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Høringssvar om Forslag til Fingerplan 2007 for hovedstadsområdets 
planlægning 
 
Det ligger inden for det juridiske grundlag for Østerbro Lokaludvalg at kunne sende et fuldgyldigt 
høringssvar direkte til Miljøministeriet i en sag som denne, hvor Københavns Kommune er 
høringspart.  
 
Østerbro Lokaludvalg opfatter Fingerplanforslaget som regionplanens afløser, og har derfor sat sig 
ind i de principper, der foreslås at gælde fremover. Lokaludvalget er nået til, at Fingerplanen har 
stor betydning for bydelen Østerbro – af to grunde – nemlig for, hvordan man håndterer det store 
trafikpres fremover, og for, på hvilke vilkår de store udviklingsmuligheder på Københavns 
Nordhavn kommer i spil.  
 
Den store Københavns Nordhavn ligger på Østerbro, og lokaludvalget kan kun frygte, hvis en 
væsentlig byudvikling skal klares uden supplerende trafikanlæg og uden en udbygning af den 
skinnebårne kollektive trafik i udviklingsområdet. Den kommende Nordhavnsvej fra Lyngbyvej til 
Kalkbrænderihavnsgade er nødvendig, men det er utilstrækkeligt at se Kalkbrænderihavnsgade som 
den vejforbindelse, der skal bære Nordhavnstrafikken. Kapaciteten er ikke til stede og 
Kalkbrænderihavnsgade må ikke udvikle sig til en endnu mere snærende barriere for Østerbros 
beboeres legitime adgang til vandet. Nordhavnsvejen skal derfor føres til Nordhavn, og projektet 
må kunne gennemføres sådan, at den planlagte badestrand i Svanemøllebugten ikke udskydes.  
 
Et for Østerbro Lokaludvalg vigtigt princip i Fingerplanforslaget er en sikring af stationsnærhed. 
Princippet skal sikre, at flest mulige kommende beboere som ansatte i områdets kommende 
virksomheder kan vælge at bruge den kollektive trafik til og fra arbejde og til og fra mange 
rekreative mål.  
 
Vi er i særdeleshed bekymrede for den meget større mængde biltrafik, der bliver gennem og i 
Østerbros tætte boligområder, hvis ikke der ved havneomdannelsen satses mest muligt på en 
udbygning af den kollektive trafik. Østerbro Lokaludvalg støtter derfor etablering af "Park & Ride" 
faciliteter ved de større togstationer i "byfingrene" ligesom vi generelt støtter 
stationsnærhedsprincippet, og vi mener her at være helt på linje med Københavns Kommune. 
Stationsnærhedsprincippet må gøres gældende for hele den store udbygning af Nordhavn, og målet 
bør derfor være en lavere parkeringsdækning end ellers i almindelighed, ligesom parkering som 
udgangspunkt bør ske under terræn.  
 
Lokaludvalget mener, at kriteriet stationsnærhed må kunne opfyldes med udgangspunkt i en 
togstation, en metrostation og/eller en letbanes enkelte holdepladser i Nordhavnsområdet. En 
kollektiv trafikbetjening af denne kvalitet bør være et helt grundlæggende princip for byudvikling. 



 
Østerbro Lokaludvalg 
 
Østerbro Lokaludvalg foreslår, at den skinnebårne kollektive trafik forbindes direkte med 
omstigning til Nordhavn Station og føres videre til handelsgaden Østerbrogade og derfra i nordlig 
retning, således at trafikken dels kobles til de overordnede togforbindelser på Nordhavn Station og 
til Ringmetroens station bag Poul Henningsens Plads, og dels støtter bydelens hovedstrøg for  
handel m.v. Lokaludvalget foreslår, at Fingerplanforslaget optager en mulig linjeføring herfor som 
et princip allerede nu, eller at en sådan hensigt nævnes i Fingerplanens redegørelse om de tekniske 
infrastrukturanlæg og om rækkefølge i planlægningen.  
 
Det bedste redskab til at afgøre en rækkefølgeplanlægning i København og i Fingerplanen må efter 
lokaludvalgets mening være netop stationsnærhedsprincippet.   
 
Østerbro Lokaludvalg har også læst lovforslaget om dannelsen af et arealudviklingsselskab og 
mener, at det er stærkt bekymrende, at ordet bymiljø ikke er nævnt som væsentligt for de 
kommende levevilkår på Nordhavn. Det bør derfor indføjes som et princip i Fingerplandirektivet ift. 
den videre planlægning af Nordhavnsområdets 2 etaper, at der kommer et ordentligt bymiljø ud af 
planlægningen.  
 
Sker dette ikke, må man fristes til at tro, at udgangspunktet for den videre byudvikling i 
Nordhavnsområdet alene er indtjening til staten som lovgiver ved salg af grunde. Dette vil være 
uhensigtsmæssigt for både nuværende og kommende beboere på Østerbro inklusive Nordhavn. Det 
er almindeligt kendt, at byens grønne områder er under pres, og der skal naturligvis være grønne 
områder også på Nordhavn, ligesom de byggerier, der skal opføres, skal opføres på miljørigtig vis. 
Østerbro Lokaludvalg savner således tilkendegivelser i den retning i det statslige grundlag for den 
videre planlægning, dvs. i selskabsloven såvel som i Fingerplandirektivet. 
 
Endelig vil Østerbro Lokaludvalg gerne nævne, at det er interessant på Østerbro, at der allerede 
gennemføres et dialogprojekt om bl.a. udviklingen på Nordhavn. Der bør derfor findes en måde, 
hvorpå Østerbro Lokaludvalg kan følge udviklingen i dialogprojektet.  
 
 
 
Venlig hilsen   
 
 
 
Axel Thrige Laursen Jesper Madsen  
ff. Østerbro Lokaludvalg ff. Fagudvalget for Miljø og Teknik 
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Kopi tilsendt Københavns Kommune 
 
Kopi af høringssvaret er d.d. i o. m. reglerne for Lokaludvalgets virksomhed tilsendt Københavns Kommune, BR-
sekretariatet. Lokaludvalget kan i en situation, hvor kommunen er høringsberettiget, fremsende et eksternt rettet 
høringssvar, mod en sådan orientering af Københavns Kommune. 


