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Høringssvar vedr. Kommuneplan2015 

Østerbro Lokaludvalg mener, at forslaget i sin detaljeringsgrad og 

præsentationsform er mere detaljeret denne gang og giver dermed en 

bedre forståelse for planlægningen af den tætte hovedstad og 

fornemmelsen af, at mange interesser må vejes mod hinanden – også 

lokalt. Også KP-15 visionen om at tilrettelægge byens udvikling i 

åben dialog er god. 

 

Blandt andet forstår man, at der ikke længere er plads til byggeri og 

anlæg uden at ”fire” på de normale krav til parkering, til 

opholdsarealer knyttet til den enkelte bebyggelse og måske til behovet 

for nye parkarealer. Det kan være fornuftigt at være fleksibel, men det 

kan også være en glidebane mod for høje bebyggelsesprocenter. De 

høje bebyggelsesprocenter på Østerbro er ikke kun gode at leve med. 

 

Man må derfor til at lægge mere vægt på at udbrede den tætte by til en 

større del af kommunen og at stimulere Fingerplanens øvrige 

”håndflade-kommuner” til at gøre det samme. Væksten må fordeles 

efter den nuværende og kommende kollektive infrastruktur også uden 

for København, og den må suppleres.  

 

Byen må udvikle sig på de svage trafikanters præmisser. 

Lokaludvalget er ikke mere forelsket i metroen, end vi godt kan se, at 

der vil være fordele for byen ved at blande metro og letbaner. 

Planlægningen for cykelstier er generelt fin, men for fodgængere 

katastrofalt dårlig. Der bør også skrues op for ambitionen i den 

tilstræbte balance mellem trafikarterne. Bilen er et fornuftigt redskab 

til transport af mange ting, men vi er nået dertil, at beboerbiler nu må 

til at stables, og at kommunen må føre kampagner for, at 

omegnsbeboere og beboere længere væk i højere grad bruger det 

kollektive net til arbejde. 

 

Der skal ikke meget til før der startes ghettotendenser. Derfor må der 

stræbes yderligere efter at blande boligejerformerne inden for de 

samme byggerier og bygning. Der er også brug for en større ambition 

end den efter planloven mulige, for indpasningen af almennyttigt 

boligbyggeri. Det er ikke kun de svageste stillede der ønsker at bo i og 

bør kunne bo i den boligform. 
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Samlokalisering af skole, bibliotek og kultur med skolen som 

udgangspunkt vil sikkert brede sig og er forudset som en trend i KP15. 

På Østerbro er vi i gang med det, og kan se fordele og tydeligvis 

vanskeligheder ved øvelsen. I forhold til Kulturcenter Kildevæld, bør 

man se i øjnene, at den planlagte bevægelsessal i tilknytning til 

Kulturcentret, bør tænkes som et supplerende projekt, og ikke som en 

mindre del af det i forvejen sparsomme Kulturcenterbyggeri. Det 

bliver i den nuværende plan ikke et enestående eksempel til 

efterfølgelse i trenden.   

 

Under afsnittet ”Social Sammenhængskraft” bør nævnes en særlig 

barriere på Østerbro, hvor Svanemøllen Kaserne og dennes 

afgrænsende tre banelinjer i dag afskærer dele af Østerbro helt fra 

hinanden og skaber store omveje. Der er derfor, i forbindelse med 

lokalplanlægning for en væsentlig udbygning af bygningsmassen på 

kasernen, forhandlinger i gang mellem Forsvaret, Kommunen og de to 

tilgrænsende lokaludvalg om at føre en offentlig sti på tværs af 

kasernen, der vil give direkte adgang til skole og kulturcenter syd for 

Svanemølle Kaserne. 

 

Skybrudsplanerne er utroligt vigtige for byen, og det synes at skride 

godt fremad med de tekniske beslutninger. Nu mangler vi i den 

forbindelse så de kvaliteter på terræn, der er indtænkt og arbejdet for. 

 

Små grønne friarealer eller byrum nær boligen for små og gamle, 

lommeparker lidt længere væk for de lidt større børn, og dertil 

egentlige parker for et større område er et godt princip at holde fast i 

og udbrede. 

 

Det er beklageligt, at det er svært at etablere miljøzoner i København. 

 

Også små håndværk som tømrer, maler og VVS bør kunne passes ind 

i byvækstkvartererne.  

 

Hvis der er gode erfaringer i andre større byer med kvartermanagere, 

bør sådanne indføres.  

 

Revisionen af parkeringsnormerne, der i højere grad indfører 

behovsvurdering, er god. Da afgrænsningen af rammeområder ikke 

følger afgrænsningen af stationsnærhed, er det svært at se, om MP15 i 

højere grad end før inddrager reducerede normer i de centrale 

stationsnære områder, som man bør gøre.  

 

Rammedelen på Østerbro 

Lokaludvalget kan leve med de i bilag 3 på side 6, side 8 og side 9 

nævnte rammeændringer, der i store træk skyldes kendte projekter. 

Dog synes det uklart, hvad der skal forklare formuleringen side 5. 

anden dot under afsnittet Generelle rammer, Boliger. – samt uklart, 
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hvordan formuleringerne side 8 om Levantkaj Vest og Levantkaj Øst 

skal forstås. Vi kan ikke overse konsekvenserne af at fordoble 

byggemuligheden i Levantkaj Vest, med mindre dette allerede indgår i 

den gældende lokalplan. Betyder ændringen vedr. Levantkaj Øst, at 

Området hermed kommer inden for planlovens mulighed for at indgå 

aftale om 20 % andel af almene boliger? Hvad vi anbefaler. 

 

Østre Gasværksarealet  

Under afsnittet ”Udvikling af den eksisterende by” indeholder KP15 

et kort over tomme arealer i byen til muligt byggeri, herunder det 

svært forgiftede Østre Gasværk.  

Østerbro Lokaludvalg er klart modstander af den del af det indgåede 

budgetforlig, der tillader boligbyggeri på disse arealer. Lokaludvalget 

henviser til den lokale helhedsplan der er udarbejdet gennem to år i 

samarbejde med hele det store Østre Gasværkskvarter og andre 

interesserede. Ud over ny Skøjtehal sættes der i den lokale 

helhedsplan ikke af til egentligt byggeri, men området tænkes 

indrettet, så det understøtter skolereformen om åben skole og 

bevægelse, og sådan, at der kan opsamles skybrudsvand. 

 

Østerbro Lokaludvalg er således ikke enig i at arealet i 

kommuneplanen skal udpeges til boligbyggeri  

 

Borgermødet om Kommuneplan 2015  

Opsamlingen af mødet vedhæftes til orientering. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen 

Formand for Østerbro lokaludvalg  

 


