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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
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Høringsnotat fra borgermøde om kommuneplanstrategi 
2014

Østerbro Lokaludvalg afholdt den 8. oktober 2014 borgermøde om 
Kommuneplanstrategi 2014, hvor Østerbroerne havde lejlighed til at 
arbejde i workshops med strategiens hovedtemaer og drøfte 
Københavns fremtidige udvikling.

Hovedpointer fra den fælles opsamling:

Kan vi få den by vi gerne vil have, hvis der skal være plads til flere 
københavnere? 

En grøn og åben by skal prioriteres højere end troen på prognoser.
Større satsning på delebiler.

Gennemførsel af betalingsringen, så den gennemkørende trafik 
kommer væk fra de tætte boligkvarterer.
Biler skal parkeres under jorden, og alle gader skal være grønne, så 
gadeniveauet indrettes på fodgængernes præmisser.
Gennemførsel af miljøzone på det tætte Østerbro og tvangsruter for 
tung trafik. Det er vigtigt at støj- og luftforurening mindskes.
Hovedvægten i den trafikale struktur må lægges på fodgængere, 
cykler og kollektive trafikformer. Byvæksten skal fordeles 
stationsnært ved flere letbanestop end de nu planlagte og ved
metrostationer.

Vigtigt at Nordhavn bliver for alle, både i form af blandede boliger til 
de der skal bo i området, og med en åbenhed og adgang for resten af 
Østerbro og københavnerne. Et kulturhus og kreative miljøer med 
mulighed for fælles aktiviteter, så kontakten forbedres også kulturelt, 
mellem det eksisterende Østerbro og de nye bykvarterer.
Det eksisterende Østerbro og Nordhavn skal også derfor have flere og 
bedre forbindelser. 
Adgangen til vandet skal sikres for offentligheden. Både Vesterhamn i 
Malmø og HafenCity i Hamburg er gode eksempler til efterfølgelse.
Nordhavn skal have sin egen p-zone.

Kildevældsparken kan få flere funktioner, ligesom Fælledparken efter 
den flotte renovering, hvor der er mange muligheder for forskellige 
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aktiviteter, der tiltrækker forskellige målgrupper. Det vil kunne støtte 
op om det kommende kulturcenter og udbygningen af 
Kildevældsskolen. 
Det er vigtigt at tænke multi-funktionalitet og mødesteder ind i flere 
byrum, f.eks. Carl Nielsens Allé og de mange metro for-pladser som 
P.H. Plads.
Det er vigtigt at sikre god adgang til Skt. Kjelds Plads, og et bedre 
byrum omkring pladsen. 


