
 

   
  

 

10-04-2014 

 

Sagsnr. 

2014-0064115 

 

Dokumentnr. 

2014-0064115-1 

 

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. 

Randersgade 35, parterre 

2100 København Ø 

Telefon 

3555 7436 

E-mail 

BD1K@okf.kk.dk 

EAN nummer 

5798009800176 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar - lokalplanforslag "Beauvaisgrunden II" 

Østerbro Lokaludvalg er som udgangspunkt positiv over for 

lokalplanforslaget, den årelange planlægningshistorie taget i 

betragtning. 

 

Der presses for meget erhvervsbyggeri ind mod Lyngbyvej. Der bør 

tages af højden eller bredden af bygningsdelen mod Rovsingsgade. 

   

Det er positivt at princippet om et grønt landskab fastholdes i den nye 

lokalplan. Der må sikres fri adgang for offentligheden. Området har i 

årtier og i stigende grad været et rekreativt mål for nærområdet. Det 

må det fortsat kunne være. 

 

Det er også positivt, at der arbejdes med varierende bygningshøjder 

langs Rovsingsgade, så den samlede bygningsmasse vil synes mindre 

bombastisk. 

 

Og det er positivt, at de tre boligbygninger ligger indbyrdes adskilt og 

med deres lidt skæve former giver de nuværende beboere mulighed 

for stadig at kunne se ind i og igennem arealet – og mulighed for 

modsat at se gennem den kommende bebyggelse ind på den gamle 

byfront i Rovsingsgade. 

 

Desuden mener lokaludvalget, at de af forvaltningen fremviste 

tegninger giver et urealistisk billede af størrelsesforholdet for de 

kommende grønne dele.  

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at lokaludvalget har været godt 

tilfreds med dialogen med projektlederen og de øvrige repræsentanter 

for forvaltningen. Denne model kan med fordel gentages ved lignende 

sager. 
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Alt i alt er der tale om et ret stort byggeri på en smal grund. Østerbro 

Lokaludvalg ser derfor frem til det kommende borgermøde. 

 

Endelig skal det nævnes, at det har været diskuteret lokalt, om 

Rovsingsgade bør ændre karakter og ikke være gennemfartsgade til 

Tagensvej. Østerbro Lokaludvalg har imidlertid tidligere vurderet, at 

de mange forretninger på gadeforløbet gør, at gaden fortsat må være 

gennemfartsgade – men det betyder ikke nødvendigvis, at dens 

udformning ikke kan diskuteres, f.eks. ved etablering af 

fodgængerovergange og andet der kan virke fartdæmpende. Langs 

Rovsingsgade og Lyngbyvej bør indrettes fortove og cykelsti i 

ordentlig bredde.  

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen 

Ff. Østerbro Lokaludvalg 


