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Bemærkninger til Københavns Kommunes budget 2013 

Økonomiforvaltningen har i høringsbrev af 22. august 2012 åbnet 

mulighed for, at lokaludvalgene kan indsende eventuelle 

bemærkninger til forslag til Københavns Kommunes budget for 2013. 

 

Østerbro Lokaludvalg ønsker i denne sammenhæng at gøre 

opmærksom på at vi i forbindelse med bydelsplanlægningen, har 

arbejdet på at udvikle nogle projekter, som med fordel kan indarbejdes 

allerede nu i budget 2013, selv om hovedparten af finansieringen 

formentlig først vil kunne ske i 2014. 

 

Det drejer sig om følgende projekter: 

 Kulturcenter ved Kildevældsparken 

 Omlægning af Østerbrogade nord til miljøprioriteret handelsgade 

 Grøn omdannelse af Strandboulevarden  

 Etablering af grønt klimabyrum ved Carl Nielsens Allé 

 Stiforbindelse og belysning i Ryvangkvarteret 

 Placering af Sundhedshus på Østerbro 

 

Projekterne støtter alle op om Kommuneplan 2011, og flere er 

konkrete initiativer til aktuelle handlingsplaner under samme. Der er 

ikke foretaget nogen indbyrdes prioritering af projekterne.  

 

 

Kulturcenter ved Kildevældsparken: 

Den nordlige del af Østerbro er underforsynet mht. mødesteder, 

kultur- og bevægelsestilbud. Kultur og Fritidsudvalget har allerede 

truffet principbeslutning om at etablere et kulturcenter i forbindelse 

med Kildevældsskolen. Ved en udbygning af Kildevældsskolen og 

brug af de eksisterende lokaler vil Østerbro kunne få et nyt center for 

kultur og bevægelse. Kildevældsskolen er allerede i dag et naturligt 

samlingspunkt på det nordlige Østerbro, men der er grundlag for en 

styrkelse af medborgerskab og græsrødder i bydelen. Placeringen af et 

kulturcenter her vil være med til at fremme den lokale 
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sammenhængskraft i en bydel der er præget af sociale og kulturelle 

forskelle. Det er således målet, at kulturcenteret vil være med til at 

skabe bedre rammer for det gode og attraktive byliv på Østerbro. 

 

 

Østerbrogade nord: 

Østerbrogade er Østerbros puls. Det er en livlig handelsgade, men 

bylivet har ikke lige gode vilkår over alt i gaden. Gaden er tæt 

trafikeret og svær og usikker at passere mange steder – i sær for børn 

og ældre borgere. Fortove og cykelstier er nogle steder for smalle, og 

der er generelt for lidt plads til at rumme både fodgængere, parkerede 

cykler og barnevogne, butiksudstillinger og udendørs servering. 

Samtidig mangler der bedre afvikling af busdriften i gadens forløb. 

Derfor foreslår lokaludvalget en fredeliggørelse og forgrønning af 

gaden; gennem en række konkrete tiltag skal den motoriserede trafik 

begrænses, så cyklister, fodgængere og bilister fremover kan færdes 

på mere lige og sikrere vilkår. Teknik og Miljøudvalget har allerede 

drøftet omlægning af trafikken i forbindelse med etablerigen af 

Nordhavnsvej. 

 

 

Strandboulevarden: 

Teknik og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til udmøntning 

af parkeringsstrategien med grøn omlægning af Strandboulevarden, 

som forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i nær fremtid til 

behandling. Der forventes et yderligere samarbejde med 

lokaludvalget. Det foreslås, at Strandboulevarden omdannes til en 

grøn strækning med rekreative byrum, der indbyder til aktivitet og 

ophold, samtidig med at forhold for parkering og cyklister forbedres. 

Der er et stort potentiale for at omlægge boulevarden, så den i større 

grad imødekommer nutidens trafiksituation, og så der skabes bedre 

vilkår for aktivitet og ophold. Klimatilpasning og afledning af 

regnvand forudsættes indpasset i projektet, ligesom der forudsættes 

yderligere drøftelse af en p.løsning.  

 

 

Carl Nielsens Allé: 

Lokaludvalget foreslår, at Carl Nielsens Allé omdannes til en ny 

klimalommepark, hvor klimamæssige tiltag kobles med rekreative 

muligheder. Området fremstår i dag misligholdt og trafikalt utrygt, og 

rummer samtidigt et stort potentiale som grønt åndehul, hvor bl.a. 

vandopsamling fra Svanemøllehallens tag kan genanvendes i 

forbindelse med rekreative anlæg. 

 

 

 

Stiforbindelse og belysning i Ryvangkvarteret: 

Østerbro Lokaludvalg ser et behov for, at der etableres bedre 

belysning og en ny stiforbindelse mellem Ryvangkvarteret over 
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kaserneområdet, den kommende Nordhavnsvej og banelinjen til 

Kildevældparken/Skt. Kjelds Kvarter. Stien vil åbne Ryvangkvarteret 

op, og dermed styrke forbindelserne til et område, der er for lukket om 

sig selv. Ligesom stien vil skabe grundlag for at det nordligste 

Østerbro og Ryvangkvarteret kan drage nytte af et nyt kulturcenter 

ved Kildevældsskolen. En forbedret gadebelysning vil øge trygheden 

og brugen af byrummene i området.   

 

 

 

Sundhedshus: 

Lokaludvalget ønsker etablering af et Sundhedshus på Østerbro, 

ligesom de der kendes fra andre bydele, og som henvender sig til alle 

bydelens borgere. På baggrund af kommunens strategi aktiv og tryg 

hele livet forslår Lokaludvalget desuden at et Sundhedshus på 

Østerbro skal indeholde følgende:   

1) Sundhedshuset skal give civilsamfundet, kommunale enheder 

og foreninger kendskab til hinanden på ældre og 

sygdomsområdet.   

2) Sundhedshuset skal være et sted, der højner fagligheden blandt 

bydelens sundhedspersonale 

 

 

Som anført i høringssvar til tidligere års budgetforslag, efterlyser 

lokaludvalget fortsat at få stillet en oversigt over budgettets 

konsekvenser for bydelen til rådighed. Da lokaludvalget ikke har 

ressourcer til selv at foretage en nøjere gennemgang af det 

omfangsrige forslag med bilag, vil vi på nuværende tidspunkt kun 

kunne udtale os til det fremlagte budgetforslag på et ufuldstændigt 

grundlag. Derfor vil vi indtil videre afstå fra at udtale os mere konkret 

herom. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Torkil Groving 

Ff. Østerbro Lokaludvalg 

 


