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Vejdirektoratets bemærkninger til Københavns Kommunes forslag til lokalplan for Svane-
mølleholm, Østerbro 

Vejdirektoratet har den 6. april 2020 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Københavns Kom-
munes forslag til lokalplan for Svanemølleholm, Østerbro. Planforslaget er i offentlig høring indtil 
den 2. juni 2020.  
 
Lokalplanforslaget muliggør omdannelsen af et gammelt havneområde til et byområde med ser-
viceerhverv. Lokalplanforslaget skal sikre området gode adgangsforhold og sammenhæng med det 
omgivende område. Lokalplanforslaget muliggør desuden etablering af to kanaler, der afgrænser 
lokalplanområdet mod hhv. nord og syd.  
 
Lokalplanområdet grænser mod nord og vest op til – og inddrager en del af – projektområdet for 
Nordhavnstunnelen, som p.t. er under projektering i medfør af projekteringslov fra 2015 (Lov nr. 68 
af 5. februar 20151) og anlæglov fra 2019 (Lov nr. 1552 af 27. december 20192). 
 
Som det fremgår af disse love, er Vejdirektoratet blevet bemyndiget af Transportministeren til at 
forestå al forberedelse, undersøgelse og projektering og andre dispositioner, som er nødvendige 
for at forberede og sikre anlægget af Nordhavnstunnelen og dens tilslutning til vejnettet i Nordhav-
nen. Projekteringen mv. af Nordhavnstunnelen sker på opdrag fra Københavns Kommune og i 
samarbejde med Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Nordhavnstunnelen projekteres som en kom-
munevej med Københavns Kommune som fremtidig vejmyndighed. Anlægsprojektet gennemføres 
efter reglerne om statslige vejanlæg, og Vejdirektoratet er vejmyndighed for anlægsprojektet, indtil 
anlægget er udført og overdrages til Københavns Kommune. På ovenstående baggrund er lokal-
planforslagets bestemmelser af interesse for Vejdirektoratet.  
 
Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S indgår i projektorganisationen for 
Nordhavnstunnelen.  
  

 
1 Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (afgrening af 

Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udvik-

lingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.) 

2 Lov om anlæg af en Nordhavntunnel 

Københavns Kommune 
Rådhuset 
1599 København V. 
 
   
 
 
Fremsendt via Københavns Kommunes høringsportal 
”Bliv Hørt” 
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Indholdet af forslag til lokalplan for Svanemølleholm giver ikke Vejdirektoratet – som vejmyndighed 
for Nordhavnstunnelen i forbindelse med dens projektering og anlæg, jf. § 26e, stk. 3 i lov nr. 68 af 
5. februar 2015 – anledning til at gøre indsigelse.  
 
Bemærkninger 
Vejdirektoratet har imidlertid nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det forudsæt-
tes, at Københavns Kommune forholder sig til og så vidt muligt indarbejder i den endelige lokalplan 
sådan, at den endelige lokalplan ikke sår tvivl om forudsætningerne for realiseringen af Nordhavns-
tunnelprojektet, som pågår med hjemmel i en anlægslov.  
 
Vejdirektoratet og Københavns Kommune har således en fælles interesse i, at realiseringen af lo-
kalplanen ikke kommer til at besværliggøre eller udsætte – og i sidste ende fordyre – projekterin-
gen af Nordhavnstunnelen og overdragelsen af anlægget til Københavns Kommune som fremtidig 
vejmyndighed. 
 
Vedr. lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning  
Vejdirektoratet har noteret sig, at redegørelsen for planforslagets sammenhæng med anden plan-
lægning og lovgivning (side 17-23) mangler oplysninger om det igangværende Nordhavnstunnel-
projekt og tidsplanen herfor – herunder de tidligere omtalte faktuelle oplysninger om projekterings-
lov, anlægslov, projekterende myndighed (Vejdirektoratet) og fremtidig vejmyndighed (Københavns 
Kommune). 
 
Til orientering vedlægges tidsplanen for Nordhavnstunnelprojektet, jf. bilag 1. 
 
Nordhavnstunnelprojektet udgør således en del af den overordnede planlægning i området, jf. § 
26, nr. 24 i Fingerplan 19, og realiseringen af projektet forudsætter anvendelse af arealer, som 
grænser direkte op til, og som delvist indgår i lokalplanområdet, jf. vedlagte bilag 2, der viser ar-
bejdsarealerne for vejtunnelentreprisen. 
 
Som det fremgår af bilag 2, så indgår Kalkbrænderiløbskajanlægget – der udgør den vestlige del af 
lokalplanområdet – som en del af Nordhavnstunnelprojektets arbejdsareal. Det betyder, at Køben-
havns Kommune i forbindelse med realiseringen af lokalplanen ikke kan forvente at kunne komme 
til kajanlægget fra søsiden – hverken med transport eller konstruktion – mens tunnelen udføres 
(frem til 2026-2027). 
 
Disse oplysninger bør tilføjes redegørelsens afsnit om lokalplanens sammenhæng med anden 
planlægning og lovgivning sammen med oplysninger om de konsekvenser, som den igangværende 
projektering af Nordhavnstunnelen måtte få for realiseringen af lokalplanen (tidsmæssigt). Vejdirek-
toratet forudsætter således, at Københavns Kommune i forbindelse med realiseringen af lokalpla-
nen tager de nødvendige hensyn til den igangværende projektering af Nordhavnstunnelen. 
 
På Vejdirektoratets hjemmeside kan der læses yderligere om Nordhavnstunneltprojektet – link: 
https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/nordhavnstunnel 
 
Vedr. afklaring af forhold i relation til Sundkrogsgade 
Vejdirektoratet har noteret sig, at det af redegørelsen for planforslagets infrastrukturforhold (side 6 - 
7) fremgår, at Sundkrogsgade skal udgøre den overordnede vejadgang til lokalplanområdet. Det 
fremgår tillige, at Københavns Kommune endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt Sundkrogsgade 
skal udlægges i 4 spor eller, hvorvidt den del af Sundkrogsgade, som er beliggende nord for 
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adgangsvejen til Levantkaj Vest, skal anlægges i 2 spor. Det fremgår endvidere, at den endelige 
stillingtagen hertil afventer trafikanalysen for en mulig fremtidig Østlig Ringvej omkring København, 
som p.t. er under udarbejdelse og forventes færdig i foråret 2020. 
 
I henhold hertil fastlægges det med lokalplanforslagets bestemmelse § 4, stk. 2 at: 

Vejtype a, Sundkrogsgade, som vist på tegning 3a fastlægges i en bredde på 32 m med kø-
respor, cykelsti, fortov vekslende med træbeplantning i begge sider. Udformningen skal ske 
som vist på tegning 9a1 (forslag med 4 spor af 3,25 m med midterrabat på 3,6 m, red.), alter-
nativt kan der etableres beplantet rabat i form af bed, jf. tegning 9a2 (forslag med 2 spor af 
3,25 m uden midterrabat, red.). 
 

Vejdirektoratet bemærker i denne sammenhæng, at det er af væsentlig betydning for projekterin-
gen af Nordhavnstunnelprojektet, om Sundkrogsgade etableres med 2 eller 4 spor på strækningen 
nord for adgangsvejen til Levantkaj og frem til Skudehavnsvej, fordi der i projektet indgår en for-
længelse af Sundkrogsgade fra Skudhavnsvej og frem til Baltikavej (Ny Baltikavej Vest). Af hensyn 
til Vejdirektoratets projektering af denne vejstrækning (Ny Baltikavej Vest) er der derfor behov for 
en snarlig afklaring af antallet af spor, som Sundkrogsgade planlægges anlagt med.  
 
Vejdirektoratet bemærker ligeledes, at det af hensyn til den igangværende projektering af Nord-
havnstunnelen er afgørende, at Sundkrogsgades nuværende trafikkapacitet ikke begrænses i den 
periode, hvor Nordhavnstunnelen bygges, dvs. frem til 2027. Vejdirektoratet forudsætter således, 
at det er den nuværende trafikkapacitet på Sundkrogsgade, som kan lægges til grund for udbuddet 
af tunnelarbejderne og tunnelentreprenørens adgang til arbejdsarealerne via Sundkrogsgade. 
 
Hvis en ombygning af Sundkrogsgade påbegyndes inden 2025, vil den give materialetransporten til 
Nordhavnstunnelbyggeriet store udfordringer. Der vil i givet fald være behov for, at der anlægges 
en fornuftig omkørsel evt. via Færgehavnsvej, der kan sikre den fornødne adgang og kapacitet.  
 
Københavns Kommune skal endvidere være opmærksom på, at etableringen af en erstatnings-
havn ved Færgehavn Nord, som også indgår i Nordhavnstunnelprojektet, vil generere en vis 
mængde ekstra trafik (personbiler og cykler) på Sundkrogsgade i sejlsæsonen. Den midlertidige 
erstatningshavn forventes ibrugtaget i foråret 2022. 
 
Vedr. etablering af kanal langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning mod Skudehavnsvej  
Vejdirektoratet har noteret sig, at det af redegørelsen for planforslagets byrumsforhold (side 8) 
fremgår, at der ved Kalkbrænderiløbskaj bl.a. kan etableres to nye kanaler, som skal forbinde Kalk-
brænderiløbet med Skudehavnen. Kanalerne vil afgrænse lokalplanområdet mod henholdsvis nord 
og syd. 
 
I henhold hertil fastlægges der med lokalplanforslagets § 11, stk. 1 - 7 nærmere bestemmelser 
vedr. etableringen af kanalerne, deres dimensioner, anlæg og funktion.  
 
For så vidt angår etableringen af den nordlige kanal bemærker Vejdirektoratet, at denne forudsæt-
ter, at en del af Skudehavnsvej nedlægges som vej, jf. lokalplanforslagets bestemmelse § 4, stk. 4 
og tegning 3b Veje. 
 
Af hensyn til projekteringen af Nordhavnstunnelprojektet forudsætter Vejdirektoratet, at hele det nu-
værende tracé for Skudehavnsvej, der grænser op til og delvist indgår som en del af tunnelprojekt-
ets arbejdsarealer, ikke inddrages til anlæg af kanal som led i realiseringen af lokalplanen i 
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Nordhavnstunnelens anlægsperiode, dvs. frem til 2027. Anlægget af den nordlige kanal forventes 
således at afvente færdiggørelsen af Nordhavnstunnelen.  
 
Vedr. andre forhold 
Det fremgår af lokalplanforslagets redegørelsesafsnit vedr. baggrund og formål (side 3) og vedr. 
bebyggelsens placering og udformning (side 8), at der etableres et teknisk anlæg på ca. 2.500 m2 
til HOFOR, og at der allerede er meddelt byggetilladelse hertil. Vejdirektoratet bemærker i den 
sammenhæng, at anlæggets placering og funktion ikke umiddelbart ses at være nærmere beskre-
vet i lokalplanforslagets redegørelsesdel eller i bestemmelserne. Disse oplysninger bør tilføjes til 
lokalplanforslaget. 
 
Vejdirektoratet forudsætter, at det tilladte HOFOR-anlæg er dét, der på lokalplanforslagets kortbilag 
er angivet med signaturerne for henholdsvis ”Eksisterende bygning” og ”Byggetilladelse til bygning” 
i lokalplanområdets sydlige del, langs Sundkrogsgades vestlige side.  
 
Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til lokalplanforslaget. 
 
Afsluttende bemærkninger 
På baggrund af ovennævnte bemærkninger er det Vejdirektoratets forventning, at det i lokalforsla-
get tydeliggøres, at realiseringen af lokalplanen skal respektere Nordhavnstunnelprojektet, så dette 
projekt kan gennemføres som forudsat med den vedtagne anlægslov fra 2019 og i henhold til de 
forudsætninger og den tidsplan, som er lagt til grund for den igangværende projektering af tunnel-
projektet.  
 
Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehand-
ler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2939 eller på e-mail rsw@vd.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Rikke Schade Weje 
Landinspektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi af dette brev er sendt til orientering til: 
 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. pr. e-mail til planloven@erst.dk. 

 


