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From: Malene Frydenlund Jørgensen

Sent: 28. februar 2020 15:34

To: Ida Nørgaard Otte; Mia Julie Viterbo; Handicapråd; Jon Oppfeldt-Jackson; 

Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg; Lars Christensen

Cc: Jeppe Grønholt-Pedersen

Subject: SV: OBS ny version af høringsnotat. Høring af forslag til tilpasning af to buslinjer på 

Østerbro ifm. åbning af Nordhavnsmetroen

Attachments: Tilpasning til Nordhavnsmetroen - Resume m. frekvenser.pdf

Kære alle

Vi er blevet opmærksomme på en fejl i frekvensen på linje 27’s betjening af Indiakaj i det udsendte notat. Movia har 

set forslaget igennem igen, og har sendt os vedlagte opdaterede version af notatet.

Indiakaj vil med Movias forslag blive betjent med 3 afgange i timen i både myldretiden, dagtimerne og aftentimerne. 

I notatet findes på side 8 en fuld oversigt over alle ændringer i antal afgange (frekvens) til hhv. Oceankaj, Orientkaj, 

DFDS Terminalen, Indiakaj og Langelinie.

Linje 27 forlænges til Oslo Plads og vil ikke længere betjene stoppestedet i Sløjfen nær Østerport st.

Vi beklager, at det er nødvendigt at udsende revideret notat og håber, at det ikke påvirker jeres proces.

Med venlig hilsen 

Malene Frydenlund Jørgensen

Fuldmægtig
Team Mobilitet
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Økonomiforvaltningen 
Center for Byudvikling 

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 3. sal vær 27 
1550 København V 

Mobil 5137 2628
E-mail eg5u@kk.dk
EAN 5798009800176

Fra: Malene Frydenlund Jørgensen 

Sendt: 24. februar 2020 10:09

Til: Ida Nørgaard Otte <I05H@kk.dk>; Mia Julie Viterbo <HY8P@kk.dk>; Handicapråd <Handicapraad@sof.kk.dk>; 

Jon Oppfeldt-Jackson <FJ1I@kk.dk>; Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg <indrebylokaludvalg@okf.kk.dk>; 

lc@okf.kk.dk

Emne: OBS ny version af høringsnotat. Høring af forslag til tilpasning af to buslinjer på Østerbro ifm. åbning af 

Nordhavnsmetroen

Kære alle

Vi har fået Movia til at tilføje bussernes antal afgange i timen (frekvens) i notatet. Vedhæftet er den opdateret 

version. Vil I sørger for, at det er den nyeste version, der bliver behandlet hos de respektive udvalg?
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Med venlig hilsen 

Malene Frydenlund Jørgensen

Fuldmægtig
Team Mobilitet
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Økonomiforvaltningen 
Center for Byudvikling 

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 3. sal vær 27 
1550 København V 

Mobil 5137 2628
E-mail eg5u@kk.dk
EAN 5798009800176

Fra: Malene Frydenlund Jørgensen 

Sendt: 21. februar 2020 14:15

Til: Ida Nørgaard Otte <I05H@kk.dk>; Mia Julie Viterbo <HY8P@kk.dk>; Handicapråd <Handicapraad@sof.kk.dk>; 

Jon Oppfeldt-Jackson <FJ1I@kk.dk>; Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg <indrebylokaludvalg@okf.kk.dk>; 

lc@okf.kk.dk

Cc: Jeppe Grønholt-Pedersen <jgp@kk.dk>

Emne: Høring af forslag til tilpasning af to buslinjer på Østerbro ifm. åbning af Nordhavnsmetroen

Kære alle

Se vedhæftede høringsbrev om forslag til tilpasning af to buslinjer på Østerbro ifm. åbning af Nordhavnsmetroen.

Med venlig hilsen 

Malene Frydenlund Jørgensen

Fuldmægtig
Team Mobilitet
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Økonomiforvaltningen 
Center for Byudvikling 

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 3. sal vær 27 
1550 København V 

Mobil 5137 2628
E-mail eg5u@kk.dk
EAN 5798009800176
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Trafikselskabet Movia 

Eksisterende ruter for linje 27 og 164 

 Linje 164: Kører i dag mellem Ballerup St. (via Hellerup St.) og Nordhavn (Skudehavnsvej) tre 

gange i timen i myldretiden. Der er ingen afgange til Nordhavn i den øvrige driftstid. 

 Linje 27: Giver forbindelse mellem Østerport St. og Nordhavn (Oceankaj) fire gange i timen i myl-

dretiden og to gange i timen midt på dagen og om aftenen. 
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Trafikselskabet Movia 

Linje 164 forlænges til Oceankaj 

Movia foreslår, at linje 164 får en ny rute, så den overtager betjeningen af Nordhavn og Oceankaj 

sammen med metroen. Movia foreslår at linje 164 forlænges til Oceankaj på alle afgange. 

Movia foreslår at linje 164 fortsat lægges via Sundkrogsgade. Skift til S-banen kan foretages på Sva-

nemøllen st., og skift til Nordhavnsmetroen ved Orientkaj.  

 

Movia foreslår at linje 164 forbinder Hellerup st. og Nordhavn (Orientkaj og Oceankaj) med 3 afgange i 

timen i dagtimer og 2 afgange i timen i aftentimer. 

Movia vurderer, at der med tilpasningen vil ske en ændring i antallet af passagerer på +300.000 ift. 

Budget 2020  
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Trafikselskabet Movia 

Linje 27 afkortes til Sdr. Frihavn 

For at undgå parallelkørsel mellem metro og bus, foreslår Movia at linje 27 afkortes, så den fremover 

giver forbindelse mellem Østerport og Sdr. Frihavn 

 

Movia foreslår at turmønstret simplificeres og der køres med to linjevarianter: en der kører Østerport 

st. -> DFDS Terminalen (DFDS Terminalen-> Østerport st. i modsat retning), og en der kører Øster-

port st. -> Indiakaj -> Langeliniekaj (Langeliniekaj -> Indiakaj -> Østerport st. i modsat retning). Det 

indebærer at linje 27 forbinder Østerport st. og DFDS terminalen med 3 afgange i timen hele drifts-

døgnet, Indiakaj med 3 afgange i timen hele driftsdøgnet, og Langeliniekaj med 3 afgange i timen i 

dagtimer. 

Movia vurderer, at der med tilpasningen vil ske en ændring i antallet af passagerer på -50.000 passa-

gerer/år ift. Budget 2020 

DFDS  

terminalen 

Langelinie 

Indiakaj 



Side 5 / 8 

Trafikselskabet Movia 

 

 

For at give bedre forbindelse til metroen, foreslår Movia at linje 27 samtidig forlænges til Oslo Plads. 

Ændringen betyder, at Sdr. Frihavn får bedre forbindelse til metroen ved Oslo Plads men mister direk-

te forbindelse til Nordhavn. 

For at linje 27 kan få endestation ved Oslo Plads kræver det, at linjen kan vende (uden passagerer). 

Den mest nærliggende mulighed til denne vending er via Bergensgade og Kristianiagade. Pga. 

opførelse af transfertunnel ifm. Metro på Østerport, vil Østbanegade dog været lukket indtil 2. kvartal 

2021. I mellemtiden foreslås en vending via Stockholmgade/Visbygade. I sommerhalvåret medfører de 

mange krydstogtsskibe, at trafikken er meget intens på Langelinie. Linje 27 vil derfor fortsat vende ved 

Indiakaj om sommeren. 

 

Vending via Bergensgade 



Side 6 / 8 

Trafikselskabet Movia 

 

Den nye rute til Oslo Plads forudsætter, at Movia kan finde et egnet chaufførlokale ved DFDS termina-

len, eller opstilling af faciliteter ifm. Oslo Plads. Alternativt kan operatøren kompenseres for at benytte 

chaufførlokalet ved Nordhavn St., men chaufførerne skal i så fald fortsat have adgang til et toilet ved 

Oslo Plads. Udgifterne for at chaufførerne skal benytte chaufførlokalet ved Nordhavn St. estimeres til 

at være omtrent 0,5 mio. kr. 

Den nye rute indebærer desuden, at stoppestedet ved FN Byen skal nedlægges. Stoppestedet eksi-

sterer kun i sydlig retning og har følgende passagertal på en gennemsnitlig hverdag: 

 11 påstigere i retning mod Østerport St. 

 136 afstigere fra Nordhavn 

Passagertallene tyder på, at stoppestedets primære funktion er at give en forbindelse mellem Nord-

havn og S-tog. Den forbindelse kan fremover foretages til fods, bl.a. ved brug af den nye fodgænger- 

og cykelunderføring til Marmormolen og FN-byen. Metroen vil overtage betjening af de passagerer, 

der skal fra Nordhavn til Indre By. Rejsende til selve FN Byen og Marmorvej, vil dog få længere gang-

afstand, men er dækket ind af Nordhavn stations opland. 

 

 

 

Vending via Visbygade 
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Trafikselskabet Movia 

Samlet overblik over ændringsforslag 
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Trafikselskabet Movia 

Nedenstående tabel giver et overblik over ændringer i antal afgange i timen til henholdsvis Oceankaj, 

Orientkaj, DFDS Terminalen, Indiakaj og Langelinie (nuværende antal afgange i timen -> nyt antal 

afgange i timen). 

 Myldretid Dag Aften 

Afgange i timen til Oceankaj 4 -> 3 2 -> 3 2 -> 2 

Afgange i timen til Orientkaj* 7 -> 3 2 -> 3 2 -> 2 

Afgange i timen til DFDS Terminalen** 8 -> 3 5 -> 3 2 -> 3 

Afgange i timen til Indiakaj 4 -> 3 3 -> 3 2 -> 3 

Afgange i timen til Langeliniekaj *** 2 -> 3 3 -> 3 0 -> 0 

*Får metrobetjening 

**Beskrivelsen dækker antallet af afgange mellem DFDS terminalen og Østerport St. Derudover er der 

i dag afgange mellem DFDS terminal og Nordhavn, som udgår. 

***Det er ikke muligt at betjene Langelinie om sommeren pga. sommertrafik. Bussen vender derfor ved 

Indiakaj. I dagtimerne betjenes Langelinie kun i retning mod DFDS terminalen, så man får en omvej til 

Østerport St. 


