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Teknik og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign 
Postboks 447 
1505 København V 
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    Østerbro d. 8. sept. 2009 
 
Høringssvar til "Landskronagade II" - forslag til lokalplan  
 
 
 

 
 
Østerbro lokaludvalg har følgende kommentarer til det foreliggende lokalplansforslag. 
 
Parkering 
Østerbro Lokaludvalg ønsker at påpege at det påtænkte boligbyggeri vil medføre 
nedlæggelse af et stort antal p-pladser, der i dag anvendes til det eksisterende erhverv, og 
at det vil medføre et voldsomt pres på parkeringsmulighederne i det omliggende kvarter. 
Lokaludvalget mener derfor, at det i lokalplanen bør fastsættes, at der skal etableres nye 
parkeringspladser i konstruktion, ikke kun svarende til parkeringsdækningen for det 
nyetablerede boligbyggeri, men også til de nuværende parkeringspladser på områdets 
terræn, der vil bortfalde som følge af nybyggeriet. Grunden til dette forslag er, at det de 
senere år der er blevet sværere for områdets beboere at finde en parkeringsplads.  
 
Af samme grund mener Østerbro Lokaludvalg, at man bør udvide P-zonen til også at 
gælde i området på Østerbro nord for Jagtvej/Strandboulevarden afgrænset af 
Farumbanen. Østerbro Lokaludvalg har tidligere foreslået en sådan udvidelse, som efter 
lokaludvalgets opfattelse er en forudsætning for yderligere fortætning af området. 
 
Støj 
Østerbro Lokaludvalg har noteret sig, at trafikstøjmålinger i nærområdet på 55-70 dB er 
blevet registeret. Lokaludvalget savner i den forbindelse en redegørelse for, hvordan det 
kan sikres, at støjniveauet i sove- og opholdsrum i de nyindrettede boliger med åbne 
vinduer kan begrænses til 46 dB. 
 

Borgerinddragelse 
Forslag til tillæg til lokalplan har ikke været forelagt på et borgermøde. Nedenstående er derfor 
Lokaludvalgets egne bemærkninger.  



 Side 2 af 2 

Forurening 
Østerbro Lokaludvalg efterlyser tiltag, der kan begrænse luftforurening fra op- og nedkørsel til 
parkering i konstruktion 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Axel Thrige Laursen   Jesper Madsen 
ff. Østerbro Lokaludvalg   ff. Fagudvalget for Teknik og Miljø 
 
 


