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Høringsbrev om forslag til tilpasning af to buslinjer på 
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Nordhavnsmetroen åbner d. 28. marts 2020. Den nye metrolinje vil 
have i alt otte stationer mellem Orientkaj St. i Nordhavn og Hovedbane-
gården. Med den nye metrolinje vil der fremover på få minutter være 
direkte adgang fra Nordhavn til bl.a. Kongens Nytorv og Hovedbane-
gården. Metroen vil have afgang hvert 3. minut i myldretiden og giver 
et stort løft til den kollektive trafikbetjening af Nordhavn og på Østerbro. 
Da strækningen mellem Hovedbanegården og Østerport St. også betje-
nes af Cityringen, vil der her være afgang hvert 1,5 minut i myldretiden.  
 
I forbindelse med åbningen af Nordhavnsmetroen har Økonomiforvalt-
ningen bedt Movia om forslag til tilpasning af busdriften i området om-
kring Nordhavnsmetroen.  
 
Movia har udarbejdet vedlagte forslag til tilpasning af busdriften. For-
slaget indebærer ændring af linje 27 og 164: 

 Linje 27: Linjen kører parallelt med metroen mellem Østerport 
og Orientkaj St. Den afkortes derfor, så den ikke længere giver 
en forbindelse mellem Østerport og Oceankaj. Betjeningen af 
Nordhavn overtages af metro og linje 164. Derudover forlænges 
linje 27 til Oslo Plads for at give Sdr. Frihavn bedre forbindelse 
til metroen og S-togstationen. Omlægningen medfører ned-
læggelse af ét stoppested ved FN-byen. 

 Linje 164: Linjen forlænges til Oceankaj på alle afgange, så for-
bindelsen til Hellerup/Svanemøllen bevares og der fortsat er 
betjening af den yderste del af Nordhavn (Oceankaj) til Nord-
havnsmetroen ved Orientkaj St. 
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Tilpasningen af buslinjerne kan gennemføres ved Movias ordinære kø-
replanskift ultimo juni 2020. Det kræver dog politisk beslutning senest 
31. marts 2020. Tilpasningen skal besluttes af Økonomiudvalget. 
 
På den baggrund sendes Movias forslag hermed i høring hos jer. Af 
hensyn til den politiske behandling i Økonomiudvalget inden 31. marts 
2020, skal vi bede om jeres evt. høringssvar senest onsdag den 18. 
marts 2020.  
 
Økonomiforvaltningen deltager gerne i møder hos jer, hvis I ønsker Mo-
vias forslag præsenteret nærmere. Movia kan evt. deltage i disse møder. 
 
Spørgsmål og ønsker om deltagelse i møder skal I rette til Malene Fry-
denlund Jørgensen på eg5u@kk.dk.  
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