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     Østerbro d. 2. juni 2009                                                                                                                                 
 
 
 
 
Høringssvar om Forslag til Kommuneplan 2009  
 
Kommuneplanforslaget er på mange måder et spændende forslag. 
 
Østerbro Lokaludvalg kan tilslutte sig de 24 punkter, der ganske kort konkretiserer Planstrategiens 4 
mål – Den dynamiske by – Den bæredygtige by – Byen for alle – Byen ned til vandet. Det er 
desuden godt, at lokaludvalgene nu er tænkt med i den nu foreslåede planlægningsproces, både i 
forfaser og i offentlighedsfasens arrangementer. Også det nye bæredygtighedsværktøj er særdeles 
velkomment. 
 
De nye typer rammeområde B6, C3 og S3 bør anvendes med forsigtighed og bør generelt kræve 
lokalplanlægning. I Østerbro Bydel drejer det sig om Marmormolen og Langelinjespidsen, som er 
kommenteret nedenfor. Desuden udlægges Østre Gasværk som B6 med mulighed for byggeri i op 
til 9 etager. Den kommende bebyggelsesplan bør i sin udformning tage hensyn til bygningerne på 
det tidligere Øresundshospital. 
 
Østerbro Lokaludvalg ønsker, at bydelsplanerne gives en formel status i forbindelse med 
kommuneplanlægningen. Østerbro Lokaludvalg er glad for den nye bydelsplan. Den tager 
udgangspunkt i en omfattende inddragelse af offentligheden og afspejler de mange modtagne 
ønsker for Østerbros fremtid. Bydelsplanen afspejler en række initiativer og projekter, lokaludvalget 
vil tage op med kommunen i den kommende periode.      
 
Lokaludvalget er enigt i, at projektområdet Nordhavn skal udvikles som model for bæredygtig 
byudvikling. Lokaludvalget har i sit høringssvar om Forslag til Bydelsplan for Østerbro Bydel lagt 
op til at der i Bydelsplanen formuleres et opslag på to sider om Nordhavn, samt foreslået at 
medvirke til at udforme dem.  
 
Lystsejlerne har drøftet Nordhavnsudviklingen, og lokaludvalget kan tilslutte sig synspunkterne. 
Lystsejlerne er positive over for husbåde og alt andet, der kan skabe liv ved havnefronten. Men man 
må ved placeringen af husbåde være opmærksom på, at der bliver vandarealer nok at manøvre på 
for sejlerne (lystbåde, skolebåde og joller samt robåde), og at konflikter i forhold til trafik på land til 
og fra husbåde og den endnu manglende infrastruktur må forebygges (strøm, kloak, post osv.).  
Lystsejlerne vil meget gerne indgå i en dialog med Lokaludvalget, Københavns Kommune og By 
og Havn om at gøre havnefronten til en attraktiv og levende del af byen. 
 
Lokaludvalget er for Marmormoleprojektet, primært fordi det sikrer FN’s forbliven i byen, og fordi 
projektet vil skabe en ny fodgænger- og cyklistvenlig forbindelse til Nordre Frihavnsgade. Med 
etableringen af stiforbindelsen til Nordre Frihavnsgade bør det måske overvejes, ved denne eller 
næste planrevision, at udvide Nordre Frihavnsgades bymidte til banelinjen.   
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Lokaludvalget har i forfasen om planerne for Marmormolen erklæret sig som tilhænger af 
stationsnærhedsprincippet – men det skal forstås på den måde, at tilslutninger går på at opnå en 
blandet anvendelse. Højhuse i den nuværende karréby er uønskede. Lokaludvalget har således udtalt 
sig imod et højhus i Hjørringgade. 
 
Østerbro Lokaludvalg har ikke bemærkninger til den foreslåede rækkefølgedeling i bydelen. 
Derimod bør der angives et område til kreative erhverv i bydelen, eksempelvis i Århusgadeområdet 
på Nordhavn, hvor de er nu. 
 
På kommuneplanforslagets kort med et gadehierarki er den nordlige del af Østerbrogade vist som 
fordelingsgade. Men også den nordlige del af Østerbrogade bør være en integreret del af 
”Østerbrogade som miljøprioriteret handelsgade” og således indrettes som ”Strøggade” med i alt 2 
kørespor.  
 
Det er godt, at der nu indføres parkeringskrav til cykler.  
 
Der bør desuden etableres en grøn cykelsti fra Ryparkens Naturpark hen over det militære areal på 
Svanemøllen Kaserne til Kildevældsparken, så Østerbro Bydel kan komme til at hænge sammen 
stimæssigt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Axel Thrige Laursen    Lars Kramer Mikkelsen 
ff. Østerbro Lokaludvalg    1. næstformand  
 
 
 
 
 


