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Høringssvar til teknisk budgetforslag for Københavns 

Kommune 2015 

Østerbro lokaludvalg har modtaget forslag til budget for 2015 i  

høring, og vil gerne benytte lejligheden til at nævne de projekter, der  

fra vores bydelsplan er videreført i forvaltningernes  

byudviklingsredegørelse, samt den indstilling Lokaludvalget har  

afgivet om skybrudsprojekter i bydelen - sidstnævnte af en særlig  

grund. 

 

Fra bydelsplanen er vores hovedprioritering: 

- Østerbrogade som miljøprioriteret strøggade og 

- Stiforbindelse over Svanemøllen Kaserne og belysning i  

Ryvangkvarteret 

- Desuden er Carl Nielsen Allé som klima lommepark taget med i  

anledning af HOFORs besluttede skybrudsrettede rørledning til  

Østerbrogade nord, der skal i gang nu. 

- Skøjtehal på Østre Gasværk er med som led i handlingsplan  

Nordhavn og plads til en skøjtehal indgår også i lokaludvalgets projekt 

pjece om den fremtidige anvendelse af Østre Gasværk. Pjecen skal nu 

på et afsluttende møde efter en længerevarende proces med borgere, 

institutioner og netværk i kvarteret. 

 

Til Skybrudsplanen har lokaludvalget indstillet 2 signaturprojekter: 

- Strandboulevarden som et 2 kilometer grønt og regnvandsbærende  

strøg 

- Klimakvarter Sankt Kjeld hvad angår Skt. Kjelds Plads og  

Bryggervangen (den højst beliggende del af vandoplandet, hvor  

regnvandet skal tilbageholdes i rekreative grønne områder). 

 

Indstillingen er på linje med kommunens forarbejde til  

implementering af Skybrudsplanen. 

 

I forhold til kommunens pilotprojekt Klimakvarter må lokaludvalget 

lægge vægt på, at den kommunale medfinansiering af omlægningen af 

Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen-linjen frigøres i Budget 2015. 
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Dermed vil de vigtigste og mest synlige dele af det kommunale 

pilotprojekt Klimakvarter etableres, inden Områdefornyelsen ophører. 

Desuden vil der skabes en optimal sammenhæng mellem et 

klimatilpasnings medfinansieringsprojekt (HOFOR og Københavns 

Kommune) og Områdefornyelsen midler til byrumsforbedringer. 

I forhold til Klimakvarter er det vigtigt at den kommunale 

medfinansiering hurtigst muligt afklares således, at der kan skabes 

synergi mellem et klimatilpasnings-medfinansieringsprojekt (HOFOR 

og Københavns Kommune) og Områdefornyelsen i Skt. Kjelds 

Kvarters midler til byrumsforbedringer. 

 

Derudover ser lokaludvalget gerne at der ses på fritidsfaciliteter som 

kan inddrages i forbindelse med skolereformen, til understøttelse af 

samarbejde mellem foreninger og skoler. 
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