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              Østerbro den 18. september 2007 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs høringssvar på Forslag til Budget 2008 
for København Kommune 

 
 

Østerbro Lokaludvalg opstiller neden for ønsker til Budget 2008 samt ønsker til de kommende budgetter 
inden for den budgetmæssige 4-årshorisont.  
 
Lokaludvalget står nu foran bydelsplanlægningen for Østerbro Bydel, og den kan betyde, at ønskerne for de 
nærmeste år efter 2009 revideres senere. 
 
DE HELT PRINCIPIELLE BEHOV FOR ØSTERBRO BYDEL 
 
De helt principielle ønsker går på at opnå en: 
• Reduktion af gennemfartstrafik 
• Reduktion af barriererne mod vandet 
• Fremme af bæredygtig byomdannelse – også på Nordhavn   
 
BUDGET 2008 
 
Idrætsfaciliteter 
Der bør afsættes midler til fortsat renovering og udbygning af idrætsfaciliteter på Østerbro. 
 
Østerbrogade som miljøorienteret handelsgade - genoptagelse af projekt i 2008 samtidig med 
bydelsplanlægningen 
I Trafik- og Byrumsplan 2003 Østerbro fremstilles Østerbrogade som kommende miljøprioriteret 
handelsgade. Der er foretaget nogle dispositioner, men der mangler væsentlige elementer som: 
• Byrumspræget tværprofil og hastighedsdæmpende løsning af strækningen Svanemøllen Station-

Nøjsomhedsvej. 
• Overgang ud for Olufsvej, hvor den mange postbudcykler og fodgængertrafik passerer 
• Nyorientering af busstop omkring Trianglen der fjerner busstop fra Trianglen som plads 
• Bredere fortove og cykelstier fra Trianglen til Lille Triangel og dermed indsnævring af antal kørebaner. 
 
Lokaludvalget foreslår derfor, at der afsættes midler til en sådan planlægning i 2008-budgettet. Den 
nødvendige detaljeringsgrad betyder, at detaljeringen må foregå sideløbende med bydelsplanlægningen. 
Desuden bør der opsættes en automatisk fartvisning ”din fart” på Østerbrogade nord for Jagtvej. 
 
Parkeringsstrategi samt skråparkering i 2008 
Østerbro Lokaludvalg går ind for parkeringsstrategien og ser parkeringen under terræn som vigtig for at opnå 
væsentlige byrumsforbedringer, ligesom anvendelse af skråparkering må ses i en byrumssammenhæng (Se 
fx om Strandboulevarden). Budgettet bør fremme: 
• Etablering af grøn byrumsforbindelse ad Løgstørgade fra Bopa Plads til forbi Århus Plads. 
• Etablering om muligt af småpladser i sidegaders indløb i Østerbrogade, hvor der er basis for butikker og 

cafeer – som i Rosenvængets Allé 
Østerbro Lokaludvalg vil desuden pege på at underjordiske p-anlæg med fordel kunne placeres i 
Strandboulevardlinjen i højere grad. 
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Rengøringsstrategi 2008 
Østerbro Lokaludvalg tænker sig at det må være meget billigere at rengøre gader og veje om dagen og 
ønsker dette overvejet også ud fra betragtningen, at unødig gennemfart vil blive mindre ligesom nattestøjen 
reduceres. 
 
Badestrand i Svanemøllebugten 2008 
Etablering af en badestrand i Svanemøllebugten i 2008. Der bør afsættes 10 mio. kr. i 2008. Lokalplan 
udarbejdes i 2007 
 
Stiforbindelse mellem Strandpromenaden og Tuborg Havn 
Etablering af en stiforbindelse fra Strandpromenaden til Tuborg Havn i samarbejde med Gentofte Kommune, 
således at der etableres stiforbindelse langs kysten ud til de nye havneorienterede byudviklingsområder i 
Gentofte Kommune. 
 
 
Kulturhus på Hans Knudsens Plads i 2008 
Etablering af kulturhus på Hans Knudsens Plads. Der bør afsættes 54 mio. kr., idet den ændrede placering 
(flytning væk fra Beauvaisgrunden) medfører en fordyrelse af projektet på skitseret 28 mio. kr. 
Lokalplanlægning og arkitektkonkurrence bør startes i 2007. 
 
I den sammenhæng er det forventningen (efter en cykeltur Østerbro rundt med Klaus Bondam), at den 
trafikale situation omkring kulturhuset nytænkes. 

 
Overdækning af Fælledbadet bør fremrykkes 
Det har tidligere været oppe, bl.a. i forbindelse med genplanlægningen af Fælledparken, at Fælledbadet kan 
overdækkes med en et glaspræget konstruktion/bygning – på grund af det store energispild fra boblen i dag 
og fordi der er et vældigt behov: 
• Lokaludvalget vil gerne deltage i en konkretisering af et bygningsprojekt. 
 
Fortsat mulighed for driftsstøtte fra kommunen til de eksisterende lokalråd - fra 2008 
Lokalrådenes fremtid bydel for bydel tager sig forskelligt ud. Men hvor lokalrådene fortsætter med en bred 
sammensætning og går ind i et netværkssamarbejde med lokaludvalgene, bør centralkommunen fortsætte 
med at bevilge tilskud. Det gælder også lokalrådenes koordinationsudvalg.  
• Østerbro Lokaludvalg vil være mindre glad for at skulle skelne mellem lokalråd og andre foreninger ved 

evt. at skulle bevilge driftsmidler til Lokalråd men ikke til andre foreninger. 

BUDGET 2009-2011 

Strandboulevarden som lineærpark - ind i 4-årsbudgettet 
I september og oktober måned 2008 gennemføres med kommunal støtte et byrumsprojekt for en 
delstrækning af Strandboulevarden. Visionen er at nedlægge vejarealer i Strandboulevardens ene side og 
placere dobbeltrettet trafik i den anden side. Visionen anses for trafikalt mulig og som et konstruktivt element 
for byen tiltrækningskraft.  
• Østerbro Lokaludvalg vil for puljemidler gennemføre en trafikal vurdering af i hvilket omfang visionen kan 

gennemføres inden for de nuværende trafikale hovedlinjer i Trafik og Bymiljøplan for Østerbro (2004) 
• I den sammenhæng ses mulighederne i sammenhæng med parkeringsstrategien og 

skråparkeringspolitikken. 
Strandboulevarden bør rykke ind i 4-års-budgettet.  
 
Trianglen som plads – ind i 4-årsbudgettet 
Trianglen som Plads har med succes været illustreret i mål 1:1 under milljøtrafikugerne 2003 og 2004. 
• Østerbro Lokaludvalg mener at projektdetaljeringen af den afprøvede pladsløsning bør fremmes og en 

etablering rykkes ind i 4-års-budgettet. Der er ikke grund til at vente til metrostationen på postpladsen 
over for Trianglen etableres. 

• Lokaludvalget deltager meget gerne i en detaljeringsproces. 
 
Grønne cykelruter - ind i 4-årsbudgettet 
Der mangler nogle etaper på Østerbro. 
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Planlægning af Jagtvejens Bibliotek som bydelsbibliotek – ind i 4-års-budgettet  
Østerbro Lokaludvalg bad den tidligere Kultur- og fritidsborgmester om indsigt i strategianalysen bag en 
kommende biblioteksplan for København, der bl.a. baseres på at fastholde og udbygge bydelsbiblioteker. 
Der kom ikke svar. Biblioteket på Dag Hammerskjölds Allé hører nu til Indre By – og Østerbro Bydel ser 
derfor biblioteket på Jagtvej som det kommende bydelsbibliotek. 
• Det foreslås derfor at se Metrostationen ved Poul Henningsens Plads som mulighed for en enestående 

løsning, hvor biblioteket og metroopgangen op til bibliotekets bagside kobles i forøgelse af bibliotekets 
nuværende bredde med en fælles glastilbygning. 

• Lokaludvalget tilbyder gerne at skitsere denne løsning – som er vigtig at få med i den i gang værende 
biblioteksplanlægning.    

 
 
Østerbro Lokaludvalg vil afslutningsvis bemærke den relativt korte høringsfrist, og ser gerne at 
lokaludvalgene fra næste år får lejlighed til at komme med deres prioriteringer tidligere i 
budgetlægningsprocessen. 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
 
Axel Thrige Laursen    Lars Kramer Mikkelsen 
ff. Østerbro Lokaludvalg    1. næstformand 


