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Østerbro d. 24. september 2008 
 
Teknik- og Miljøudvalget 
Københavns Borgerrepræsentation 
Kopi: Center for Trafik 
 
Østerbro Lokaludvalg vil på det kraftigste opfordre Teknik- og Miljøudvalget til ikke at gennemføre 
den planlagte underinddeling af den nuværende P-zone på Østerbro.  
 
Der er på store dele af den nuværende P-zone en akut mangel på parkeringspladser. En optælling af 
parkeringspladser i forhold til indregistrerede biler viser, jf. Parkeringsprojektets hjemmeside, at 
området mellem Nordre Frihavnsgade og Classensgade samt Østerbrogade og Petersborgvej incl. 
dennes forlængelse har et underskud på 425 parkeringspladser.  
 
I denne optælling er der ikke taget hensyn til de mange containere, der lægger beslag på 
parkeringspladser i området i forbindelse med bygningsrenoveringer og ombygninger, ligesom 
varebiler, der benytter området, heller ikke er talt med. 
 
At foretage en underinddeling af P-zonen før underjordiske parkeringsanlæg er etableret som følge 
af P-strategien, vil gøre det endnu sværere for beboerne at finde en ledig parkeringsplads, og 
Østerbro Lokaludvalg opfatter et sådant tiltag som en unødvendig chikane af områdets beboere. 
 
Østerbro Lokaludvalg vil også opfordre til, at P-zonen udvides til at dække også de tæt bebyggede 
dele af Østerbro nord for Jagtvej, da der ligesom syd for Jagtvej også her er markante 
parkeringsproblemer, ikke mindst i den eksisterende randzone. 
 
Lokaludvalget mener endvidere, at der ikke skal etableres et større antal parkeringspladser i 
gangafstand af Parken, da dette vil skabe et større antal biler i området. I forlængelse heraf mener 
lokaludvalget, at der skal tages hensyn til områdets belastning af biler, da der parkeres i et meget 
stort område på både indre og ydre Østerbro, når der er arrangementer i Parken og Fælledparken. 
De ekstra biler besværliggør, og i visse områder umuliggør det for de mange beboere at finde en 
parkeringsplads, hver gang disse arrangementer afholdes.  
 
 
Med venlig hilsen 
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ff. Østerbro Lokaludvalg   ff Fagudvalget for Teknik og Miljø 


