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Teknik og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign 
Postbox 447 
1505 København V 
E-mail: bydesign@tmf.kk.dk 
 
 
 
 
 
    Østerbro d. 8. sept. 2009 
 
 
Høringssvar til "Marmormolen II" - forslag til lokalplan med 
kommuneplantillæg og miljøredegørelse 
 
 

 
 
 
Generelt 
Østerbro Lokaludvalg mener generelt, at det er positivt, at man foretager en byudvikling 
af Marmormolen med henblik på at fastholde FN-organisationerne i København. 
 
Trafik 
Østerbro Lokaludvalg mener, at det er problematisk, at trafikafviklingen til og fra 
området samt trafikbelastningen af de tæt bebyggede dele af Østerbro ikke er vurderet i 
sammenhæng med de øvrige byudviklingsprojekter i området, herunder byudviklingen i 
Nordhavn.  
 
Østerbro Lokaludvalg er i særdeleshed bekymrede over miljøbelastningen, som den 
øgede mængde trafik langs Langelinie Alle (bl.a. i forhold til boligområderne) vil 
medføre. Grundlaget for at kunne opføre erhvervsbyggeri i stor skala på 
Langeliniespidsen er, at området efter realisering af projektet bliver stationsnært i 
afstandsmæssig forstand.  
 
I forhold til det foreliggende projekt er det imidlertid efter lokaludvalgets opfattelse 
tvivlsomt, om området også i tidsmæssig forstand bliver stationsnært, og derfor er det 
også tvivlsomt, om pendlere vil vælge at benytte den nye gangforbindelse til Nordhavn 
Station. Det er derfor meget vigtigt at forbindelsen bliver funktionel.  

Borgerinddragelse 
Østerbro Lokaludvalgs høringssvar afspejler de meninger der fremkom på borgermødet d. 17. august 
2009.  
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Østerbro Lokaludvalg mener i den forbindelse, at man bør overveje at føre biltrafikken 
til og fra Langeliniespidsen ad Langeliniekaj og samtidig lukke Langelinie Allé for 
gennemkørende biltrafik og etablere en bussluse, således at den kollektive trafik 
opprioriteres på bekostning af biltrafikken.   
 
Højhuse 
Østerbro Lokaludvalg mener, at det foreslåede hotel- og kongrescenter vil blive for 
dominerende og både visuelt og mentalt virke som en yderligere barriere i forhold til 
adgangen til vandet. Efter lokaludvalgets opfattelse bør projektet på Marmormolen 
udformes, så det faciliterer adgangen til og fra den tæt bebyggede del af Østerbro, ikke 
omvendt. Derfor vil lokaludvalget kraftigt opfordre til, at man genovervejer 
hotelbyggeriet, dels hvad angår placeringen, og dels hvad angår dets samlede volumen.     
 
Støj 
Østerbro Lokaludvalg mener, at det i lokalplanen bør fastsættes, at "Erhvervsbåndet" 
(byggeriet i byggefelt D) skal udføres således, at støjen fra færgetrafikken ikke kastes 
tilbage i syd-østlig retning mod bl.a. boligområderne på Langelinie.  
 
Endvidere mener lokaludvalget, at det i lokalplanen bør fastsættes, at "Erhvervsbåndet" 
bør opføres senest samtidigt med boligbebyggelsen (i byggefelt B), da "Erhvervsbåndet" 
jo er planlagt til at afskærme boligerne fra støjen fra færgerne. Alternativt kunne en 
forudsætning for at boligbebyggelsen kan etableres før "Erhvervsbåndet" være, at 
færgerne forsynes 100% med strøm fra land.  
 
Aircondition 
Østerbro Lokaludvalg mener, at det bør overvejes, om det i lokalplanen skal kræves at 
nedkøling af erhvervsbyggeriet bør foregå ved cirkulation af koldt havvand. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Axel Thrige Laursen   Jesper Madsen 
ff. Østerbro Lokaludvalg   ff. Fagudvalget for Teknik og Miljø 
 


