Randersgade 35, parterre
2100 København Ø
Telefon
3555 7436
E-mail
BD1K@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800176

Høringssvar - Placering af p-hus i København
Østerbro Lokaludvalg stiller fortsat spørgsmålstegn ved behovet for
flere parkeringspladser, herunder behovet for et parkeringshus. Der er
fortsat ledige parkeringspladser, men vi har som borgere endnu ikke
vænnet os til at parkere uden for umiddelbar nærhed af vores bopæl.
Det fremgår af den gennemgående karakter, klager over manglende
parkering almindeligvis har. Vi har heller ikke for alvor indset, at
delebiler vil være den rigtige løsning for mange os og vil fylde langt
mindre.
Lokaludvalget takker nej til, at der placeres et p-hus i bydelen. Det
bemærkes, at der især på Østerbro de senere år er tilføjet et større antal
parkeringspladser. Det må nu være oplagt at se, hvordan det vil
fungere.
Forligspartierne om parkering har med flertal afsat 45 millioner til
bygning af parkering i konstruktion, og kan naturligvis placere en
sådan parkering hvor de vil.
Såfremt forligspartierne og lokaludvalget kan enes om, at P-huset
bruges til at reducere gadeparkeringen tilsvarende i det kommende
klimaprojekt for Strandboulevardens grønne omlægning, vil
placeringen i Viborggade være en mulighed, men der kan ikke
påregnes indkørsel fra Strandboulevarden. Der har ikke været afholdt
borgermøde om en sådan placering.
En tilsvarende holdning i lokaludvalget om reduktion af
gadeparkering vil også gælde andre i notatet viste
placeringsmuligheder, og de er desuden problematiske. I
Classensgade fordi man vil reducere kirkegårdens dispositionsområde.
Andre placeringer på grund af igangværende projekter til andet
formål, hvad der også fremgår af notatet. For placeringer i Sankt
Kjelds Kvarter er lokaludvalget og borgerne i gang med at lande på en
samlet trafikløsning for kvarteret, hvor tilkørselsforhold vil spille en
vigtig rolle, mens de der opstillede muligheder som vanligt kun ser på
de nuværende og desværre, ubærlige trafikforhold.
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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Parkeringsnotatet er oversigtligt men ikke så detaljeret om de enkelte
muligheder, at det kan give baggrund for valg af en placering på
Østerbro.

Med venlig hilsen
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