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   UDKAST 
 

Høringssvar vedr. forslag til tillæg nr. 4 til 

Spildevandsplan 

Østerbro Lokaludvalg har gennemgået tillæggets forslag til 

behandlingen af de 5 afledningsprojekter i Østerbro Bydel og har ikke 

bemærkninger til det. Det er projekterne for Sundmolen, 

Helgesensgade, Beauvaisgrunden, Viborggade og Landskronagade. 

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at omtale de tre skybrudsprojekter, 

der har fået tildelt midler i Budget 2016 – Strandboulevarden, 

Østerbrogade og Carl Nielsens Allé – tre projekter vi gerne vil 

samarbejde med kommunen om i det videre forløb. 

 

For Strandboulevarden er det fornuftigt at indtænke det besluttede 

parkeringshus under terræn. Som efter vores opfattelse skal bidrage til 

at reducere den nuværende parkering i boulevarden, da den grønne 

tanke ellers ikke giver mening. Desuden viste det seneste borgermøde 

om en kommende grøn løsning, at det bør være solsiden, der udlægges 

som park og ikke skyggesiden. Det er lokaludvalget enig i. Man må 

derfor, når det kommer til at finde løsningen for afledning af 

overfladevand, kombinere afledningsstrukturen med denne 

anvendelsesløsning. 

 

For Østerbrogade skal nævnes, at det for os er lidt uklart, i hvilket 

omfang de afsatte midler (0,7 mio. kr.) måske skal bruges til 

skybrudsløsningen, men det er klart at Østerbrogade fra 

Jagtvejkrydset til Svanemøllebroen har behov for en mere grøn 

løsning end vist i lokaludvalgets projekt for Østerbrogade som 

miljøorienteret handelsstrøg. 

 

For Carl Nielsens Allé skal nævnes, at borgerne i flere sammenhænge 

har valgt den grønne løsning af flere mulige. Lokaludvalget vil nu 

genindkalde arbejdsgruppe og samle trådene, så samarbejdet med 

kommunen om den kommende løsning forløber nemmest muligt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen              Allan Marouf 

Ff. Østerbro Lokaludvalg              Ff. Fagudvalget for teknik og miljø 


