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I 100 år har Østre Landsret haft til huse i Bredgade og Fredericiagade, men 
behovet for en mere tidssvarende, tilgængelig og funktionel bygning har 
betydet, at landsretten i februar flyttede ind i en nyopført bygning på 
Trælastholmen i Københavns Nordhavn tegnet af Henning Larsen.

Den nye Østre Landsret rummer i alt 16.000 m2 plus kælder og er fordelt 
over seks etager med i alt 20 retssale. Den største på 323 m2, de mindste på 
ca. 100 m2.

Bygningen er blevet opført som et såkaldt OPP-projekt (offentligt-privat 
partnerskab), hvilket indebærer, at projektering, anlæg, drift og vedligehold 
samles i én kontrakt med en privat leverandør, der varetager alle opgaver 
forbundet med projektet.

Østre Landsret er planlagt og opført bæredygtigt – både socialt, 
miljømæssigt og økonomisk – og er, som de øvrige byggerier på 
Trælastholmen, certificeret med DGNB Guld. 

Arkitektonisk har bygningen en karakterfuld og genkendelig facade, der skal 
signalere integritet og troværdighed. Det arkitektoniske udtryk refererer til 
magtens ikoniske bygninger i København, men i et opdateret udtryk gennem 
en nyfortolkning af søjler og brug af tegl.

Bygningens indre er designet med et flow, der sikrer, at dommere og 
domsmænd, vidner og anklagede ikke utilsigtet møder hinanden før i 
retssalen. Siddepladser, balkoner, gårdrum og udsigt over vand i kanaler og 
havn, giver plads til, at brugere af huset kan finde ro væk fra retssale. Der er 
arbejdet strategisk med dagslys i hele huset, og både dommerkontorerne, 
som ligger i husets øvre etager, og retssalene er eksponeret for naturligt lys.

Der er bygningsmæssigt integreret kunst fra tre kunstnere i den nye Østre 
Landsret, bl.a. har Jeppe Hein lavet et kunstværk til det store atrium.

Den nye retsbygning i Nordhavn blev taget i brug pr. 7. februar 2022.



Henning Larsen har tegnet den nye landsrets-
bygning og Lead Design Architect, Merete Alder 
deltog med oplæg om bygningens design og 
strukturering.

Landsdommer Nikolaj Aarø-Hansen fortalte 
bl.a. om behovet for en ny, moderne 
retsbygning og de forskellige funktioner, som 
bygningen skal understøtte. 
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