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Metro til Nordhavn. Metroselskabets bemærkninger til høring angående forslag 
til lokalplan ”Ydre Nordhavn” tillæg 1 
 
Kommunens sagsnr.: 2017-0142600 

Metroselskabet har den. 26. juni 2017 modtaget høring angående forslag til lokal-
plan nr. 244 ”Ydre Nordhavn” tillæg 1. 

Den eksisterende lokalplan fastlægger, at tørdokarealet skal retableres som havne-
bassin. Tillæg 1, muliggør en opfyldning af arealet til kote +3,0 meter, samt tilpas-
ning til de umiddelbare omgivelser. I forbindelse med etableringen af den nye 
krydstogtterminal, afskar man tørdoksarealet fra havet, og dermed også mulighe-
den for at etablere havnebassin på arealet.  

 
Metroselskabet skal bemærke at Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016 god-
kendte, på basis af anbefaling fra Økonomiudvalget af 14. juni 2016, en indstilling 
om at grundlaget for en fremtidig udbygget metrobetjening af Nordhavnsområdet 
skulle være linjeføringen ”Lille Spørgsmålstegn”.  
Denne fremtidige metro-linjeføring, der forudsættes anlagt som højbane, passerer 
direkte igennem den dok, der foreslås opfyldt. Det fremtidige anlæg af højbanen 
betyder at der efter opfyldningen skal etableres svære bropillefundamenter for 
højbanen i den opfyldte dok.  
For ikke unødigt at besværliggøre og fordyre den senere pæleramning for disse 
fundamenter, vil Metroselskabet anbefale at Selskabet kontaktes, for at aftale mu-
lige foranstaltninger under opfyldningen, i og omkring, den fremtidige højbanelinje-
føring. Det bør tilstræbes at sikre mod uhensigtsmæssigt materiale opfyldt i arealet 
for den kommende metrolinje og der bør planlægges en opfyldningstakt i dokken, 
som sikrer konsolidering af opfyldningen i tide, inden metrobyggeriet. 
 
Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henven-
delse til Metroselskabet, Arealer & Rettigheder på mailadressen: AR-3parts@m.dk.  

 
Med venlig hilsen 
 

 
Christine Hammer Jespersen 
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Københavns Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling 
Postboks 348      
Njalsgade 13  
1503 København V 
 
Brevet er fremsendt pr. mail til byensudvikling@tmf.kk.dk 
Att.:  Tue Alstrup Avnby   
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