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Høringssvar vedrørende plan for konstruktion af
Lynetteholm og associerede projekter
Journal nr. TS6040102-00024
Vi skriver som repræsentanter for beboerne i ***FORENINGSNAVN, hvilken indbefatter
samtlige beboere på matrikel ***MATRIKKELNUMRE, i alt ca. ***CA. ANTAL BEBOERE. Vi bor
altså i Nansensgadekvarteret, som også indbefatter Nørre Søgade.
Formålet med dette høringssvar er at bede Københavns Kommune genoverveje den
nuværende jordtransportplan i forbindelse med konstruktionen af Lynetteholm og
associerede projekter; Metro til Lynetteholm og Østlig Ringvej. Vi er bekymrede for vores
livskvalitet, bl.a. som følge af en formodet stigning i luft-og støjforurening samt øget risiko for
trafikuheld.

Klagepunkter:
1. Planen om at føre ca. 100 lastbiler gennem Nørre Søgade Gyldenløvesgadekrydset hver dag indtil 2035 øger områdets
luftforurening og dermed også risikoen for flere dødsfald som følge af
luftforurening.
2. Trafikplanen vil øge risikoen for trafikuheld.
3. Trafikplanen vil øge den allerede signifikante luft- og støjforurening i
Nørre Søgade og Gyldenløvesgade.
4. Lynetteholm er uforeneligt med kommunens løfter om projektets
bæredygtighed og København som ’grøn by’.
Vedr. punkt 1: Det fremgår af dokumentet ’Lynetteholm Trafikale Forhold’, forfattet af By &
Havn, at den nuværende plan for jordtransporten til Lynetteholm vil resultere i at op mod 49
tunge lastbiler dagligt skal passere tæt forbi vores matrikler på vej til Lynetteholm, og

formodentlig et lignende antal i modsatte retning, indtil tidligst 20351. Det er i øvrigt svært at
tro på, at denne 2035-deadline er pålidelig, givet tidligere udfordringer med at overholde
annoncerede deadlines i forbindelse med større infrastrukturprojekter. Nansensgadekvarteret
er allerede et af de nabolag, hvor luftforureningen er værst. Den samme luftforurening
dræber, ifølge kommunens egne estimater, ca. 550 Københavnere hvert år2. Vi ønsker ikke, at
vores liv skal sættes i yderligere fare pga. Lynetteholm og associerede projekter.

Vedr. Punkt 2: Krydset Nørre Søgade/Gyldenløvesgade er i forvejen tungt trafikeret, hvorfor
beboerne i vores forening finder det utrygt at bringe dem selv og deres børn gennem
området. Risikoen for bilulykker, især højresvingsulykker stiger signifikant, hvis trafikplanen
gennemføres. Vi ser gerne, at trafikken i området bliver mindre farlig, i stedet for mere farlig.

Vedr. Punkt 3: Støjforureningen i vores nabolag er, i kraft af trafikmængden på Nørre Søgade
og Gyldenløvesgade, allerede voldsom og tung. Vi vil værdsætte, at kommunen tager hensyn
til beboernes ønske om reducering i støjforureningen. I Nørre Søgade medvirker den tunge
lastbiltrafik desuden til genkommende skader i byggerierne langs vejen.

Vedr. Punkt 4: Som boligforening i København er vi interesserede i, at København som

helhed er en attraktiv og vellidt by. Derfor føler vi os forpligtet til at gøre kommunen
opmærksom på, at Lynetteholm-projektet og associerede projekter, er uforenelige med
kommunens løfter om at være ‘grøn by’ og at gennemføre Lynetteholmen-projektet
bæredygtigt.
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