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Høringssvar om Københavns Kommunes vandhandleplan
Østerbro Lokaludvalg kan tilslutte sig forslaget til vandhandleplan.
Det er en fordel, at planen allerede skal revideres i 2015, og vilkårene
dermed kan strammes efter nye behov. Det er også en fordel at
ventede omkostninger for alle dele af planen er medtaget. Derimod
kan man frygte, at planens miljømål ”i teorien”, som der står, skal
være opfyldt i december 2015, men med mulighed for udskydelse af
fristen til december 2021, og derpå udskydelse til december 2027.
Sådanne udskydelser bekymrer.
De Østerbroske søer og vandløb er, bortset fra Kildevældssøen, i store
træk af god kvalitet, men overvejende afhængige af tilløb fra områder,
hvor miljøtilstanden kan være problematisk. Det er derfor godt, at der
sættes særlig fokus på miljøtilstanden dér.
Østerbro har fået meget stor gavn af de stadige forbedringer af
bydelens kystvande, senest med den nye Svanemøllestrand, og
Lokaludvalget tilslutter sig, at kommunen vil bestræbe sig på at
foretage yderligere forbedring i havvandskvaliteten, selv ud over de
statslige kvalitetskrav.
Østerbro har som dele af andre bydele været hårdt ramt af stærk regn
og må forventes at blive det igen og igen. Østerbro Lokaludvalg ser
derfor et meget stærkt behov for en systematisk klimasikring af de
mange bygninger og gadearealer, der er også på Østerbro.
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Bydelen er således udpeget som den ene af to pilotbydele for
klimasikring. Den 18. august 2012 blev det store klimaprojekt i Sankt
Kjelds Kvartererne sat i gang sammen med Områdefornyelsen og
Miljøpunkt Østerbro, der her spiller en særlig rolle. Samtidig har flere
af de vej- og pladsprojekter, der optages i en kommende bydelsplan,
indbygget en evne til at håndtere en stærk regnpåvirkning –
Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

eksempelvis Strandboulevardens omlægning model B og planen for en
plads på Carl Nielsens Allé.
Klimaudviklingens følger bliver tunge for byen især på vandområdet men rummer også kimen til at kunne opnå en generel
standardhævning af det Københavnske bymiljø.
Østerbro lokaludvalg har derfor stor tiltro til, at vandhandleplanen vil
blive et konstruktivt redskab i den retning.
Med venlig hilsen
Torkil Groving
Ff. Østerbro Lokaludvalg

Axel Thrige Laursen
Ff. Fagudvalget for Teknik og Miljø
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