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Høringssvar om Forslag til Kommuneplantillæg for Folke 
Bernadottes Allé 5-7

Østerbro Lokaludvalg omtalte i høringssvar den 16. maj 2013 om Folke 
Bernadottes Allé 5-7 lokaludvalgets ønsker til reguleringen af krydset 
Grønningen-Folke Bernadottes Allé, der indgår i bydelsplanen for Østerbro 
Bydel, og som er udformet i et delvist samarbejde med Lokaludvalget i 
Indre By.

I projektet, Østerbrogade som miljøprioriteret strøggade, har lokaludvalget 
peget på, at krydset Grønningen - Folke Bernadottes Allé omlægges sådan: 
Én vognbane føres videre mod Dag Hammarskiölds Allé. 
To vognbaner føres over i Folke Bernadottes Allé. 
En vognbane forbeholdes venstresving mod Nørre Voldgade. Cykelstien fra 
Grønningen mod Dag Hammarskiölds Allé føres i god tid ud til en placering 
mellem de to vognbaner mod Folke Bernadottes Allé og vognbanen mod 
Dag Hammarskiölds Allé. 
Denne krydsløsning vil ikke påvirke trafikken i Indre By, men vil reducere 
den unødigt gennemkørende trafik i Østerbros hovedbutiksstrøg, der har 
livlig krydstrafik af forgængerne og cyklister.

Lokaludvalget pegede desuden på, at den maksimale højde på 
ejendommen begrænses til den nuværende bygningshøjde.

Det er derfor godt at se, at den maksimale bygningshøjde mod 
gaderne nu er reduceret fra 20 til 14 meter, mens den er uændret 20 
meter bagtil.

Østerbro Lokaludvalg mener, at dette sted i København er et sted, der 
må værnes om. Nye byggerier må ikke overdøve oplevelsen af den 
historiske Østerport Station, og heller ikke anfægte oplevelsen af den 
enestående og helstøbte bygningsrække på Østbanegade. Endelig spiller 
hensynet til Den svenske Kirke og ikke mindst Kastellet en rolle, hvad 
enhver vil mene.
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Lokaludvalget vil derfor bede om, at bygningshøjden langs Folke 
Bernadottes Allé holde ned på det nuværende niveau, og at bygningshøjden 
bagtil inden for det nuværende SI-område højst øges med en etage.
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