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Til  
Økonomiforvaltningen 
Center for Byudvikling 
Att.: Elisabeth Kongsmark 
E-mail: ek@okf.kk.dk  
 
 
 
 
Høringssvar til Østerbro Bydelsplan  
 
Østerbro Lokaludvalg er i store træk tilfreds med Østerbro Bydelsplan og har været meget tilfreds 
med samarbejdet med Center for Byudvikling. Østerbro Lokaludvalg mener, at lokaludvalget og 
kommunen kan arbejde videre med flere indsatsområder, bydelsplanen beskriver.   
 
Østerbro Lokaludvalg vil i 2009 arbejde med projekter og indsatser, der målrettes de behov, 
bydelsplanen belyser, der er i bydelen.  
 
Tema 1: Østerbroidentiteter 
Østerbro Lokaludvalg mener, at afsnittet giver et retvisende billede af bydelen, der viser, at 
Østerbro indeholder kvarterer med forskellige ønsker og behov. Østerbro Lokaludvalg vil i sin 
projektindsats fokusere på, at de enkelte kvarterer har forskellige behov. Eksempelvis arbejder 
Østerbro Lokaludvalg med et projekt, der skal sikre en højere tryghed i Rymarkskvarteret. 
Borgerdeltagelsen i forbindelse med bydelsplanen har vist, at der er et særligt behov for at gøre 
noget ved de problemer, der er i Rymarkskvarteret. Østerbro Lokaludvalgs fagudvalg for integration 
og beskæftigelse er gået i dialog med forskellige aktører i området for at bygge bro mellem 
forskellige etniciteter, samt igangsætte en række initiativer, der skal fremme unges engagement i 
kvarteret. Der er desuden et stort behov for at knytte området sammen med det øvrige Østerbro med 
en ny stiforbindelse over det militære areal Svanemøllen Kaserne. 
 
Tema 2: Dynamisk kultur og fritid 
Østerbro Lokaludvalg mener, at bydelsplanen meget klart udtrykker, at der er behov for flere 
kulturelle tilbud og fritids aktiviteter i bydelen. Derfor vil lokaludvalget i 2009 arbejde med flere 
projekter, der imødekommer disse behov. Bydelsplanen indeholder projektforslag til bl.a. en 
arkitektkonkurrence om Fælledbadet, en udvidelse og omlægning af Østerbrohuset så det bedre kan 
udnyttes til større kulturelle arrangementer, samt til en aktivitetshal med fysiske og mentale 
udfordringer for de 13-17 årige. Et andet eksempel er en kampagne for bevægelse i byrummet, hvor 
Østerbro Lokaludvalg vil få installeret i første omgang 4 bordtennisborde på åbne pladser på 
Østerbro.  
 
Tema 3: Rekreative byrum 
Afsnittet viser, at der er behov for forbedringer i byrummet både på den lille og den store skala. 
Østerbro Lokaludvalg lægger vægt på, at der i planperioden arbejdes videre med udvikling af de i 
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bydelsplanen nævnte konkrete byrum, f.eks. projektskitser for pladser i tilknytning til ”bydelens 
puls” langs Østerbrogade. Det kan evt. foregå parallelt med arbejdet om forpladser til 
metrostationer og ved Svanemøllens Station.  
 
Tema 4: Funktionel trafik 
Afsnittet viser, at der er store behov for trafikale ændringer på Østerbro. Det viser også, at der er 
divergerende meninger om, hvordan den fremtidige trafik skal håndteres. Overordnet kan 
østerbroerne blive enige om, at den gennemkørende motoriserede trafik skal reduceres – ikke 
mindst i de centrale områder. Østerbro Lokaludvalg arrangerer et debatmøde om planlægningen af 
Nordhavnsvej og lokaludvalgets Fagudvalg for miljø og teknik er ved at planlægge yderligere 
undersøgelser og debat om de trafikale forhold i bydelen.  
 
Bydelsplanens mangler 
Østerbro Lokaludvalg ønsker, at der indarbejdes to sider om udviklingen på Nordhavnen, og vil 
gerne medvirke til at lave et udkast til teksten. Der er desuden faktuelle uoverensstemmelser 
mellem kortet over trafikstrømme på Østerbro på side 28 og Rapport over trafikstrømme udarbejdet 
i forbindelse med VVM-redegørelsen for Nordhavnsvej. 
 
Bydelsplanen som fast tillæg til Kommuneplanen 
Østerbro Lokaludvalg ønsker, at bydelsplanen skal revideres hvert 4. år og være et fast tillæg til 
kommuneplanen.  
 
Med venlig hilsen 
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Axel Thrige Laursen  
ff. Østerbro Lokaludvalg  


