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Forudgående høring om boligbyggeri og institutioner på Østre Gasværk  
Som udgangspunkt ser Østerbro Lokaludvalg gerne, at de få tilbageværende ubebyggede grunde i 
bydelen kan indgå i det kommende arbejde om en bydelsplan.  
 
Det er vigtigt at der skabes rum til en nuanceret udvikling i en samlet plan for fremtidens Østerbro, 
ikke mindst for den allerede tæt bebyggede del af Østerbro, hvor der er så få ubebyggede grunde, at 
deres anvendelse som udgangspunkt må reserveres til andet end boligbyggeri. Der er således et 
større behov for at prioritere faciliteter til kultur- og idrætsaktiviteter samt institutioner mv. end til 
boligbyggeri. 
 
Lokaludvalget mener derfor godt at lokalplanområdet i hovedsagen kan fastholdes til offentlige 
formål som et 02* -område som allerede fastlagt i Kommuneplan 2005. Derved vil det fortsat være 
udlagt til institutioner, skoler, hospitaler, miljømæssige servicefunktioner, kulturelle formål, 
ungdoms-, kollegium- og ældreboliger samt administration. 
 
I forbindelse med en videre udvikling af grunden ved Østre Gasværk mener Lokaludvalget først og 
fremmest, at forureningsproblemet på grunden skal håndteres efter miljøloven inden området 
byudvikles. 
 
Lokaludvalget ønsker et åbent og varieret område med offentlig adgang og styrkelse af de 
rekreative værdier med bynær natur. Vi ser derfor gerne prioriteringen af adgangsveje for cyklister 
og fodgængere, ikke mindst at etableringen af forbindelse til det grønne cykelrutenet, 
”Svanemølleruten”, sikres. 
 
Lokaludvalget mener i øvrigt at adgangsforholdene til planområdet kan blive et problem ved større 
byudvikling på grunden. De eksisterende adgangsveje, og muligheden for at udvide disse, er 
begrænsede, hvilket vil øge belastning på Svendborggade, Nyborggade, Randersgade, Sionsgade og 
Ved Sporsløjfen, og i særdeleshed krydsene Nyborggade/Østerbrogade, 
Randersgade/Strandboulevarden, som begge pt. er trafiksikkerhedsmæssigt problematiske. 
 
I det omfang der skal etableres boliger er det Lokaludvalgets holdning, at det ventede boligtal 
reduceres, og at der bliver anlagt blandede ejer-boligformer bygget efter bæredygtige principper og 
med parkering i konstruktion. Vi vil bifalde et forsøg på at integrere boliger med yderligere 
institutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.    
 



 
Østerbro Lokaludvalg 
 
Østerbro Lokaludvalg tænker i den forbindelse på det udspil, som lokale idrætsklubber har 
formuleret om den fremtidige anvendelse af Østre Gasværkarealet, og mener, at man her kunne 
forme et lille bykvarter, der tager præg af oplægget. Området kunne være et eksperiment også for 
nye små byrum, der giver brugerne nye muligheder for at bevæge sig og evt. for at være med til at 
forme de enkelte småpladser. Man kunne også benytte lejligheden til at eksperimentere med 
minibaner/idrætsformer, der er relativt lidt arealkrævende eller imødekomme behovet for en ny 
svømmehal på Østerbro.     
 
Som ved Beauvaisgrunden bør der her oprettes en følgegruppe til den videre planlægning. Her bør 
bl.a. klubberne og Østerbro Lokaludvalg kunne deltage.   
 
Østerbro Lokaludvalgs egen høring op til høringssvaret: 
Østerbro Lokalråd har afsendt en høringsudtalelse og de 4 idrætsklubber har formuleret deres 
forslag. Dette forslag blev drøftet i Østerbro Lokalråd og fik lokalrådets støtte. Østerbro 
Lokaludvalg har ikke selv foretaget udadvendte høringer i anledning af denne forhøring. Det har 
været juletid, og lokaludvalget er jo helt nyt. Lokaludvalget vil gerne afholde borgermøde om 
planlægningen, når vi kommer længere hen i planlægningen. 
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