900 køretøjer ved Vejforslag A1+A2 og 38.000 køretøjer 
ved Vejforslag B.



Ved såvel en udbygning på 200.000 etagemeter som 600.000 etagemeter vil 40 % 
af den generede biltrafik på Nordhavn køre på Nordhavnsvej. 

Etableringen af Nordhavnsvej, isoleret set, medfører en minimal stigning på 
1.800-2.000 bilture på en hverdag i Centralkommunerne. Dette skyldes en øget 
tilgængelighed til dele af København. Dette skal ses i forhold til, at den samlede 
trafik over den nordlige del af kommunegrænsen er på ca. 250.000 køretøjer. Om-
kring 25 % af den øgede trafik er relateret til ture med enten start- eller endemål 
i områderne på Nordhavn, Indiakaj og Amerikakaj. 

Den trafikale vurdering baseres på en sammenligning af trafikken på det over-
ordnede vejnet henholdsvis med og uden Nordhavnsvej.

Figur 5.3 viser trafikbelastningen efter etablering af Vejforslag A1. Desuden er 
vist trafikbelastningen for situationen uden Nordhavnsvej i 2018 samt ændrin-
gen mellem beregningerne. I beregningerne er der medtaget en udbygning på 
600.000 etagemeter på Nordhavn og 170.000 etagemeter på Marmormolen. 

Det er beregnet, at der kører 31.600 køretøjer på Nordhavnsvej. Ved at sammen-
holde resultatet med den forventede trafikbelastning i 2018 uden Nordhavnsvej 
fremgår, at trafikken på Helsingørmotorvejen (incl. lokalspor) kan forventes at 
stige med 6.700 køretøjer i snittet nord for Tuborgvej og med 14.500 køretøjer i 
snittet umiddelbart nord for Nordhavnsvej – stigningerne svarer til henholdsvis 
6 % og 15 %. Denne stigning skyldes en overflytning af trafik til Helsingørmo-
torvejen fra bl.a. Strandvejen og Ryvangs Allé, hvor trafikken tilsvarende falder. 
Fremkommelighedsproblemerne på Helsingørmotorvejen nord for Tuborgvej 
vokser hermed, hvilket må forventes at medføre øget kø, overflytning af trafik til 
parallelle siveruter og udvidelser af myldretidernes varighed. Syd for Tuborgvej 
reduceres fremkommelighedsproblemerne selv om trafikken stiger, da Nord-
havnsvej medfører en væsentlig aflastning af krydset ved Hans Knudsens Plads

Ved anlæg af vejen sker der en overflytning af trafik fra Ring 2 fra Helsingørmo-
torvejen via Tuborgvej-Strandvejen-Strandøre til Strandvænget og Kalbrænderi-
havnsgade på 5.000 – 7.000 køretøjer. Reduktionen på Ring 2 svarer til omkring 
20 %. 

Overflytning af trafik fra Ring 2 til Nordhavnsvej medfører en aflastning samt 
en ændring af svingbevægelserne ved rampeanlægget mellem Helsingørmotor-
vejen og Tuborgvej.  Anlæg af vejen medfører yderligere en overflytning af trafik 
fra Emdrupvej og Lersø Park Allé til Helsingørmotorvejen. De ændrede sving-
bevægelser i signalanlæggene ved ramperne mellem Helsingørmotorvejen og 
Tuborgvej giver mulighed for en anderledes signalsætning samt en optimering 
af krydsene med henblik på en forbedret trafikafvikling. Det forventes, at frem-
kommeligheden ved rampen kan forbedres og risikoen for tilbagestuvning fra 
rampen til Helsingørmotorvejen hermed kan reduceres.

Omlægningen af trafik fra Ring 2 til Nordhavnsvej medfører endvidere at trafik-
ken på Bernstorffsvej stiger med omkring 10 %.

På Østerbro syd for Nordhavnsvej medfører etableringen af vejen, at trafikken 
på Lyngbyvej falder med 9.100-11.500 køretøjer mellem Hans Knudsens Plads og 
Jagtvej, faldet i trafikken svarer til ca. 15 % Denne aflastning spreder sig videre 
med aflastninger på de tværgående veje mellem Lyngbyvej og Østerbrogade, 
hvor trafikken på Borgervænget falder med 2.800 køretøjer, på Sejrøgade med 
2.200 og på Jagtvej med 4.100 køretøjer. Endvidere er trafikken på Øster Allé og 
Nørre Allé beregnet til at falde med henholdsvis 2.100 og 3.400 køretøjer pr. dag.



På Østerbrogade er trafikken beregnet til at stige med 2.200 køretøjer. Nord-
havnsvej som Vejforslag A1 vil opfattes som en ringforbindelse på Ydre Østerbro 
og en del trafik vil søge mod vejen og væk fra strækningerne mellem Lyngbyvej 
og Østerbrogade

Den trafikale vurdering baseres på en sammenligning af trafikken på det over-
ordnede vejnet henholdsvis med og uden Nordhavnsvej. I beregningerne er der 
medtaget en udbygning på 600.000 etagemeter på Nordhavn og 170.000 etage-
meter på Marmormolen.

Figur 5.4 viser trafikbelastningen efter etablering Vejforslag B. Desuden er vist 
trafikbelastningen for situationen uden Nordhavnsvej i 2018 samt ændrin-
gen mellem beregningerne. I beregningerne er der medtaget en udbygning på 
600.000 etagemeter på Nordhavn. 

Det er beregnet at der kører 17.300 køretøjer på Nordhavnsvej. Trafikken på Nord-
havnsvej er i høj grad præget af trafik til/fra Nordhavn.  Omkring 60 % af den 
trafik, der er beregnet at køre på Nordhavnsvej har mål på Nordhavn en mindre 
del har mål ved Amerika Kaj og India Kaj. Anlæg af vejen, isoleret set, medfører at 
antallet af bilture i Regionen stiger minimalt med ca. 1.800 bilture pr. hverdags-
døgn.
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Ved at sammenholde resultatet med den forventede trafikbelastning i 2018 uden 
Nordhavnsvej fremgår, at trafikken på Helsingørmotorvejen kan forventes at 
stige med 3.900 køretøjer i snittet nord for Tuborgvej og med 5.300 køretøjer i 
snittet umiddelbart nord for Nordhavnsvej – stigningerne svarer til henholds-
vis 3 % og 6 %. Denne stigning skyldes primært en overflytning af trafik fra bl.a. 
Strandvejen og Ryvangs Allé. 

Ved anlæg af vejen sker der en overflytning af trafik fra Ring 2 fra Helsingørmo-
torvejen via Tuborgvej-Strandvejen-Strandøre til Strandvænget mod Kalbrænde-
rihavnsgade på 2.000 – 4.000 køretøjer. Faldet på Ring 2 svarer til omkring 10 %. 

Anlæg af vejen medfører samtidigt en mindre overflytning af trafik fra Emdrup-
vej og Lersø Parkallé til Helsingørmotorvejen

På Østerbro syd for Nordhavnsvej medfører etableringen af vejen, at trafikken 
på Lyngbyvej falder med 4.100-5.100 køretøjer mellem Hans Knudsens Plads 
og Jagtvej. Reduktionen i trafikmængden svarer til ca. 6 %. Denne aflastning 
spreder sig videre med aflastninger på de tværgående veje mellem Lyngbyvej 
og Østerbrogade, hvor trafikken på Borgervænget falder med 1.300 køretøjer, på 
Sejrøgade med 1.000 og på Jagtvej med 3.100 køretøjer. Ændringerne i trafikbe-
lastningen på de tværgående veje svarer til en reduktion på omkring 10 %. Der er 
endvidere beregnet mindre fald i trafikken på Øster Alle og Nørre Alle.

På Østerbrogade er trafikken beregnet til at være uændret.
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Figur 5.5 viser trafikbelastningen efter etablering af Nordhavnsvej ved Vejforslag 
A1 med nordvendte ramper ved Helsingørmotorvejen samt ved Vejforslag A1+A2 
og Vejforslag B med fuld tilslutning ved Helsingørmotorvejen.  I alle scenarier er 
indregnet en byudvikling på 600.000 etagemeter på Nordhavn samt 170.000 på 
Marmormolen.

Ved disse vejforslag beregnes henholdsvis 31.600, 37.700 og 17.300 køretøjer på 
Nordhavnsvej.

Ved Vejforslag A1+A2 ses at etablering af sydvendte ramper ved Helsingørmo-
torvejen medfører at aflastningen på de tværgående veje mellem Lyngbyvej og 
Østerbrogade bliver lidt højere end hvis der kun etableres ramper mod nord. som 
ved Vejforslag A1. Trafikken på de sydvendte ramper er beregnet til 5.400 biler 
ved Vejforslag A1+A2. De sydvendte ramper giver primært øget tilgængelighed 
mellem Nordhavn og områderne vest for Lyngbyvej. 

Ved Vejforslag A1+A2 forlænges Nordhavnsvej til Nordhavn. Dette medfører, at 
der sker en yderligere overflytning af trafik fra Jagtvejslinien til Nordhavn.

Det fremgår, at ved Vejforslag B forbliver trafikken i højere grad på Strandvejen 
og Ryvangs Alle. Trafikken stiger derfor ikke så meget på Helsingørmotorvejen 
ved dette vejforslag som ved Vejforslag A1 og A1+A2. Reduktionen på Ring 2 er 
derfor tilsvarende mindre ved Vejforslag B. På Strandvejen og Tuborgvej er trafik-
ken beregnet at falde med 4-6 % ved Vejforslag B, mens faldet er 16-20 % ved Vej-
forslag A1 og A1+A2 i forhold til situationen uden Nordhavnsvej.

Vejforslag A og B adskiller sig primært ved, at der med tilslutningen ved Strand-
vænget opnås øget tilgængelighed til Østerbro. Vejen kan dermed dels fungere 
som en alternativ forbindelse for trafik til/fra ydre Østerbro og dels som adgang 
til/fra Ydre Østerbro. Anvendelsen som parallelforbindelse ses bl.a. ved, at even-
tuelle sydvendte ramper ved Helsingørmotorvejen har en højere belastning i 
Vejforslag A1+A2 end i Vejforslag B.  

Herudover adskiller Vejforslag B sig ved at være ca. 1 km. længere end Vejforslag 
A mellem Helsingørmotorvejen og krydset Kalkbrænderihavnsgade og Sund-
krogsgade. Dette betyder, at Vejforslag B ikke er et nær så attraktivt alternativ på 
ruten mellem Nordkøbenhavn og Østerbro/Indre By, hvilket specielt gør sig gæl-
dende udenfor myldretiderne, hvor trængslen på de alternative ruter er mindst.  

Vejforslag B har derfor ikke samme aflastende effekt på hverken Ring 2 eller ve-
jene på ydre Østerbro som Vejforslag A1 og A1+A2. Vejforslag B betjener i høj grad 
Nordhavn og omkring 85% af trafikken på vejen kan relateres til Nordhavn og 
områderne ved India Kaj og Amerika Kaj. Ved Vejforslag A1 og A1+A2 kan ca. 50 % 
af trafikken på Nordhavnsvej relateres til Nordhavn og områderne langs Kalk-
brænderihavnsgade.



Kommunens vurdering 
Det er Københavns Kommunes vurdering, at Vejforslag A1 i perioden indtil ud-
bygningen af de første 170.000 + 600.000 nye etagemeter i Nordhavnsområdet 
vil kunne sikre trafikbetjeningen af de nye byudviklingsområder i havnen og 
samtidig aflaste dele af Østerbro for gennemkørende trafik. Beregningerne tyder 
på, at byudviklingen og den nye vejforbindelse med de valgte forudsætninger vil 
indebære trafikstigninger på Østerbrogade og især på Helsingørmotorvejen nord 
for Nordhavnsvej. 

En del af den beregnede trafikstigning på Østerbrogade vil formentlig i virkelig-
heden finde sted på parallelle ruter, da Østerbrogade i kommuneplanlægningen 
påregnes udlagt til strøggade med begrænset gennemkørsel for biltrafikken. 
Beregningerne illustrerer imidlertid, at der uden særlige trafikdæmpende foran-
staltninger i Østerbrogade i fremtiden vil være en konflikt mellem de beregnede 
stigninger i biltrafikken og kommunens ønske om at styrke Østerbrogade som 
strøggade.  

Trafikken på Helsingørmotorvejen beregnes at stige frem til 2018 som følge af 
dels den forudsatte generelle udvikling dels byudviklingen i Nordhavn og anlæg 
af Nordhavnsvej. Ved Hans Knudsens Plads holdes kapaciteten bevidst nede, 
så der ikke lukkes mere trafik ind i byen end systemet kan afvikle. I forhold til 
strækningskapaciteten ligger Helsingørmotorvejens mest kritiske strækning 
indenfor Motorring 3 lige nord for Tuborgvej. De beregnede trafikstigninger på 
Helsingørmotorvejen nord for den nye vejforbindelse til z vil indebære, at frem-
kommelighedsproblemerne i myldretiden vil blive forøget. 
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Det vil igen afstedkomme, at bilkøerne bliver længere, eller at myldretidens 
varighed vil stige og/eller at der vil ske en vis overflytning til parallelle ruter. 
Det vurderes, at trafikafviklingen på Helsingørmotorvejen nord for Tuborgvej i 
situationerne med 600.000 m2 med en Nordhavnsvej vil blive kritisk, men ikke 
umulig. Med 3,6 mio. m2 med Nordhavnsvej må der forventes trafiksammenbrud 
i myldretiderne.

De beregnede trafikstigninger på det københavnske gadenet vil indebære, at 
fremkommelighedsproblemerne i myldretiden vil blive forøget. Det vil igen af-
stedkomme, at bilkøerne bliver længere, eller at myldretidens varighed vil stige 
og/eller at der vil ske en vis overflytning til parallelle ruter i det omfang der er 
plads her. 

Kommunen vurderer umiddelbart – på baggrund af de gennemførte beregninger 
af effekten af Vejforslag A1+A2 og Vejforslag B – at i en situation med en relativt 
begrænset udbygning i Indre Nordhavn, vil en boret tunnel helt til Ydre Nord-
havn uden tilslutningsmulighed ved kysten kun indebære meget begrænsede 
fordele i driftsfasen, primært i form af en aflastning af Strandvænget langs ro-
klubberne. 

Det er desuden kommunens vurdering, at i en situation med en betydeligt større 
byudvikling i Ydre Nordhavn (der er som eksempel regnet med yderligere 3 mio. 
nye etagemeter), vil en direkte vejforbindelse hertil i form af en tunnel under 
Svanemøllebugten ikke kunne undværes. Østerbro ville i så fald ifølge beregnin-
gerne ikke blive meget påvirket af trafik til og fra det store byudviklingsområde, 
men den beregnede trafikmængde på Helsingørmotorvejen vil i praksis næppe 
kunne afvikles i myldretiden med den nuværende udformning af Helsingørmo-
torvejen.

Det er derfor kommunens vurdering, at det på baggrund af de gennemførte be-
regninger må skønnes at være nødvendigt - senest i forbindelse med realisering 
af en stor byudvikling i Nordhavnsområdet - at gennemføre en række adfærds-
regulerende foranstaltninger i form af parkeringsrestriktioner, trængselsafgifter 
og yderligere udbud af gode kollektive trafikforbindelser og stiforbindelser. Disse 
tiltag skal dels sigte mod at nedbringe biltrafikken til et niveau, der kan afvikles 
på vejnettet uden store forsinkelser, dels mod at bringe fordelingen på transport-
midler nærmere mod kommunens mål om en balance mellem 1/3 biltrafik, 1/3 
kollektiv trafik og 1/3 cykeltrafik.  

Tilslutningsmuligheder ved Helsingørmotorvejen  
Der er vist forskellige muligheder for tilslutningsanlæg ved Helsingørmotor-
vejen. Generelt vurderer Københavns Kommune, at det vil være en styrke, at 
tilslutningsanlægget fra starten giver mulighed for en sydlig til/frakørsel, såle-
des at Nordhavnsvej betjener byen bedst muligt. En tilslutning mod syd giver 
mulighed for at lede biltrafikken mellem Nordhavn og den øvrige centrale og 
vestlige del af København uden om Østerbro. En tilslutning mod syd giver der-
med mulighed for at biltrafik kan ledes nord om Østerbro så boligområder kan 
fredeliggøres. 

Udbygning med 200.000 etagemeter i Nordhavn + 170.000 etagemeter på Marmormolen  
Københavns Kommune vurderer, at alle fem løsningsforslag for tilslutning til 
Helsingørmotorvejen kan håndtere trafikken i dette scenario. Fordelen ved at 
etablere et signalanlæg fra starten, er at skabe en sydlig tilslutning til Nord-
havnsvej. Desuden er det en væsentlig billigere løsning end en niveaufri tilslut-
ning. En signalanlæg giver endvidere mulighed for at dosere trafikken, så der 
ikke lukkes mere trafik ind i København, end trafiksystemet kan håndtere. 



Signalet ved Hans Knudsens Plads har i dag den funktion. Ulemperne ved et 
signalanlæg er, at det betyder et ekstra stop for biltrafikken på Helsingørmo-
torvejen i retningen ud af byen og at det ikke har lige så stor kapacitet, som en 
niveaufri løsning. Trafikberegningerne viser, at der er ca. 3000 flere biler på Nord-
havnsvej, når tilslutningen ved Helsingørmotorvejen er en niveaufri løsning 
sammenlignet med et signalanlæg. En del bilister vil derfor - ifølge modellen - 
fravælge Nordhavnsvej pga. ventetiden i signalanlægget.

Vejdirektoratet skal godkende tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen. 
Vejdirektoratet har gjort Københavns Kommune opmærksom på, at et signalre-
guleret kryds ikke kan forventes at blive godkendt, jf. Vejdirektoratets notat af 29. 
oktober 2008.

Udbygning med 600.000 etagemeter i Nordhavn +170.000 etagemeter på Marmormolen   
Københavns Kommune vurderer, at et signalanlæg maksimalt ville kunne 
håndtere trafikken svarende til dette udbygningsscenario. Signalanlæggets ka-
pacitetsgrænse er stort set nået, hvilket betyder, at selv mindre forstyrrelser kan 
give nedbrud. Kapaciteten afhænger meget af, hvor godt de tre venstresvingsspor 
mod Nordhavnsvej udnyttes. Afhængig af, hvordan trafikken udvikler sig på de 
enkelte trafikstrømme kan det være, at signalet får kapacitetsproblemer allerede 
før dette scenario bliver en realitet. Det betyder, at tilslutningen skal ombygges 
til en niveaufri løsning, hvilket indebærer en ny anlægsperiode, hvor trafikken 
på Helsingørmotorvejen forstyrres. 

En niveaufri løsning med sydvendt tilslutning er derfor en mere robust løsning 
på lang sigt.



Anlægsarbejdet skal udføres tæt på eksisterende beboelse og rekreative arealer. 
Endvidere skal stærkt befærdede veje og jernbane krydses af Nordhavnsvej. Ar-
bejdet skal derfor planlægges grundigt, så generne forbundet med anlægsarbej-
det bliver mindst muligt.

I nedenstående kap. 6.2, 6.3 og 6.4 er de forventede arbejdsmetoder og udførelses-
rækkefølger beskrevet for hhv. Vejforslag A1, A2 og B. 

De væsentligste anlægsaktiviteter beskrives for disse delstrækninger:

Tilslutningsanlæg ved Helsingørmotorvejen �
Krydsning af Ringbanen �
Tunnel mellem Svanemøllens Kaserne og Strandvænget �
Nye vejanlæg i Strandvænget �

Afslutningsvis beskrives en mulig tidsplan for udførelsen.

Der er fem forslag for tilslutningsanlæg til Helsingørmotorvejen, Jf. kap. 4.2.

Anlægsarbejderne ved tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen syd for 
Emdrupvej vil forløbe på forskellig vis alt efter hvilket tilslutningsanlæg, der 
vælges men de vil have en række fælles forudsætninger som er beskrevet neden-
for:

De eksisterende støttemure syd for Emdrupvej imellem Helsingørmotorve- �
jen og lokalgaderne ombygges for at skabe plads til ekstra køre- og svingspor 
på Helsingørmotorvejen.
Både den østlige og vestlige lokalgade forlægges pga. udvidelse af Helsingør- �
motorvejen. Trafikken på lokalgaderne vil blive opretholdt i mindst ét køre-
spor i hver retning i hele anlægsperioden.
I alle anlægsetaper vil der blive opretholdt min. 2 kørespor i hver retning på  �
Helsingørmotorvejen.
Flyoveren over Helsingørmotorvejen (tilslutningsanlæg: Forslag I, II, IV og  �
V) anlægges ved at bygge henover trafikken i den østlige side af Helsingør-
motorvejen.
Tilslutningen mod syd i tunnel under Helsingørmotorvejen i forslag V an- �
lægges i etaper i takt med, at trafikken på motorvejen og lokalgaderne om-
lægges i forbindelse med de øvrige anlægsarbejder.

 
Den samlede anlægsperiode vil være 1-2 år og afhænge af, hvilket tilslutningsan-
læg, der vælges.



Der udføres en midlertidig brokonstruktion til overføring af banen og afstivning 
af jernbanedæmningen. Denne kan udføres ved at der bores pæle på hver side og 
mellem de to spor. Der udlægges stålprofiler, der dækkes med stålplader, hvoref-
ter spor og øvrige banetekniske anlæg retableres midlertidigt. 

Udgravning under interimsoverføringen kan herefter påbegyndes uden, at togs-
driften forstyrres. Efter udgravningen kan endevederlag og mellemunderstøt-
ningen for den færdige bro bygges.

Brodrageren for jernbanebroen bygges enten på stillads uden for sporområdet 
hvorefter broen parallelforskydes til endelig position eller udføres som præfabri-
kerede stålbroer, som løftes på plads med kran. Spor og banetekniske anlæg kan 
herefter retableres og togdriften genoptages. 

Arbejdet forventes i et vist omfang at blive udført som natte- eller weekendar-
bejde. Togdriften forventes kun afbrudt i kortere perioder. 

Anlægsarbejdet for tunnelen kan opdeles i 3 delstrækninger:

Krydsning under bygninger på Svanemøllens Kaserne �
Krydsning under Nordbanen og Kystbanen �
Krydsning under Strandvejen og indføring i Strandvænget �

De 3 delstrækninger er beskrevet i kap. 6.2.4 - 6.2.6.

Alle 3 delstrækninger etableres som en Cut & Cover tunnel, idet tunnelen dog 
på en enkelt delstrækning på Svanemøllens Kaserne alternativt kan udføres ved 
gennempresning. Der er nedenfor angivet en kort generel beskrivelse af mulige 
udførelsesmetoder.

Cut & Cover tunneler støbes på stedet i en åben udgravning, hvorefter udgrav-
ningen atter tilfyldes. Der kan anvendes flere udførelsesmetoder, hvoraf tre om-
talt nedenfor kan komme i anvendelse i projektet:

1:  Udførelse i åben eller afstivet byggegrube  
Hvor pladsforholdene er tilstrækkelige kan tunnelen etableres i en åben ud-
gravning med skråninger med en hældning, som afhænger af jordsammensæt-
ningen i udgravningen.  
 
Alternativt kan byggegruben udføres med en afstivet byggegrubeindfatning 
med indfatningsvægge af stålspunsprofiler eller rørprofiler. Princip for metoden 
kan ses i Figur 6.1. Metoden med afstivet byggegrube påregnes anvendt ved 
rampeområderne i alle vejforslag, samt i Vejforslag A2 i området mellem Strand-
vænget og sænketunnelen under Kalkbrænderiløbet. 



2:  Udførelse med sekantpælevægge – ”Bottom Up” – metode  
Hvor tunnelen skal etableres under snævre pladsforhold og tæt op ad eksiste-
rende bebyggelse, kan der med fordel anvendes sekantpælevægge til byggegru-
beindfatning. Princip for metoden er vist Figur 6.2.

Sekantpælevægge udgøres af en række armerede betonpæle som støbes på stedet 
i borede huller. Pælene bores med en afstand, som er lidt mindre en pæledia-
meteren, griber således ind i hinanden og danner en sammenhængende væg. 
Sekantpælevægge kan udføres med en betydeligt større stivhed end stålspuns-
vægge og er derfor velegnede, hvor tunnelen skal etableres tæt på eksisterende 
bygninger. Ramning af stålspunsvægge vil normalt medføre et betydeligt større 
omfang af rystelser af nabobygninger end etablering af sekantpæle vil medføre. 

Efter etablering af sekantpælevæggene på begge sider af det planlagte tunneltra-
cé, udgraves den øverste del af udgravningen, hvorefter der etableres en midler-
tidig tværafstivning mellem sekantpælevæggene, som opretholdes indtil top- og 
bundpladen er støbt. Der udgraves til fuld dybde, mens der samtidig udføres 
grundvandssænkning om nødvendigt. Tunnelens bundplade, vægge og topplade 
støbes herefter i udgravningen. Tunnelens ydervægge støbes direkte mod se-
kantpælevæggen. Der tilfyldes med grusfyld over tunnelen og arealet retableres.



Metoden påregnes anvendt i Vejforslag A1 på strækningen på Svanemøllens 
Kaserne, samt på strækningen Ryvangs Allé - Strandvejen – Strandvænget. Ved 
krydsningen under Nordbanen og Kystbanen er metoden en af flere som kan 
komme i anvendelse.



3:  Udførelse med sekantpælevægge – ”Top Down” – metode 
Top Down metoden anvendes normalt, hvor det af miljømæssige eller praktiske 
årsager ønskes at minimere den periode, hvor tunneltracéet anvendes som byg-
gepladsareal. Princip for metoden er vist i Figur 6.4.

Tunneltracéet inddrages til byggeplads, hvorefter der etableres sekantpælevægge 
langs ydersiden af den planlagte tunnel, samt en række borede pæle i midten af 
tunneltracéet. Der udgraves til undersiden af toppladen og de borede pæle afkor-
tes til underside af toppladen. Støbeunderlaget klargøres, der udlægges armering 
med forbindelse til armeringen i sekantpælene, hvorefter toppladen udstøbes. 
Der tilfyldes med grusfyld over toppladen og arealet over toppladen kan herefter 
retableres og overgå til sit oprindelige formål.

Tunneltværsnittet udgraves under toppladerne fra tunnelsektions ene eller beg-
ge ende. Forinden udføres grundvandssænkning om nødvendigt. Toppladen med 
overliggende jordvolumen og anlæg i terræn, bæres af sekantpælene og pælene i 
midten af tunneltværsnittet. Efter udgravningen kan tunneltværsnittet færdig-
gøres ved først at støbe tunnelens bundplade og dernæst tunnelens vægge.

Metoden kan varieres således, at toppladen over de to tunnelrør støbes i to eta-
per, hvorved kun halvdelen af området over tunnelen på skift inddrages til byg-
geplads. Dette kan især være fordelagtigt ved tunnelstækninger under gader, 
som ikke kan lukkes helt for trafik.

Af de ti bygninger på Svanemøllens Kaserne, som ligger helt eller delvist i tun-
neltracéet, er det planlagt af rive de ni ned. Af disse ni bygninger genopføres fem 
på samme sted under anvendelse af nye materialer, men med genskabelse af den 
oprindelige ydre geometri og de oprindelige detaljer. De øvrige fire bygninger 
kan genopføres andet sted på kasernen. De berørte bygninger beskrives endvi-
dere i kap. 10.6, Påvirkning af bymiljø og landskab.



Hovedbygningen (bygning 1), hvis sydlige ende rager op til ca. 8 m ind over tun-
nelen, bevares under tunnelbyggeriet, da der ved en delvis nedrivning og genop-
bygning af bygningen, ikke vil kunne opnås et acceptabelt udseende af den ret 
fremtrædende bygning. Østfacade og kælderplan af hovedbygningen kan ses i 
henholdsvis Figur 6.6 og Figur 6.7.

Der er udvalgt to metoder til etablering af tunnelen under hovedbygningen

Gennempresning af tunnelen under bygningen �
Midlertidig afstivning og understøtning af bygningen, mens tunnelen byg- �
ges ind under bygningen i en byggegrube.



De to metoder er nærmere beskrevet i den tekniske baggrundsrapport. I det vi-
dere forløb skal det undersøges hvilken af metoderne, der er mest fordelagtig.

Forholdene vedrørende etablering af en tunnel under Nordbanen og Kystbanen 
beskrives i de følgende afsnit.

Nordbanen er en tosporet S-togslinie, som på den aktuelle strækning er fælles 
for S-tog til Holte, Hillerød og til Klampenborg. Kystbanen er en tosporet elektri-
ficeret jernbanelinie der forbinder Helsingør og stationerne langs kysten med 
hovedbanegården og videre via Ørestad til Malmø i Sverige.

Nordbanen 
Det forudsættes, at S-banen fra Klampenborg under totalspærringerne skal køre 
penduldrift nord for spærringsstedet med vending på Hellerup station. S-banen 
fra Hillerød/Holte fortsætter af Ringbanen. Passagerer, der skal mod den Indre 
by, får mulighed for at skifte til Farumbanen på Ryparken station. Der indsættes 
ekstratog på Farumbanen til at klare den ekstra passagerbelastning.

Der må således ikke udføres sporspærring ved Nordhavnsvejs underføring under 
Ringbanen samtidig med totalspærringen for Nordbanen.

Konstruktion af tunnelen under jernbanen skal udføres således, at den nødven-
dige afbrydelse af togdriften minimeres. Det er et krav, at enten Kystbanen eller 
Nordbanen til enhver tid skal være i drift.

Kystbanen 
Det forudsættes, at Kystbanen under totalspærringerne skal køre penduldrift 
nord for spærringsstedet med vending på Hellerup station. Tog syd for spær-
ringsstedet vendes ved Østerport Station. 

Nordbanen skærer tunneltraceet (centerlinien) i en vinkel på ca. 30° mens Kyst-
banen skærer tunneltraceet i en vinkel på ca. 20°. Det giver en mere kompliceret 
krydsning, i forhold til en mere vinkelret krydsning. Valg af anlægsmetode be-
grænses endvidere af tunnellens krumme forløb, som udelukker anvendelsen af 
gennempresningsmetoder. Tværsnit af krydsningen kan ses i Figur 4.11.



Der er i dialog med Trafikstyrelsen, Banedanmark og DSB aftalt en revideret plan 
for togtrafikken under sporspærringerne. Der er flere mulige løsninger. Neden-
stående er kort resumeret den mest sandsynlige løsning.

For at minimere varigheden af afbrydelserne af togdriften skal mest muligt ar-
bejde udføres som forberedende arbejde. Der skal for hver jernbane laves et kom-

plet baneteknisk projekt for både de forberedende arbejder og for retableringen 
af det permanente anlæg.

Varigheden af afbrydelsen vil ligge mellem én og tre måneder pr. jernbane, af-
hængig af det endelige valg af udførelsesmetode.

Der etableres arbejdspladsarealer på begge sider af sporområdet og i niveau med 
dette som vist på Figur 6.9.

Der etableres arbejdsvej over kaserneområdet i tunneltracéet frem til det vestlige 
arbejdspladsareal. Mod øst inddrages ca. halvdelen af Ryvangs Allé i arbejds-
pladsarealet. Der forventes ikke etableret adgangsvej for køretøjer til dette areal.

Anlæggelsen af arbejdspladsarealerne på begge sider af sporområdet antages 
udført i normal arbejdstid. 

De forberedende arbejder i forbindelse med jernbaneinfrastrukturen påregnes 
udført under nat- og weekendspærringer af togdriften.

Al arbejde i sporområdet ved etablering af arbejdsplads og etablering af under-
støtning for spor, forventes at blive udført ved treholdsskift syv dage om ugen. 

Efter arbejdet i sporområdet med etablering af understøtning af spor er afslut-
tet og togdriften er genoptaget, kan den videre bygning af tunnelen ske i normal 
arbejdstid, toholdsskift eller fortsætte med treholdsskift.

Jf. Nordhavnvej Baggrundsrapport, Teknik, er der flere forskellige metoder til ud-
førelse af byggegruben og tunnelen under baneområdet. Disse metoder kan igen 



kombineres med forskellige metoder til understøtning af sporene. Efter en dia-
log med Trafikstyrelsen og Banedanmark er det indtil videre konkluderet, at en 
tunnel etableret efter Top-Down metoden er mest fordelagtig. I forbindelse med 
afbrydelsen af togdriften etableres sidevægge, pæle i centerlinien af tunnelen, 
samt toppladen, hvorefter sporarealerne retableres permanent. Tunnelen bygges 
herefter færdig under toppladen uden afbrydelse af togdriften.

Ved anvendelse af denne metode vil der kun være behov for én sporspærring per 
jernbane. 

I det videre arbejde vil det, i samarbejde med Banedanmark, følgende væsentlige 
forhold blive afdækket og sikret:

Under sporspærringerne skal det sikres at hovedparten af de langsgående  �
banetekniske anlæg, såsom el, signalanlæg, kørestrøm, afvanding mv., op-
retholdes i drift. 
Der skal udarbejdes risikoanalyser for hvorledes jernbaneanlæg nær ar- �
bejdspladsen kan opretholdes i drift. Risiko for jordskred, sætninger mv. skal 
nøjere vurderes. 
Længder af sporspærringsperioder skal nøjes planlægges, så det sikres, at de  �
planlagte perioder respekteres.

Tunnelens passage under Strandvejen sker under meget snævre forhold og der 
skal bl.a. tages hensyn til beboelsesejendommene umiddelbart nord for tunne-
len og Svanemøllebroen umiddelbart syd for tunnelen. 

De snævre pladsforhold vanskeliggør brugen af jordankre og medfører, at der 
skal anvendes kraftige byggegrubeafstivninger med frie spænd på tværs af byg-
gegruben på til 30 m.

Tværsnit ved Strandvejen er vist på Figur 4.12. Strandvejen ligger i krydsnings-
området i kote ca. +7 m, medens Nordhavnsvej i tunnelen under Strandvejen 
har vejkote i ca. -6,5 m, svarende til en højdeforskel på ca. 13 m eller højden af en 
4-etagers bygning. Jorddækket over tunnelen vil være ca. 7,0 m.

Da Strandvejen ikke kan spærres for trafik skal etableringen af tunnelen under 
Strandvejen foregå i etaper, under hvilke Strandvejen forlægges midlertidigt og 
reduceres fra fire til to spor. 

Etableringen af tunnelen under Strandvejen deles op i to etaper med start mod 
øst ved Strandvænget. Første etape inddrager de to østlige vejbaner på Strandve-
jen, som forlægges mod vest og reduceres fra fire til to spor. I anden etape ind-
drages tilsvarende de to vestlige spor og Strandvejen forlægges som en tosporet 
vej mod øst. Strandvænget og Ryvangs Allé skal i begge etaper påregnes at være 
lukket for biltrafik. Tunnelstrækningen påregnes udført med Top-Down meto-
den.



Når tunnelen under Strandvejen og den østlige rampe er færdige etableres vejan-
læg i terræn. Det drejer sig om:

Nordhavnsvej frem til krydset med Strandvænget �
Signalreguleret kryds mellem Strandvænget og Nordhavnsvej �
Strandvænget. �
T-kryds mellem Strandvænget og Strandpromenaden. �

Anlægsarbejdet foreslås opdelt i følgende etaper:

Etape 1. 2010 – 2011
Etablering af arbejdsplads ved Ryparken og Ryvangs Allé. �
Underføring under Ringbanen ved Ryparken  �
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 2. 2011 – 2012
Underføring under Nordbanen og Kystbanen �
Tunnel under Svanemøllens Kaserne fra vestligt rampeanlæg til Nordbanen �
Tunnel under Strandvænget fra Strandvejen til østlige rampeanlæg  �
 

Etape 3. 2013 – 2014
Underføring under Nordbanen og Kystbanen �
Tunnelkrydsning ved Strandvejen �
Vestlig og østlig rampeanlæg og portalbygning �  



Etape 4 og 5. 2014 – 2015
Vejtilslutning til Helsingørmotorvejen  �
Vejstrækning, Helsingørmotorvejen til vestlige rampeanlæg  �
Vejforbindelse til det østlige rampeanlæg �
Strandvænget og kryds ved Strandvænget / Strandpromenaden og Strand- �
vænget/Nordhavnsvej
Vejbelægning og M + E anlæg i tunnel og på Strandvænget �
Afsluttende arbejder herunder belysning, støjskærme, beplantning mv. �

Vejforslag A2 består anlægsmæssigt af flere dele som vil blive beskrevet i de føl-
gende afsnit:

Cut & cover tunnel i Strandvænget �
Cut & cover tunnel under Svanemøllehavnen. �
Sænketunnel under Kalkbrænderiløbet. �
Cut & cover tunnel samt rampeanlæg i Nordhavn. �

Forud for anlægsarbejdet på Vejforslag A2 er den del af lystbådehavnen, der ind-
drages til arbejdsareal, blevet etableret andet sted, evt. nord for den nuværende 
lystbådehavn ud for Strandpromenaden

Hovedarbejdspladen for Vejforslag A2 etableres på Nordhavn , dels af hensyn til 
pladskrav,  og dels fordi byggematerialerne dermed kan fragtes til bygepladsen 
med skib.

I forbindelse med anlægget af Vejforslag A2 skal hele rampeanlægget i Strand-
vænget, som er etableret under Vejforslag A1, fjernes og tunnelen bygges videre 
mod Nordhavn fra tunnelmundingen.

Sammenbygningen skal ske således, at trafikken på Nordhavnsvej opretholdes, 
eventuelt med nedsat hastighed. 



Først etableres tunnelstrækningen i området ved kysten således, at Strand-
promenaden er genåbnet, inden den vestlige del af Strandvænget spærres af 
anlægsarbejderne. Dernæst etableres til- og afkørselsramperne i Vejforslag A2, 
således at trafikken på Nordhavnsvej kan omlægges til disse, når hovedrampen 
fjernes for at give plads til tunnelforlængelsen til Nordhavn. 

Det skønnes, at den etapevise etablering af tunnelen i Strandvænget vil gøre det 
fordelagtigt og fleksibelt at benytte byggegrubeindfatning af spunsvægge. I om-
rådet nærmest kysten ligger tunnelen så dybt, at der skal anvendes indfatnings-
vægge af nedborede stålrør eller sekantpælevægge.

Der kan i princippet anvendes sænketunnelelementer ved krydsningen af den 
forholdsvis lavvandede lystbådehavn, men det vurderes at være økonomisk for-
delagtigt at etablere en midlertidig byggegrube i havnen og udføre tunnelen som 
en Cut & Cover tunnel. Løsningen har endvidere den fordel, at byggegruben kan 
anvendes som tørdok til bygning af sænketunnelelementerne til krydsningen 
under Kalkbrænderiløbet.

Byggegruben udføres som en midlertidig boks af stålrør med stor diameter, der 
bores ned i kalken til nødvendig dybde, ca. 2-4 meter under kalkoverflade. 

Generelt 
Det er i denne beskrivelse antaget, at krydsningen under Kalkbrænderiløbet skal 
udføres som en sænketunnel. Hvis det, når Vejforslag A2 skal realiseres, kan ac-
cepteres, at vanddybden i Kalkbrænderiløbet reduceres til 2-3 m vurderes det, at 
tunnelen med fordel kan udføres som en Cut & Cover tunnel på hele stræknin-
gen mellem Strandvænget og Nordhavn.

Bygning af sænketunnelelementerne
Det ville være omkostnings- og tidsmæssigt fordelagtigt, hvis tunnelelementer-
ne kunne bygges i en allerede eksisterende tørdok, f.eks. tørdokken i Nordhavn, 
som blev anvendt ved bygningen af tunnelelementerne til Øresundsforbindel-
sen. Eksempel på bygning af tunnelelementer i en sådan tørdok er vist i Figur 
6.15. 



Det kan imidlertid ikke påregnes, at dokken i Nordhavn vil være til rådighed på 
tidspunktet for etableringen af Vejforslag A2, hvorfor tunnelelementerne forud-
sættes at blive bygget i tunnellinien.

Det foreslås, at tunnelelementerne bygges i området for Cut & Cover tunnelen 
i Svanemøllehavnen, da elementerne her kan bygges på samme tid inden for 
den samme tørdok. Transport af materialer til og fra byggepladsen kan foregå på 
pram eller via flydebro fra Nordhavn eller via vejnettet.

Udgravning af rende i havbunden til tunnelelementer
På sænketunnelstrækningen mellem tørdokken og Cut & Cover strækningen i 
Nordhavn udgraves en rende, hvori sænketunnelelementerne placeres.

Sedimenterne på havbunden må antages at være forurenede og skal håndteres 
efter de på udgravningstidspunktet gældende miljøregler. Det skal påregnes, at 
sedimenterne skal fjernes ved udgravning eller sugning inden for sedimentgar-
diner udspændt mellem tørdokken og kajkanten på Nordhavn, således at spred-
ningen af sedimenterne reduceres til et minimum. Kalkbrænderiløbet er relativt 
smalt, vanddybden moderat og strømforholdene rent tidevandsafhængige, hvil-
ket gør det muligt at anvende sedimentgardiner effektivt. Udføres arbejdet med 
omhu vurderes det, at under 5 % af den opgravede materialemængde vil blive 
spredt til vandområderne uden for sedimentgardinerne.

Afhængig af forureningsgraden kan sedimenterne deponeres sammen med 
opmudrede sedimenter fra andre dele af havnen eller fragtes til rensning efter 
bundfældning i et dertil etableret bassin.

Transport og placering af tunnelelementer
Efter at sænketunnelelementerne er blevet udstyret med ballasttanke inde i 
elementerne og lukket med skot i hver ende, er elementerne klar til at blive bug-
seret og nedsænket på deres endelige placering i den udgravede rende. 



Etape 1. År 1
Etablering af arbejdsplads i Nordhavn og ved Strandvænget. �
Midlertidig flytning af delområder af Svanemøllehavnen �
Cut & Cover tunnel i Nordhavn �

Etape 2. År 2
Bygning af sænketunnelelementer �
Rampeanlæg i Nordhavn �
Cut & Cover tunnel Strandvænget �

I Nordhavn etableres en byggegrube for Cut & Cover tunnelen med indfatnings-
vægge udført med nedborede stålrør eller med sekantpælevægge. Hele rampean-
lægget påregnes udført med byggegrubeindfatning af spunsvægge.

Anlægsarbejdet foreslås opdelt i følgende etaper med tidsangivelse relativ til 
anlægsarbejdets start:



Etape 3. År 3
Udflådning af sænketunnelelementer �
Cut & Cover tunnel i Svanemøllehavnen �
Cut & Cover tunnel i Strandvænget �

Etape 4. År 4
Afsluttende arbejder �
Retablering af Svanemøllehavnen �

I det følgende gives en beskrivelse af de væsentligste anlægsaktiviteter fordelt på 
følgende strækninger:

Tilslutningsanlæg ved Helsingørmotorvejen �
Krydsning af Ringbanen �
Krydsning under Svanemøllens Kasernes bygninger �
Tunnel mellem Svanemøllens Kaserne og Nordhavn �

Afslutningsvis vil en mulig udførelsestidsplan blive beskrevet.

Der er, som tilfældet er ved Vejforslag A1, 4 hovedforslag for tilslutningsanlæg til 
Helsingørmotorvejen. Anlægsbeskrivelsen for disse er derfor det samme som for 
Vejforslag A1 jf. afsnit 6.2.1.

Overføring af Ringbanen i Vejforslag B udføres på samme vis som beskre-
vet under Vejforslag A1, jf. afsnit 6.2.2.

Udstrækningen af den borede tunnelstrækning er i hovedforslaget valgt således, 
at det bevaringsværdige bygningskompleks på kasernen ikke direkte berøres af 
borearbejdet. 



Ca. 1740 m af tunnelanlægget i Vejforslag B udføres som en boret tunnel, mens 
de resterende 700 m udføres som Cut & Cover tunnel og som rampeanlæg i åben 
udgravning. 

Anlægsarbejdet for Cut & Cover tunnelstrækninger og rampeanlæg ved kaser-
nen er beskrevet under Vejforslag A1, jf. kap. 6.2.3.

Den borede tunnelstrækning består af 2 tunnelrør, hver med en længde på 1740 
m eller 3480 m til sammen. Den indre diameter i tunnelen er 13,0 m, mens den 
ydre diameter af tunnelboremaskinen (TBM’en) er sat til 14,6 m. 

Tunnelens længdeprofil er planlagt således, at tunnelboremaskinen primært vil 
arbejde i kalken, som ligger i kote -10 mod vest og viger mod øst ned til kote -12 á 
-15. Kun ved begyndelsen og afslutningen af tunnelstrækningen vil tunnelbore-
maskinen skulle arbejde i grønsand og moræneler.

En tunnelboremaskine (TBM) er en maskine, der benyttes til at udgrave tunneler 
med cirkulært tværsnit. Tunnelboremaskiner kan afhængig af udformningen 
bore gennem næsten alle typer af klippe- og jordarter. 

Eksempel på en tunnelboremaskine med en ydre diameter på 15,2 m kan ses i 
Figur 6.23.

Borede tunneler udføres som regel med en cirkulær foring af betonelementer, 
som monteres af maskiner placeret umiddelbart bag selve borehovedet i tunnel-
boremaskinen. 

Et mindre antal af kasernens ikke klassificerede bygninger vil blive berørt af 
rampeanlægget og Cut & Cover tunnelstrækningen, som fører til den borede 
tunnelstrækning. De berørte bygninger er vist i Figur 6.22 med kasernens num-
merering af bygningerne. 

De ikke klassificerede bygninger kan nedrives. Der kan opføres nye bygninger 
andet sted på kasernen. Bygning 91 påregnes ikke direkte berørt af de perma-
nente konstruktioner, men adgangsvejen og parkeringspladsen syd for bygnin-
gen inddrages delvist under etableringen af tunnelen.



Udførelsesrækkefølge 
Borearbejdet for det første tunnelrør forudsættes startet i Nordhavn, hvor der 
etableres startkammer og arbejdsramper, samt arbejdsplads og lagerplads for 
tunnelelementer.

Det udgravede materiale (mucken) forudsættes transporteret i tunnelen på 
transportbånd tilbage til Nordhavn, hvor det omlæsses til dumpere, som kører 
mucken til deponering nord for Nordhavnsområdet. 

Når tunnelboremaskinen har boret det første tunnelrør og således er ankommet 
til modtagekammeret på Svanemøllens Kaserne er det to muligheder for det 
videre arbejde med at bore det andet tunnelrør. Tunnelboremaskinen kan vendes 
i modtagekammeret og bore tilbage til Nordhavn eller tunnelboremaskinen kan 
skilles ad, transporteres til Nordhavn for der, efter atter at være blevet samlet, at 
bore mod Svanemøllens Kaserne igen. Det er vurderet, at sidstnævnte metode er 
den mest fordelagtige, bl.a. fordi at det første tunnelrør bliver hurtigere ledigt til 
etablering af vejanlæg, installationer mv. Der vil endvidere ikke være behov for 
oplagring af betonelementer på kasernen. 

Fabrikation af betonelementer til tunnelforing 
Den mest pladskrævende del af tunnelprojektet vil være betonelementfabrikken 
med tilhørende lagerplads til betonelementerne, samt selvstændig betonfabri-
kation. Produktion af betonelementerne skal starte før tunnelboremaskinen 
ankommer til Nordhavn. Lagerpladsen skal være stor nok til, at tunnelborema-
skinen til enhver tid kan fødes med betonelementer, hvilket her antages at være 
opfyldt, hvis 50 % af elementerne er produceret inden borearbejdet starter.

Medmindre betonelementerne fremstilles på en eksisterende fabrik kræver be-
tonelementfabrikationen en selvstændig miljøgodkendelse i henhold til Miljø-
beskyttelsesloven.

Betonelementerne vil kunne fremstilles på ekstern betonelementfabrik, hvorfra 
elementerne sejles til Nordhavn, men der vil også ved denne løsning være behov 
for omfattende lagerplads til elementerne, samt en selvstændig betonfabrikation 
til de øvrige pladsstøbte konstruktioner.



 
Start- og modtagekamrene anvendes senere som byggegrube for Cut & Cover 
tunnelstrækningerne i forlængelse af den borede tunnelstrækning. 

Anlægsarbejdet foreslås opdelt i følgende etaper:

Etape 1-2. 2010-2011
Arbejdsplads i Nordhavn �
Betonelementfabrik og startkammer i Nordhavn �
Underføring under Ringbanen ved Ryparken �
Arbejdsplads og modtagekammer på Svanemøllens Kaserne �

Tværtunneler 
De seks tværtunneler ligger i kalken og antages udført ved simpel udgravning. 
Der skal foretages lokale undersøgelser af forholdene ved tværtunnelerne in-
den der åbnes for udgravning fra hovedtunnelerne. Såfremt der optræder lokale 
grundvandsproblemer kan disse afhjælpes ved f.eks. injicering eller frysning af 
den omgivende jord ved tværtunnelen.

Start- og modtagekamre 
Startkammeret i Nordhavn vil være ca. 90 m langt og ca. 40 m bredt. Startkam-
meret indfatningsvægge udføres som sekantpælevægge. Efter at sekantpælene 
er etableret kan udgravningen af startkammeret udføres med midlertidige tvær-
afstivninger ned til underside af den borede tunnel, hvor der udføres en bund-
plade af beton, hvorpå tunnelboremaskinen opstilles. 

Der er i Figur 6.24 vist tunnelboremaskine i modtagekammer fra projekt M30 i 
Madrid.



Etape 3. 2012-2013
Boring af tunnelrør �
Cut & Cover tunnelstrækninger �

Etape 4-5. 2014-2015
Tværtunneler �
Cut & Cover tunnelstrækninger �
Vejtilslutning til Helsingørmotorvejen  �
Vejbelægning og installationer i tunnel �
Mekaniske og elektriske arbejder i tunnel �

Etape 6. 2016
Vejanlæg i terræn �
Afsluttende arbejder herunder belysning, støjskærme, beplantning mv. �





Følgende kapitel indeholder en gennemgang af 0-alternativ, fravalgte alternative 
vejforslag og udførelsesmetoder samt fravalgte varianter til de behandlede Vej-
forslag A og B.

Vurderingerne af de miljømæssige konsekvenser indeholder et såkaldt 0-al-
ternativ, der grundlæggende beskriver et scenarium, hvor projektområdet ikke 
ændrer tilstand. 0-alternativet kan ses som en basistilstand der anvendes som 
sammenligningsgrundlag i forhold til de påvirkninger der forventes. 

Ved flere af de behandlede emner beskrives 0-alternativet ikke specifikt, da det i 
de pågældende tilfælde svarer til tilstanden i dag, som fremstillet i afsnit ”Basis-
beskrivelse – Eksisterende forhold”. 

De følgende emner behandler ikke 0-alternativet specifikt:

Kulturarv – ved 0-alternativet vil der ikke være påvirkninger af kulturarven,  �
idet der ikke foretages anlægsarbejder der kan få konsekvenser for kirker, 
fund eller fortidsminder.
Byrum – 0-alternativet medfører ikke ændringer af byrummet visuelt eller i  �
kraft af påvirkninger af bevaringsværdige bygninger.
Natur – ved 0-alternativet opretholdes de nuværende forhold for flora og  �
fauna, hvilket betyder at der fortsat vil være grønne områder og træer i vej-
traceet. Samtidig betyder de eksisterende barrierer i form af veje og jernba-
netraceer, at de grønne områder i væsentlig grad er fragmenterede.
Friluftsliv – de eksisterende boldbaner ved Ryparken Idrætsanlæg bevares.  �
De øvrige rekreative elementer såsom koloni- og nyttehaver og Svanemøl-
len Lystbådehavn bevares ligeledes. På længere sigt omfatter 0-alternativet 
etableringen af den ny badestrand ved Svanemøllebugten, hvorved der tilfø-
jes endnu et rekreativt tilbud til området.
Geologi og jordbund – idet der ikke vil blive foretaget jordarbejder vil der  �
ikke forekomme påvirkninger af geologi og jordbundsforhold ved 0-alterna-
tivet.
Forurenede grunde – 0-alternativet medfører ikke ændringer i forhold til de  �
eksisterende forurenede grunde, og vil heller ikke i sig selv medføre yderli-
gere forurening af jorden.
Grundvandsinteresser – de eksisterende arealanvendelser vil fortsætte i  �
0-alternativet, og derfor ikke forårsage påvirkninger af grundvandsforhol-
dene.

Det forholder sig imidlertid anderledes ved beskrivelsen af de trafikale konse-
kvenser, hvor 0-alternativet ikke nødvendigvis er udtryk for tilstanden i dag. Det 
skyldes at de trafikale konsekvenser afhænger af flere variable, bestemt af tid, 
bilejerskab og grad af byudvikling. Der er derfor flere varianter af 0-alternativet 
når det gælder vurderingen af støj, emissioner og trafik. Disse alternativer er be-
skrevet nærmere i kap.5, hvor de trafikale konsekvenser i driftsfasen behandles. 

I de forudgående faser af miljøvurderingen af den nye vejforbindelse har der væ-
ret alternative vejføringer, udførelsesmetoder og tilslutningsanlæg, der er blevet 
undersøgt og fravalgt



Forud for den første offentlige høring efteråret 2007, er der blevet gennemført 
undersøgelser, der har omfattet en kortlægning af området omkring oprindeligt 
4 forskellige vejforslag samt en indledende vurdering af påvirkninger på miljøet. 
I miljøvurderingsrapporten blev forslagene sammenlignet på en række punkter, 
der resulterede i en udvælgelse af 2 forslag, der kunne indgå i den videre behand-
ling.

Vejforslag 2 har samme udgangspunkt som den nuværende Vejforslag A1, og be-
gynder derfor ved tilslutningen til Helsingørmotorvejen som vej i terræn og in-
deholder en C&C løsning. Vejen føres dog under både Ringbanen og Farumbanen 
ved Ryparken Station, hvorefter den følger Farumbanen på dennes sydside. Vejen 
føres gradvist under terræn, idet der etableres en rampe i form af spunsvægge 
eller sekantpæle langs vejens sider, indtil vejen føres i Cut and Cover tunnel ved 
Borgervænget. Vejen fortsætter i tunnel langs med banen og føres igen i terræn 
nord for Øresundsskolens arealer, inden den afsluttes ved Sundkrogsgade. For-
slaget består af en 4-sporet vej med nødspor. Den totale længde er ca. 2350 meter, 
hvoraf tunnelen udgør ca. 750 meter.

Vejforslaget blev fravalgt, primært fordi Københavns kommune har ønsker om 
at etablere en forbindelse til ydre Nordhavn og til en eventuel fortsættelse i form 
af havnetunnelforbindelsen til Amagermotorvejen. Forslagets endepunkt ved 
Kalkbrænderihavnsgade er derfor mindre fordelagtigt. Derudover vurderes det 
at krydset ved Kalkbrænderihavnsgade ikke vil kunne håndtere den forventede 
mængde trafik ved en fuld udbygning af Nordhavn.

Vejforslaget er placeret i et institutionsområde hvilket ville medføre væsentlige 
påvirkninger på både mennesker, værdifulde bygninger samt bymiljøet generelt.

Vejforslag 3 er fremført af en borgergruppe kaldet ”Svanemøllegruppen” og 
følger i store træk Vejforslag 2, men føres i tunnel allerede fra krydsningen af 
Farumbanen og følger banen på dens sydlige side. Ud for Svanemølleværket 
føres tunnelen under Kystbanen og går via et rampeanlæg i terræn i krydset af 
Kalkbrænderihavnsgade og Sundkrogsgade. Dette vejforslag består af en 6-sporet 
løsning, hvor der etableres nødspor på de strækninger, hvor der er plads til det. 
Det betyder, at der kun er nødspor på strækningen imellem Helsingørmotorve-
jen og Borgervænget. Den totale vejlængde ligger meget tæt op ad Vejforslag 2 på 
2355 meter. Strækningen i tunnel er dog længere, idet den udgør ca. 1400 meter.



Dette vejforslag er fravalgt, fordi det, ligesom Vejforslag ”2”, ikke skaber optimal 
forbindelse til Ydre Nordhavn. 

Vejforslaget ville ligeledes medføre gener i området omkring Øresundsskolen, 
om end påvirkningerne i driftsfasen ville være mindre, grundet en længere tun-
nelstrækning.

I Vejforslag A1-2 er tunnelen forlænget frem til tilslutningspunkterne på Hel-
singørmotorvejen, jf. Figur 7.2. Tunnelen splittes under boldbaneanlægget øst 
for Helsingørmotorvejen op i to tunneler til henholdsvis til- og afkørsel til Hel-
singørmotorvejen. I forhold til hovedforslaget er tunnelstrækningen i Vejforslag 
A1-2 forlænget med ca. 800 m, udregnet som middellængde af de to tunnelrør. 
Forlængelsen frem til Helsingørmotorvejen udføres som Cut & Cover tunneler.

Vejforslag A1-2 vil hindre, at der kan udføres en overdækket sydvendt forbindelse 
mod centrum. Det vurderes endvidere, at forslaget vil kræve, at Emdrupvejbroen 
og støttevæggene nord for denne skal nedrives og genopbygges med ny geometri 
for at give plads til Nordhavnsvejs indføring i Helsingørmotorvejen.

Vejforslaget kræver, at forsinkelsesbassinet på vestsiden af Ringbanen flyttes 
mod nordøst, hvilket både midlertidigt og permanent vil inddrage arealer på 
boldbaneanlægget ved Ryparken. Det ombyggede bassin vil, på en ca. 180 m lang 
strækning, strække sig ca. 16 m længere ind på boldbanearealerne end det nu-
værende bassin. Bassin og tilhørende bygværker er udstyret med et antal større 
og mindre dæksler. Disse dæksler hindrer, at arealet over bassinet kan anvendes 
til fodboldbaner i fuld størrelse, mens mindre baner eller tennisbaner vil kunne 
indpasses mellem dækslerne.

Boldbaneanlægget øst for Helsingørmotorvejen vil efter anlægget af Vejforslag 
A1-2 kunne retableres i næsten fuld udstrækning, idet der dog vil være de oven-
for beskrevne restriktioner på arealerne over det ombyggede forsinkelsesbassin.

Set i forhold til hovedforslaget vil Vejforslag A1-2 medføre en støjreduktion i om-
rådet ved boldbaneanlægget, men ikke i boligerne ud mod Helsingørmotorvejen.

Vejforslaget er fravalgt, da den foreslåede forlængelse af tunnelen, til mere end 
den dobbelte længde af hovedforslagets tunnel, vil medføre en meget stor ekstra 
udgift der ikke står i rimeligt forhold til de ovenfor anførte fordele.



Der er fra lokal side fremsat forslag om, at forlænge den østlige del af tunnelen så 
rampeanlægget placeres i den sydlige del af Strandvænget, for hermed at mind-
ske påvirkningerne på området omkring Svanemøllehavnen.

Der er undersøgt et forslag benævnt Vejforslag A1-3, hvor tunnelen forlænges 
med ca. 400 m i forhold til hovedforslaget. Forslaget er skitseret i Figur 7.3.

Kravene til minimumsradius i tunnelen af hensyn til oversigtsforholdene med-
fører, at ekspropriationerne på DSB’s arealer øges væsentlig og at den nordligste 
pumpestation i Strandvænget skal flyttes. 

Der skal foretages en betydelig mængde ledningsomlægninger, dels af ledninger 
til og fra pumpestationerne og dels af 40 bar gasledning og fjernvarmeledninger 
i Strandvænget.

Rampen fra tunnelen til Strandvænget vil blive ca. 160 m lang og med nordlig 
grænse omtrent ud for Roforeningen Kvik. Rampen føres op i midten af Strand-
vænget, som splittes op i to separate spor inkl. cykelsti og fortov på hver side af 
rampen. Syd for rampen doseres den sydgående trafik på skift mellem tunneltra-
fikken og trafikken i Strandvænget i et signalreguleret kryds. Da kødannelse på 
rampen bør undgås, skal der indlægges et anslået 100 m langt vejstykke i terræn 
mellem rampen og det signalregulerede kryds. Rampen og det signalregulerede 
kryds kan ikke placeres længere mod syd, dels på grund af de snævre pladsfor-
hold mellem banedæmningen og Svanemølleværket og dels på grund af udkørs-
len fra Lautrupgade umiddelbart syd for værket.

Forslaget har i forhold til hovedforslaget den ulempe, at der hverken kan køres til 
Nordhavnsvej fra nord eller fra Nordhavnsvej mod nord. 

Rampen vil sammen med den parallelførte Strandvænget inddrage ca. halvdelen 
af det grønne anlæg foran roklubberne og trafikken i Strandvænget vil samtidig 
rykke tilsvarende tæt på klubhusenes facader. Der inddrages endvidere en del af 
sejlklubbernes vinterpladser nord for Svanemølleværket.

Når Nordhavnsvej senere skal forlænges til Nordhavn under Svanemøllehavnen, 
vil den allerede etablerede tunnel i Strandvænget skulle fjernes og erstattes af et 
tunnel- og vejanlæg identisk med hovedforslaget for Vejforslag A1+A2.

Vejforslaget er fravalgt, da det rummer en række væsentlige ulemper og samtidig 
kræver en forlængelse af tunnelen med ca. 60 % i forhold til hovedforslaget. Sam-
let vil det i forhold til hovedforslaget betyde en betydelig merudgift. Støjgenerne 



i Svanemøllehavnen hidrørende fra Nordhavnsvej vil i hovedforslaget i vid ud-
strækning kunne modvirkes ved opsætning af støjskærme.

Der er i tidligere undersøgelser behandlet en løsning, hvor passagen under Nord-
banen/Kystbane og Strandvejen udføres som en boret tunnel.

Som for Vejforslag B vil jorddækket over tunnelen ved passagen under Nordba-
nen og Kystbanen, samt under bygningerne på Kasernen og i Strandvænget være 
bestemmende for tunnelens længdeprofil. Vejbanen vil i tunnelens dybdepunkt 
omtrent under Kystbanen ligge omkring kote -18 eller ca. 11 m dybere end det 
tilsvarende dybdepunkt i hovedforslaget for Vejforslag A1. 

Der vil kunne placeres et startkammer for tunnelboremaskinen i Strandvænget 
øst for ejendommen Strandvejen 8/Strandvænget 1 og et modtagekammer vest 
for det bevaringsværdige bygningskompleks på kasernen. Herved bliver den 
samlede tunnellængde ca. 890 m, hvoraf den borede tunnelstrækning udgør ca. 
520 m, mens de resterende 370 m skal udføres som Cut & Cover tunnel. Til disse 
anlæg skal føjes rampeanlæg mod både øst og vest, hver med en længde på ca. 
170 m. Tunnelen er ca. 275 m (ca. 45 %) længere end hovedforslaget.

Forslag til linieføring er vist i Figur 7.4.

Den østlige tunnelmunding vil ligge omtrent ud for vejen Vesterled. Det østlige 
rampeanlæg vil herfra have et krumt forløb mod syd, svarende til Strandvængets 
nuværende forløb. Det vil ikke, uden at inddrage en del af Svanemøllehavnen til 
vejområde, være mulig at etablere venstresving fra Nordhavnsvej til Strandpro-
menaden eller højresving fra Strandpromenaden til Nordhavnsvej. Sammenflet-
ningen med trafikken fra den vestlige del af Strandvænget vil, som for forslag 
A1-3, inddrage en del af det grønne anlæg foran roklubberne.

Forslaget medfører ekspropriation af en række villaer på nordsiden af Strand-
vænget, samt af arealer på DSB’s værkstedsanlæg. Der skal foretages omfattende 
ledningsomlægninger, herunder af 40 bar gasledning og fjernvarmeledninger i 
Strandvænget.

Etableringen af den borede tunnelstrækning vil kræve betydelige arbejdsarealer 
til bl.a. betonelementproduktion og betonelementlager. Disse vil skulle etableres 
i Svanemøllehavnen, hvor op mod halvdelen af havnen vil skulle opfyldes med 



grusfyld og anvendes som arbejdsareal. Forinden opfyldningen vil det fornødne 
antal sejlbådspladser midlertidigt skulle flyttes og havnebunden vil skulle op-
renses for forurenede sedimenter.  

Forslaget har en forholdsvis kort boret tunnelstrækning, som er mindre end en 
tredjedel af den borede tunnelstrækning i Vejforslag B. De store faste udgifter til 
tunnelboremaskinen, transport og opstilling af denne m.v., vil endvidere være de 
samme som for Vejforslag B. 

Vejforslaget skal senere føres videre til Nordhavn i Vejforslag A2. Der kan udfø-
res forberedelser for videreførelsen, der i princippet svarer til forberedelserne 
i hovedforslaget. Til- og afkørselsramperne i Strandvænget vil imidlertid blive 
placeret længere mod øst end i hovedforslaget til Vejforslag A1/A2, hvilket nød-
vendiggør permanent inddragelse af et større område af Svanemøllehavnen til 
vejområde. Inden bygningen af Vejforslag A2 vil over 200 m af det eksisterende 
tunnel- og rampeanlæg i Strandvænget skulle fjernes.

I forhold til hovedforslaget undgås problemerne ved krydsningen under de be-
varingsværdige kasernebygninger, jernbaneområdet og Strandvejen ved hjælp 
af den borede tunnel. Som anført ovenfor skaber den borede tunnel imidlertid 
problemer i andre områder både i anlægsfasen og den endelige situation. Den 
senere videreførelse til Nordhavn kompliceres også. Ligeledes kan det anføres at 
forslaget er dyrere end hovedforslaget, Vejforslag A1. Med baggrund i disse for-
hold er vejforslaget fravalgt.

I Vejforslag B-3 er tunnelen forlænget frem til tilslutningspunkterne på Hel-
singørmotorvejen, efter samme princip, som Vejforslag A1-2, jf. også Figur 7.2 på 
side 108. Modtagekammeret for tunnelboremaskinen vurderes at kunne pla-
ceres umiddelbart vest for Ringbanen, således at den borede tunnelstrækning 
afsluttes her. De to borede tunnelrør føres videre i to Cut & Cover tunneler til 
henholdsvis til- og afkørsel til Helsingørmotorvejen. I forhold til hovedforslaget 
for Vejforslag B er tunnelstrækningen i Vejforslag B-3 forlænget med ca. 550 m, 
udregnet som middellængde af de to tunnelrør. 

Vejforslag B-3 vil hindre, at der kan udføres overdækket sydvendt forbindelse 
mod centrum. Det vurderes endvidere, at forslaget vil kræve, at Emdrupvejbroen 
og støttevæggene nord for denne skal nedrives og genopbygges med ny geometri 
for at give plads til Nordhavnsvejs indføring i Helsingørmotorvejen.

Vejforslaget kræver, at forsinkelsesbassinet på vestsiden af Ringbanen flyttes 
mod nordøst, hvilket både midlertidigt og permanent vil kræve inddragelse af 
arealer på boldbaneanlægget ved Ryparken. Det ombyggede bassin vil, på en ca. 
180 m lang strækning, strække sig ca. 16 m længere ind på boldbaneanlægget 
end det nuværende bassin. Bassin og bygværker er udstyret med et antal større 
og mindre dæksler. Disse dæksler hindrer, at arealet over bassinet kan anvendes 
til fodboldbaner i fuld størrelse, mens mindre baner eller tennisbaner vil kunne 
indpasses mellem dækslerne.

Boldbaneanlægget øst for Helsingørmotorvejen vil efter anlægget af Nordhavns-
vej kunne retableres i næsten fuld udstrækning, idet der dog vil være de ovenfor 
beskrevne restriktioner på arealerne over det ombyggede forsinkelsesbassin.

Set i forhold til hovedforslaget vil Vejforslag B-3 medføre en støjreduktion i om-
rådet ved boldbanearealerne, men ikke i boligerne ud mod Helsingørmotorvejen.



Vejforslaget er fravalgt, da den foreslåede forlængelse af tunnelen, med ca. en 
tredjedel af hovedforslagets tunnellængde, vil betyde en væsentlig meromkost-
ning hvilket ikke står i rimeligt forhold til de ovenfor anførte fordele. 

Tre borgere har fremsat hver deres alternative forslag til etablering af Nord-
havnsvej.

Den forslåede alternative linieføring omfatter en boret tunnel med forbindelse 
til Helsingørmotorvejen umiddelbart syd for jernbanebroerne ved Ryparken 
station. Ved at inddrage hele Hans Knudsens plads er der ifølge forslagsstilleren 
plads til en udfletning med både nord- og sydvendte ramper. Linieføringen fore-
slås ført nord om Svanemølleværket med sydvendte til- og afkørsler forbundet 
med den sydlige del af Strandvænget/Kalkbrænderihavnsgade. 

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.5 og nærmere 
beskrevet nedenfor.

 

Mulig linjeføring
Fra tilslutningen til Helsingørmotorvejen føres vejen med minimumsradius 
mod øst, hvor den passerer syd om Sankt Kjelds Plads og retlinet herfra frem til 
området nord for Svanemølleværket for derefter at dreje mod syd med tilslut-
ning ved Levantkaj. 

Tunnelen forsynes med tværtunneler per ca. 250 meter.

Tunnelen består af følgende:

Ca. 300 Cut & Cover tunnel ved Helsingørmotorvejen �
Ca. 2800 m boret tunnel. �
Ca. 400 m Cut & Cover tunnel på Nordhavn �
Ca. 11 tværtunneler �
2 portalbygninger �

Tilslutningsanlæg 
Tilslutningsanlægget i Nordhavn kan udformes efter samme princip som til-
slutningsanlæggene i Vejforslag A2 og B.



Hvis tilslutningen til Helsingørmotorvejen placeres på Hans Knudsens Plads 
som anført af forslagsstilleren, vil den borede tunnel ved passagen under ejen-
dommene syd for Hans Knudsens Plads ligge så højt, at der vil være risiko for 
store sætninger i den overliggende jord, hvilket vil give skader på de omkringlig-
gende bygninger.

Det forslås i stedet, at ramperne placeres nord for jernbanebroerne med en 
pladsstøbt tunnel under broerne frem til den borede tunnelstrækning syd for 
jernbanebroerne. Der opnås herved en tilstrækkelig dybde for den borede tun-
nelstrækning. Det foreslås, at Nordhavnsvej føres op i en rampe placeret midt i 
Helsingørmotorvejen, som splittes op ved rampen som vist i Figur 7.6. Forslaget 
rummer ikke umiddelbart mulighed for etablering af sydvendte ramper fra 
Nordhavnsvej mod centrum. 

Det er af forslagsstilleren anført, at der kan etableres sydvendte ramper fra tun-
nelen til den sydlige del af Strandvænget. Etableringen af ramper på dette sted 
vil forudsætte, at den borede tunnel føres op mod terræn og erstattes af en Cut 
& Cover tunnelstrækning med en længde på anslået 600 m. På Cut & Cover tun-
nelstrækningen placeres de nødvendige kilestrækninger til til- og afkørslerne, 
samt selve ramperne i til- og afkørslerne. Da tunneltracéet krydser omtrent 
vinkelret på den sydlige del af Strandvænget vil Cut & Cover tunnelstrækningen 
strække sig tværs over jernbaneterrænet og ind på Øresundshospitalets grund, 
samt ud i Svanemøllehavnen. Det er på denne baggrund ikke realistisk at etab-
lere de foreslåede til- og afkørsler fra tunnelen til Strandvænget.

Det alternative forslag er fravalgt, da det ikke rummer væsentlige fordele i for-
hold til Vejforslag B og da det er ca. 60 % længere end Vejforslag B, og dermed 
væsentligt dyrere.


