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Høringssvar vedr. Kreative Zoner 

Østerbro Lokaludvalg er helt enig i, at der skal kunne etableres 
kreative zoner på Nordhavn. 
 
Men Østerbro Bydel er der ud over ikke præget af egentlige 
industriområder, hvori kreative zoner normalt udpeges, eller områder 
udlagt til blandet erhverv.  
 
På Østerbro kan der være grund til at tænke i enkeltbygninger uden for 
industriområder. Der er ikke mange helt uudnyttede bygninger, og de 
der er potentielle, ligger ikke nødvendigvis op til hinanden. Det 
behøver ikke være en hindring for, at der kan opstå kreative miljøer. 
Der er i forvejen mange avancerede videnvirksomheder og lignende i 
bydelen, som kommende kreative virksomheder vil kunne samarbejde 
med eller støtte sig til.  
 
Konkrete områder for en sådan model uden for industriområder kunne 
måske være en del af Middelfartgade, baggårdskarreer som i 
Ryesgades forløb i de to bydele, hvor noget sådant er på vej i 
Nørrebrodelen. Det er også værd at overveje boligkarreers tomme 
kælderetager på Østerbro, som der er mange af p.t., og det er vel 
muligt at tilføje en rammebestemmelse, der hindrer forurenende 
formål.   
 
Desuden kan der være enkelte muligheder i området op til 
Aldersrogade på Østerbrosiden. 
 
I forlængelse af temaerne fra den nye kommuneplanstrategi, vil 
lokaludvalget også gerne pege på muligheden for at 
Haraldsgadekvarteret knyttes sammen med Copenhagen Science City, 
så man ser på muligheden for at skabe en synergi mellem de to 
områder. 
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Uanset, at der kan være diskussion om værdien af kreative zoner, går 
Østerbro Lokaludvalg ind for at der udpeges sådanne zoner, fordi de 
kan tilføre byliv i dagligdagen.   
 
Venlig hilsen 
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