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Høringssvar om dækningsgrave 

 

 At dækningsgravene i A.L. Drewsens Vej ikke nedlægges, for 

nedlægges de, vil en væsentlig og stilfærdig overgang mellem den tætte 

og højt bebyggede del af Østerbro syd for Nordre Frihavnsgade og det 

lave kvarter syd herfor blive ødelagt, og en af Østerbros kvaliteter 

forsvinde. Hele det lave kvarter tilbyder i forvejen parkeringsmuligheder 

langt udover det helt lokale behov, og der er derfor ikke er en 

parkeringsmæssig begrundelse for at fjerne dækningsgravene.  

Dækningsgravene ligger ubenyttede og aflåste hen, og der er behov for 

at vurdere, hvordan dækningsgravenes to rum kan bruges som øvelokale 

eller lignende. Lokaludvalget deltager gerne i en sådan vurdering.  

Lokaludvalget har fået henvendelser fra bl.a. borgere på A.L. Drewsens 

Vej, der ikke ønsker dækningsgravene nedlagt, men selv har taget 

initiativ til beplantning af arealet. 

 

 At dækningsgravene i Classens Have ikke nedlægges. Dækningsgravene 

med deres beplantning danner i dag en sand eventyrverden for børn. Det 

må derfor anbefales at undlade nedbrydning og i stedet at indrette 

nogle små stiforløb eller lignende op over dækningsgravene, så de 

kan bidrage yderligere til legen. Lokaludvalget har fået flere 

henvendelser om at droppe nedlægningen og er enig med 

borgerne. Så vidt bekendt bliver dækningsgravene anvendt. 

Anlægget er stort med 15 rum og kunne blive meget spændende 

under terræn, hvis der sker en mindre bearbejdning. Det kunne 

være et senere projekt. 

Classens Have ligger i Indre By Bydel men helt op til Østerbro 

Bydel. Østerbro Lokaludvalg har derfor orienteret Indre By Lokaludvalg 

om indholdet i dette høringssvar. 

Lokaludvalget har fået henvendelser fra borgere i området der taler for 

at bevare dækningsgravene i Classens Have.   
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 At dækningsgravene på Ove Rodes Plads ikke nedlægges. Det grønne 

areal på Ove Rodes Plads er afgrænset af et lavt støbejernsgitter, og at 

pladsen der inden for ca. to tredjedeles vedkommende består af et hævet 

vandret græsplan så stort, at det mageligt bruges rekreativt. Desuden har 

anlægget to lyskasser. Det virker helt oplagt, at disse dækningsgrave kan 

blive velegnede musiklokaler for nærtboende unge. Lokaludvalget 

foreslår derfor, at dækningsgravene bevares.  

 

Lokaludvalget har fået henvendelser fra borgere i området, der taler for 

at bevare dækningsgravene på Ove Rodes Plads.   
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