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Høringssvar vedr. Lokalplanforslag Østerport II 

Østerbro Lokaludvalg mener først og fremmest at Østerport Station 

arkitektonisk og funktionalistisk vil blive væsentligt forbedret med 

denne plan. Der synes at være en bred erkendelse af disse 

synspunkter, som det også fremgik af Indre Bys Lokaludvalgs sidste 

høringssvar, der var baseret på en voxpop på stationen. 

 

Vedrørende udbygningen af kapaciteten af cykel- og bilparkering 

omkring stationen bemærker Østerbro Lokaludvalg at de nuværende 

kapacitetsproblemer med cykelparkering nævnes, mens det nuværende 

kapacitet for bilparkering ikke nævnes.  

 

Betragter man parkeringsbelægningen kl. 12, 17, og 22 vil man se at 

belægningsprocenten på Østbanegade, Folke Bernadottes Allé, Øster 

Voldgade, Grønningen, Store Kongensgade, Svanegade og 

Vildandsgade hele dagen er mindre end 80% procent, og for langt de 

fleste strækninger mindre end 60%.  

Ifølge forslagets §7 stk. 8 skal der etableres i størrelsesorden 1 p-plads 

pr 200 m2 etageareal. I betragtning af bebyggelsens placering klods 

op ad stationen er der god grund til at sætte en maksimumsgrænse på 

parkeringen.  

Tilkørselsforholdene er også vanskelige fra Folke Bernadottes Alle, 

fordi denne strækning er tosporet mens Kalkbrænderihavnsgade er 

firesporet. Så også derfor bør parkeringen begrænses.  

I henhold til Kommuneplanramme forslaget skal der etableres i 

størrelsesorden og højst 1 parkeringsplads per200 

m2 etageareal. Ordene ”og højst” er imidlertid ikke ført med over i 

lokalplanforslaget. Det mener Østerbro Lokaludvalget må være en fejl 

og insistere på, at de bliver.  

 

Ud fra disse betragtninger om cykelparkering mener Østerbro 

Lokaludvalg at man kan reducere parkeringsdækningen til 1 P-plads 

per 250 eller 300 m2, og i den forbindelse bygge flere (gerne 

overdækkede) cykelparkeringspladser på den aflange del af grunden 

langs Folke Bernadottes Allé (blåt) 



 Side 2 af 2 

 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen                  Jonas Niemann 
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