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Høringssvar om Spildevandstillæg nr. 3 

Østerbro Lokaludvalg udtalte sig positivt i høringen om Skybrudsplan 

Østerbro udarbejdet på baggrund af den helt overordnede 

skybrudsstrategi. Så vidt vi kan se, følger forslaget spildevandstillæg 3 

den tidligere besluttede fordeling af offentlige og private indsatser. 

Tillægget følger fint op på den hidtidige skybrudsplanlægning. Det er 

også klart, at der skal kloakeres i en række ukloakerede områder, og at 

man så benytter lejligheden til at indpasse skybrudskriterier. 

 

Der er ikke foreslået kloakeringsprojekter på Østerbro, og 

lokaludvalget er derfor mest opmærksomme på de i forslaget på 

Østerbro markerede skybrudsprojekter samt på badevandskvalitet. 

Nummereringen i det følgende henviser til delafsnit i forslaget til 

tillæg. 

 

5.3.2. Bassin ved svanemøllebugten 

Formålet er ikke at forringe badevandskvaliteten ved skybrud, så 

”Plan for badevandskvalitet i Københavns Havn og Øresund” kan 

overholdes også i Svanemøllebugten. Lokaludvalget må lægge vægt 

på, at det påtænkte bassin ikke vil hindre en udvidelse af den 

nuværende og stærkt søgte badestrand eller reducere 

sejladsmuligheder i områder, hvor Danmarks største lystbådehavn 

ligger samt oplæringssejlads finder sted. 

   

5.5.7. Nyt udløb til Kalkbrænderihavnen 

Udløbet synes at skulle passere gennem Østre Gasværksarealet. Her er 

lokaludvalget og den lokale arbejdsgruppe fra kvarteret Jernbanen, 

Østerbrogade, Strandboulevarden Nord og Middelfartgade ved at 

lægge sidste hånd på et lokalt projekt, der bortset fra B93’s 

fodboldarealer udlægger Østre Gasværksgrunden til en blanding af 

natur, urbane sportsformer og skøjtehal. Projektet spiller også en rolle 

for skolereformen. Desuden er der en lokal plan for en omlægning af 

Pladsen på Carl Nielsens Allé med anvendelse af regnvand fra 

Svanemøllehallens store tagflader. Der bør så vidt muligt tages 

hensyn hertil.  

 

5.5.8. Udløb Nordre Frihavnsgade 

Udløbet er meget velkomment og får betydning for realiseringen af 

det grønne projekt for en omlægning af Strandboulevarden. 
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Lokaludvalget er indforstået med, at man må etablere de nye led i 

retning fra havnen og ind i oplandet. Det er glimrende at udløbets 

etablering i 2014 tænkes sammen med etableringen af den kommende 

fodgænger og cykelforbindelse under banen til havnen.  

 

5.6.1. Skybrudssikring Lyngbyvej 

Området ligger overvejende i Bispebjerg Bydel. Den foreslåede 

løsning synes ok, men vil begrænse boldbanerne, så vidt vi kan se. 

Derfor henvises til, at Østerbro Lokaludvalget har projektlagt og i vist 

i en pjece, hvordan en stiforbindelse mod Kildevældsskolen og en 

åbning for offentligheden af den sydlige del af det militære areal vil 

kompensere bl.a. for det. 

 

5.6.2. Tåsinge Plads 

Glimrende intentioner og projekt til gennemførelse i 2014. 

 

Strandboulevarden 

Østerbro Lokaludvalg vil derudover gøre opmærksom på 

lokaludvalgets bydelsplanprojekt vedr. Strandboulevarden, der 

foreslås omdannet til en markant grøn strækning med rekreative 

byrum, hvor klimatilpasning indtænkes i de rekreative elementer. 
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