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Købehavns Kommune 
Center for byudvikling 
Rådhuset 
1599 København V 
Cbu@okf.kk.dk 
     Østerbro, 17/9 2008 
”MARMORMOLEN” 
 
Høringssvar til "Marmormolen – nyt internationalt byområde ved vandet" vedr. ideer 
og input til hvordan området skal udvikles 
 
Østerbro Lokaludvalg mener generelt, at det er positivt, at man foretager en byudvikling af 
Marmormolen med henblik på at fastholde FN-organisationerne i København, og har i den 
forbindelse følgende ideer og inputs til hvordan området kan udvikles. 
 
Trafik 
Østerbro Lokaludvalg mener, at der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget bør 
foretages en overordnet analyse af hvordan biltrafikken til og fra området kan afvikles, og hvordan 
trafikken vil belaste de omkringliggende bydele, herunder Østerbro. Det foreliggende forslag vil 
med en parkeringsdækning på 1 plads pr. 100m2 betyde en daglig til- og frakørsel til området af 
mere end 1500 biler, og lokaludvalgets umiddelbare vurdering er, at der generelt på området og i 
særdeleshed på Langelinie bør planlægges efter en mindre parkeringsdækning.    
 
Forbindelse til Nordhavn Station 
Østerbro Lokaludvalg mener, at det er positivt, at der etableres en gang- og cykelforbindelse til 
Nordre Frihavnsgade. Lokaludvalget mener endvidere, at det derudover bør undersøges, hvordan 
den mest direkte gang- og cykelforbindelse til Nordhavn Station kan etableres, f.eks. i form af en 
opgang til perron ved Nordre Frihavnsgade. Da grundlaget for at byudvikle Marmormolen er at 
området er stationsnært, bør alle kræfter sættes ind for at få de fremtidige beboere og pendlere til 
at vælge den kollektive trafik eller cykel frem for bil. 
   
Forbindelse til Langelinie 
Østerbro Lokaludvalg mener, at en forbindelse til Langelinje er i princippet en fordel, men at den i 
masterplanen viste løsning med ekstraordinært høje højhuse er diskutabel og blot én løsning. 
Lokaludvalget mener, at en løsning må ses i sammenhæng med Nordhavnskonkurrencen, så der 
kan tages stilling til et mere samlet syn på, hvordan havnespidserne bør bebygges. I udformning af 
forbindelsen bør det i øvrigt prioriteres, at tiden, det tager at komme op og ned over broen, bliver 
så kort som muligt, således at erhvervsbyggeriet på Langelinie også i tidsmæssig forstand bliver 
stationsnært.   
 
Promenader 
Østerbro Lokaludvalg mener, at der i så stor udstrækning som muligt skal være offentlige gang- og 
cykelforbindelser langs vandet, hvorfor det vil være naturligt, at promenaden i øst-vestlig retning i 
den nordlige del af området ud for boligerne forlænges med en promenade i nord-sydlig retning 
langs kanalen ved FN-området. 
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Visualiseringsmodeller 
Da bygningshøjder er svære at vurdere på det nuværende grundlag, mener Østerbro Lokaludvalg, 
at der bør udarbejdes troværdige visualiseringer i forbindelse med planlægningen efter 
konkurrencens afslutning.  
 
Havnebus 
Projektet bør omfatte nødvendige anlæg i forbindelse med en forlængelse af ruten for 
havnebussen, især adgangsforholdene til Nordhavn Station. 
 
Venlig hilsen 
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