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Høringssvar om lokalplanforslagene for metrostationspladser 

Trianglen, Vibenshus Runddel og Poul Henningsens Plads 

Forvaltningen og Metroselskabet har givet lokaludvalget en grundig 

orientering om Metrocityringen. Men der har ikke været megen dialog 

under selve processen, og der er i de 3 lokalplanforslag ikke taget hen-

syn til lokaludvalgets synspunkter i bl.a. den interne høring. 

 

Lokaludvalget har følgende kommentarer til de enkelte forslag: 

 

Trianglen: 

Østerbro Lokaludvalg har gennem Triangelgruppen fået udarbejdet et dispo-

sitionsforslag for indretning af hele Trianglen. Forslaget er tidligere frem-

sendt til forvaltningen. Formålet med forslaget er at gøre Trianglen til en stor 

åben plads for ophold og aktiviteter centralt på Østerbro. Der er det specielle 

ved forslaget til Trianglens omlægning, at den er tænkt i etaper. BR er derfor 

ikke bundet til hele omlægningen selv om man vedtager dele af planen. Det 

afgørende for Lokaludvalgt at der kommer en samlet plan for pladsen som 

kan danne ramme om eventuelle fremtidige investeringer.  

 

Det undrer, at BR ikke benytter lejligheden, når nu alle træer foran posthuset 

er fjernet, til at overveje, hvordan der kunne skabes en enestående Køben-

havnsk plads ved at se selve Trianglen og pladsen foran posthuset i sam-

menhæng. Det kan ikke være så vanskeligt at tøve med genplantning af træer 

her, til man har skitseret, hvilket samlet plads man vil kunne få, og de forde-

le den vil indebære. Lokaludvalget opfordrer stærkt til, at det besluttes at fo-

retage denne øvelse. Både lokaludvalget og Triangelgruppen er parat til at 

indgå i dialog om en god løsning. Trianglen er en af de store københavnske 

pladser, og det bør man varetage. Det vil ikke sinke metrocityringen. 
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Vibenshus Runddel: 

Østerbro Lokaludvalg er kritisk over for indretningen af stationspladsen ved 

Vibenshus Runddel. Indretningen muliggør en bred gennemkørsel for cykli-

ster fra Øster Allé i retning mod Lyngbyvej. Dette vil være til stor gene for 

aktiviteter knyttet til Fælledklubbernes nye klubhus. Smutvejen for cyklister 

benyttes allerede i dag, og lokaludvalget frygter at den fremtidige indretning 

blot vil forværre denne tendens. Hovedparten af cyklister må ledes ad den al-

lerede anlagte cykelsti uden om klubhus og station, og cyklister fra Øster Al-

lé til metrostationen bør drejes ind mellem park og cykelstativer ud for klub-

huset. Cykelstativerne bør således vende 180 grader. 

  

Desuden mener lokaludvalget, at stationsforpladsen ikke skal åbnes til den 

fredede Fælledpark som man gør, men ud mod Jagtvej, hvorfra mange bru-

gere kommer. Alle vil vide, hvor stationen ligger, og lys m.v. viser tydeligt 

vej om aftenen. En beskeden indgang fra Filosofgangen må være alt rigelig. 

Det er ærgerligt, at indretningen af stationspladsen betyder, at en elevator 

placeres for enden af Diagonalstien, således at vuet gennem Fælledparken 

afsluttes med et ”glasbur”. Et teknisk anlæg som en metrostation er et frem-

medelement i en fredet park.  

 

Poul Henningsens Plads: 

Østerbro Lokaludvalg finder lokalplanens afgrænsning noget speciel. Lokal-

planen bør omfatte et regulært og naturligt afgrænset område, hvilket bl.a. 

må indbefatte matriklen for Øbro-Jagtvej Bibliotek. Lokaludvalget finder 

endvidere placeringen af cykelstativerne foran biblioteket og butikkerne på 

Jagtvej mellem Reersøgade og Østerbrogade uheldig, da passagen i forvejen 

er forholdsvis smal, og det må forventes at der bliver rift om netop disse cy-

kelstativer, da de skal betjene både biblioteket og brugere af stationen. Lo-

kaludvalget kan støtte ønsket fra boligforeningen Øbrohus om at rykke skel-

let nærmeste den høje boligblok mod øst, så stueetagen kan udvides og man 

fortsat ken passere mellem boligblok og metroens cykelparkeringer. 

 

 

Østerbro Lokaludvalg går ud fra, at der sikres mulighed for, at invalidebiler 

og invalidebusser kan foretage af- og påsætning af passagerer ved metrosta-

tionerne  

 

Østerbro Lokaludvalg skal i øvrigt henvise til udvalgets udtalelse om forsla-

gene i forbindelse med den interne høring, som vedhæftes dette høringssvar i 

kopi. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Torkil Groving 

F.f. Østerbro Lokaludvalg 

 

 

 

 


