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Høringssvar vedr. Vision for havnen 

Visionen – En havn af muligheder er et konstruktivt og godt udspil, 
som har gode muligheder for at nå målet – en mere levende havn. 

Især er det positivt, at der lægges op til en iterativ analyse- og 
samarbejdsproces med en lokal involvering, der vedblivende vil samle 
interessen om at indfri formålet. Her stiller Østerbro Lokaludvalg 
naturligvis op som deltager.

Også Østerbro Lokaludvalg kan se for sig, hvordan den levende havn 
kan vokse frem. 

Men vi har nogle bemærkninger:

Den foretagne afgrænsning mod nord bør også inddrage 
Svanemøllebugten og større dele af Nordhavn, herunder 
Kalkbrænderiløbet, ikke mindst fordi kommunens Forslag til 
Lokalplan Trælastholmen medtager den længe ønskede roerkanal 
med forbindelse mellem Svanemøllehavnen, Kalkbrænderiløbet og 
Inderhavnen. Desuden bør vi i den videre proces for 
havnevisionen drøfte, hvordan Nordhavnsudviklingen bedst 
håndteres, ud fra de formål visionen kredser om. 

Den foretagne afgrænsning mod syd bør udstrækkes til og med 
Valbyparken. Det gælder i nord som i Syd, at visionen med disse 
to udvidelser vil dække hele kommunen. 

Hovedvisionen og idékataloget tegner en lang række 
løsningsmuligheder, som Østerbro Lokaludvalg forestiller sig, 
man vil bruge nogle af, der så tilpasses strategisk valgte steder. 

I Visionen vises et antal mulige forbindelser på tværs af havnen, 
forstået som forbindelser for gående og cyklende – forbindelser 
som ikke altid værdsættes lokalt. Der bør derfor ske en nøje 
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afvejning af hvor disse forbindelser er hensigtsmæssige, herunder
hvordan sammenhængen er til oplæggene til kommunens 
broåbningspolitik.

Der bør desuden suppleres med oplysninger om/planlægning for, 
hvordan bydelenes baglande får adgang til havnen. Som eksempel 
på en sådan mangel er, at der stadig ikke er en naturlig/ubesværet 
cykelforbindelse fra ruterne langs søerne gennem Vesterbro frem 
til den nye cykelbro til Amagersiden. 

Visionen lægger op til mere liv i havnen, og mere liv fylder. 
Østerbro Lokaludvalg mener også derfor, at der ikke bør inddrages 
mere af vandspejlet til opfyldning og byggeri. 
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