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Høringssvar - lokalplanforslag "Viborggade" med 

kommuneplantillæg 

Den tidligere tanke om at gribe direkte ind i Bopa Plads vakte en 

kolossal folkelig modstand, og Østerbro Lokaludvalg ville for sin del 

ikke kunne støtte en sådan hensigt. 

 

Lokaludvalget er således imod at hæve den gældende maksimale 

bebyggelsesprocent for delområdet mod Bopa Plads. Her bør man 

snarere sænke den til under de gældende 150, ligesom man bør øge 

friarealprocenten. En del af den væsentlige kvalitet ved Bopa Plads er 

den sjældne mulighed for serveringsarealer med mulig 

baghavekarakter. 

 

Lokaludvalget tilslutter sig intentionen om, som beskrevet i oplægget, 

at indpasse et mere levende facadebillede mod Viborggade og at 

planlægge for en nedskalering af bygningshøjden mod del lave 

institutionsområde på Krausesvej. Dog vil vi bede om, at der skæres 

en etage af den skitserede boligblok mod den eksisterende bygning på 

matr. Nr. 1691. 

 

Parkeringen i erhvervsdelen er trist formuleret. Det ville hjælpe at 

disponere den mere grønt og ikke mindst at fastsætte en P-regel om 

fast 1 P-plads pr 200 m2 etageareal. Der bliver næppe tale om 

indflytning af stærkt bilkrævende virksomheder i dette afsondrede 

område. 

 

Østerbro Lokaludvalg skrev, som en af sine kommentarer til de nylige 

forslag til ny skråparkering, at det med tanke på det nye byggeri i 

Viborggade vil være betænkeligt at indrette skråparkering mellem 

Bopa Plads og Århusgade, hvis det medfører ensretning af trafikken i 

Viborggade. Det vil være galimatias, hvis skråparkering fører til, at 

cyklister ikke kan cykle i begge retninger. Ensretning af et så langt 

gadestykke vil desuden give for meget trafik gennem den smalle og 

 

boligfyldte Silkeborggade på strækningen mellem Viborggade og 

Århusgade. 

 

Med venlig hilsen 
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