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Til 
Miljøministeriet 
By- og Landskabsstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
blst@blst.dk 
 
 
 
    Østerbro 18. august 2009.  
 
 
Høringssvar til "Landsplandirektiv om krydstogtterminal ved 
Københavns Nordhavn" 
 
Østerbro Lokaludvalg er overordnet positiv overfor planerne for en ny 
krydstogtterminal.  
 
 
Trafikale forhold 
Østerbro Lokaludvalg stiller sig uforstående overfor konklusionen i 
landplansdirektivet, hvor det vurderes, at al trafik til og fra den nye krydstogtterminal 
kan afvikles tilfredsstillende på det eksisterende vejnet. Det er efter lokaludvalgets 
vurdering ikke realistisk, når der samtidig forventes en årlig vækst i biltrafikken på 
8 % som følge af øget krydstogtturisme.  
 
Østerbro Lokaludvalg mener endvidere, at såvel trafikafviklingen som 
trafikbelastningen af de tæt bebyggede dele af Østerbro bør vurderes i sammenhæng 
med de øvrige byudviklingsprojekter i området, herunder Marmormoleprojektet.  
 
I forhold til at en uacceptabel trafik- og miljøbelastning af de tæt bebyggede dele af 
Østerbro kan undgås, er det Østerbro Lokaludvalgs vurdering, at etableringen af en 
vejforbindelse i tunnel fra Lyngbyvej til Nordhavn er en forudsætning for 
byudviklingen i området, herunder etablering af krydstogtterminalen.  
 
 
Luftforurening 
Østerbro Lokaludvalg mener, at forberedelsen til at skibene kan strømforsynes via 
elkabler fra land bør have høj prioritet, og at der bør fastsættes en tidsfrist for, hvornår 
alle skibe skal forsynes 100 % med strøm fra land.   
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Havnevendte fritidsaktiviteter 
Det er Østerbro Lokaludvalgs vurdering, at motionister fra ro- og kajakklubberne i 
Svanemøllebugten med etableringen af den nye krydstogtterminal får væsentlig 
dårligere adgang til kanalerne i Københavns Inderhavn. Lokaludvalget mener derfor, 
at det i landsplansdirektivet bør fastsættes, at etablering af en kanal direkte fra 
Svanemøllehavnen til inderhavnen (f.eks. til Kronløbsbassinet eller Orientbassinet) bør 
indgå i kommuneplanlægningen for Krydstogtterminalen. 
 
 
Adgang til området 
Østerbro Lokaludvalg er godt tilfredse med at der etableres offentlig adgang til 
området.  
 
 
Med venlig hilsen 
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Axel Thrige Laursen  Jesper Madsen 
ff. Østerbro Lokaludvalg  ff. Fagudvalget for Teknik og Miljø 
 

 
 
 


