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Høringssvar til “Forslag til lokalplan – Nuuks Plads II” 

Mit navn er Astrid Waagstein og jeg har boet på Nørrebro ved Nuuks plads siden 2010. 
Det er et dejligt sted, som jeg er meget glad for at bo i, men der er mildt sagt kommet skår 
i glæden ved udsigten til et 75 m højt tårn – eller reelt set 78 meter, som det viste sig på 
seneste Borgermøde. 

Lad mig starte med at sige, jeg er ikke imod bebyggelse og beplantning på grunden. Jeg 
er imod HØJHUSET, som vil tage lys og livsglæden fra hverdagen, og have konsekvenser 
i form af følgende….: 

Endnu flere mennesker i et i forvejen tæt område 
Hvis man ser på befolkningstætheden i de enkelte bydele i København, kommer Nørrebro 
ind som en klar nummer ét. Den er dobbelt så stor som på Østerbro, der er nummer to i 
rækken. Nørrebro er også den tættest befolkede bydel i skandinavisk sammenhæng og 
savner i øvrigt rekreative områder, generelt udendørs tilbud for slet ikke at tale om 
manglen på institutioner i form af fx vuggestuer. 

Og apropos institutionspladser, så skulle tårnet antageligt kunne huse op til 50 
familieboliger. Hvor skal disse familiers børn gå i institution henne? Efter sigende er 
Nørrebropark skole i forvejen en “hopper-skole” hvor børnene ikke  har faste klasselokaler, 
men “hopper” rundt og har deres ting i skabe på gangene, fordi der ikke er lokaler nok. 
Ellers sagt på en anden måde: skolen kan allerede nu ikke rumme det antal børn, som der 
er behov for, så hvordan skal der bliver plads til flere børn? 

Ødelæggelse at det arkitektoniske udtryk 
Beslutningen om at kile et 78 meter højt hus ind i en ellers ensartet boligmasse med en 
højde på 20 – 25 meter, mener jeg, er helt forfejlet. Og jeg synes derudover, det er ironisk 
at Lokalplansudvalget går meget op i bevaringsværdien af den gamle arkiv-bygning, for så 
at placere en stor brun fallos ved siden af.  

Det planlagte højhus er et fremmedelement i en i øvrigt harmonisk og klassisk 
karrébebyggelse. Nørrebros arkitektoniske kendetegn er det karakteristiske femetagers 
karrébyggeri; det er det arkitektoniske udsagn, jeg anser for kulturelt bæredygtigt, og som 
skaber livskvalitet i bydelen. Nørrebros kendetegn er ikke tårne i modsætning til den indre 
bys variation af kobberbelagte tårne. Nørrebro er også en historisk bydel, som har krav på 
samme omsorg for historien, som Kommuneplan 2015 fastholder for indre by.  Det 
karakteristiske karrébyggeri giver os muligheden for at se himlen på trods af den tætte 
bebyggelse. Det er selve forudsætningen for det frie udsyn til himlen.  
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En løsning kunne være karrébyggeri i en ny fortolkning på lokalplanområdet, der er 
kulturelt bæredygtigt, og som på harmonisk vis kan føje sig ind i det eksisterende byggeri 

Og hvis Maersk-bygningen skulle være et argument for at bygge tårnet, kan jeg til 
sammenling sige, at de åbne, grønne områder omkring Maersk-byggeriet, er større og 
flere end de er og vil blive på Nuuks plads. Maersk-bygningen er omgivet af store, grønne 
arealer. 
' 
Øget trafikalt pres og mere bystøj 
Miljøundersøgelsen beskriver ikke, hvordan de øvrige beboere i området påvirkes at den 
øgede befolkningstæthed med hensyn til bl.a. støj og trafik. Det gælder jo ikke alene øget 
trafik pga. metroen (Man regner med 6000 gennemrejsende dagligt), men også øget trafik 
som følge af detailhandel, flere beboere, biler, cykler osv. 

Det fremgik det på Borgermødet at den ansvarlige trafikplanlægger ikke har forholdt sig til 
den øgede trafik som følge af metroen SAMMEN med den øgede trafik som følge af 
højhus-bebyggelsen. Det må uomtvisteligt give et misvisende og mangelfuldt billede af 
den øgede trafik i området, når forholdene ikke betragtes samlet. 

Der mangler desuden dokumentation for, at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer 
på Område I er under de krævede 58 dB. Der foreligger kun beregning på forpladsen 
(70dB) til metroen og på den del af opholdsarealet, der ligger længst væk fra forpladsen 
ud mod Florsgade. 

Mere forurening i et i forvejen forurenet område 
Der er lagt op til en dramatisk øgning af bebyggelsesprocenten i et område, der i forvejen 
er det tættest bebyggede område i hele Norden, og et af de områder i landet med størst 
luft- og støjforurening (Jagtvej, Åboulevarden) . Undersøgelser om forurening og støj fra 
Nationalt Center for Miljø og Miljøstyrelsen dokumenterer dette, men er fuldstændigt 
ignoreret i lokalplanen. 

Mindre detail, tak 

Under valgkampen gav flere partier udtryk for stor bekymring for den nuværende mangel 
på kulturelle og rekreative faciliteter på Nørrebro. Det blev sagt, at det er vanskeligt – hvis 
ikke umuligt – at skaffe plads til dem. Der kan skaffes plads til rekreative og kulturelle 
aktiviteter i denne lokalplan, hvis man reducerer antallet af dagligvareforretninger, mindre 
forretning og cafeer. Det vil også dæmpe det trafikale pres med færre til- og frakørsler med 
fragt- og renovationsvogne. 
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Hele området – her medregnet Rantzausgade, Borups Allé og de mange sidegader – er 
rigeligt dækket ind med cafeer, dagligvareforretninger og småhandlende, og mange af 
disse kæmper for at overleve. 

Skyggevirkninger ikke tilstrækkeligt dokumenteret 
Skyggevirkningerne er ikke tilstrækkeligt dokumenteret og vægtet i vurderingen. 
Skyggegenerne beskrives kun ved jævndøgn og sommersolhverv og ikke i 
vintermånederne, hvor vi i særlig grad har brug for lys og udsyn og ikke kun sol.  Udsyn til 
himlen har stor betydning, fordi vi bor så tæt. Højhuset vil skabe skygger i Nørrebroparken 
det meste af året om eftermiddagen eller aftenen (se side 10 og 18 i Miljøvurdering), og 
det vil mørklægge store dele af de fælles gårdanlæg i området.  

Det betragter jeg som…katastrofalt. Nørrebroparken er et af vores eneste grønne 
åndehuller, hvor et stort antal af bydelens beboere elsker at opholde sig, og 
gårdanlæggene er de frirum, hvor vi møder vores naboer, spiser sammen, og hvor børn 
kan lege sikkert. Se fx illustrationen side 18, som viser fritidsområder (01) i området – obs. 
her er også Assistens Kirkegård inkluderet. Kort sagt, der er kun et meget begrænsede 
fritidsområder til rådighed for børn og familier. Det område, der er til rådighed i forbindelse 
med Den Grønne Sti, vil i fremtiden blive yderligere belastet året rundt ud over, hvad det 
kan bære. 

Det er desuden svært at forestille sig, at der bliver meget sol på den centrale plads, der er 
omgivet af højt byggeri og tænkes beplantet med høj og tæt bevoksning, for at sikre 
tålelige vindforhold. 

Der mangler en skyggesimulering på den centrale plads, som kan dokumentere 
påstanden om, at byrummet vil byde på mange solskinstimer, jf. side 32 i lokalplanen: 
”Byrum skal have gode solforhold og indrettes med lægivende og støjdæmpede 
foranstaltninger.” 

Kastevinde 
Ifølge miljørapporten vil højhuset skabe turbulens. Det imødegås i forslaget til lokalplan af 
optimistiske forventninger til effekten af beplantning o.a. – træer, buske og perforerede 
portelementer/læskærme – på vind og turbulens på den centrale plads mellem 
bygningerne. De angivne portelementer/læskærme ind til Nyrop-bygningen vil fx kun virke, 
hvis de er permanente. Ud fra illustrationen side 6 i lokalplanen er det umuligt at afgøre, 
om de nævnte portelementer/læskærme er standfaste. Hvis de er tænkt som porte, der 
kan åbnes og lukkes (se side 29, §6 stk. 3, afsnit f) har de kun effekt en del af døgnet, 
nemlig når de er åbne.  
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Jeg mangler også dokumentation for, hvordan vindforholdene og turbulensen vil være i de 
gader, der ligger rundt om pladsen og over gadeniveau. Der mangler evidens for, at 
beplantninger har en effekt på vindforholdene. Der mangler angivelse af, hvor lang en 
tidshorisont man regner med, før træerne har den optimale højde og giver det lovede 
vindkomfort-niveau. 

I øvrigt savner jeg en definition af, hvad der forstås ved “vindkomfort”. Også i denne 
forbindelse er illustrationerne forførende og fantasifulde med træer i 3. sals højde. Hvis 
hele dette planteprojekt ad åre, når den ønskede højde, må man forvente, at det bliver en 
overordentlig skyggefuld plads.  

Afsluttende bemærkninger 
Efter at have været til et arrangement på NørrebroparkSkole, der omhandlede bygningen, 
er jeg ikke i tvivl om, at højhuset vil forringe livskvaliteten for mange af os beboere, som 
har valgt at bo i området. Højhuset vil tage lys og livsglæden fra hverdagen. 

Metroen og alle de andre bygninger, ser vi frem til, men for alt i verden - byg højhuset et 
andet sted. Fx i Nordhavn eller Ørestad, hvor det arkitektoniske udtryk vil være mere lig 
det foreslåede og hvor der er mere himmel at tage af. 
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