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Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014, den 

sammenhængende by 

 

 

Østerbro Lokaludvalg er overordnet set positiv overfor 
Kommuneplanstrategien, visionen er god med den store vægt på byliv, 

byrum, grøn udvikling og miljø. De grønne forhåbninger er gode, og ikke 

mindst ønsket om åben dialog med københavnerne om byens varige og 

midlertidige indretning, vil lokaludvalget gerne bidrage til.   

Lokaludvalget har dog et par bemærkninger til strategien, og ser på det 

grundlag frem til den videre dialog om Københavns planlægning og 

udvikling.  

 

Boliger og Byliv 

Østerbro Lokaludvalg mener, at bebyggelsestætheden i de allerede 

tætbyggede bydele ikke skal øges, men at vilkåret her er at indrette gader 

og arealer, så de bidrager til at køle bygningsmassen de næste årtier – en 

gigantisk opgave. Altaner, tilgængelige tagflader og kanaler er absolutte 

goder, men de kan ikke erstatte, at de grønne arealer i terræn må øges i 

takt med befolkningstallet.  

 

Østerbro Lokaludvalg mener der er behov for at diskutere 

sammensætning af boligstørrelser kvarter for kvarter, frem for de samme 

overordnede krav gældende for hele byen, så der er opnås muligheder for 

alle og vi kan undgå og kan opløse ghettodannelser i bosætningen.  

På den baggrund er der også et ønske om at bofællesskaber og alment 

nybyggeri får en noget stærkere rolle i strategien. 

 

Lokaludvalget ser mange positive muligheder i forbindelse med 

samlokalisering af bibliotek, idræt og leg med skolerne som det centrale 

anlæg, men er bekymret for, hvordan man vil undgå at det vil medføre en 

ringere faglig kvalitet for hver af de enkelte dele, samlet set. 

 

Befolkningsvækst og byudvikling 

Det er et fremskridt at forstærke det strategiske og praktiske samarbejde 

med Sjælland og Skåne om byudviklingen. Det foreslås, at 

byudviklingen i almindelighed placeres stationsnært i langt flere byer end 

i dag, og at en videre spredning af byudviklingen i de enkelte byer 

mindskes.  

 



 Side 2 af 2 

Det er et klart ønske i Østerbro Lokaludvalg, at indgå i en mere 

overordnet drøftelse med Økonomiforvaltningen i forhold til, hvorledes 

Københavns Kommune planlægges og udvikles og i sammenhæng med 

og som del af Region Hovedstaden og Region Sjælland. En klarere fælles 

strategi for den regionale udvikling inklusive København vil være en 

styrke for hovedstadsområdet, for hele Sjælland og for København, og 

det vil understrege behovet og muligheden for at fastholde og udvide 

grønne områder også på Østerbro, samt gøre det lettere at bevare og 

bygge på væsentlige kvaliteter i det eksisterende København.  

 

Østerbro Lokaludvalg er ikke så sikker på prognosers holdbarhed, hvad 

enten de fremskriver befolkningsvækst eller trafik, men er klar over, at 

prognoserne har politisk tiltrækningskraft, når de peger på stor vækst. 

Lokaludvalget udfører ikke prognosearbejde, men forskningen bør kunne 

opstille bymodeller baseret på alternative antagelser. Det ville også være 

oplagt at lægge op til en kommunalreform for hovedstadsområdet som 

del af Sjælland. 

 

Østerbro Lokaludvalg vil klart foretrække, at strategien vægter øget 

tilgængelighed frem for øget mobilitet i regionen, når det nu er en 

bæredygtig udvikling og høj miljøfaktor, man sigter mod.   

 

Befolkningsvæksten bør ikke kun placeres i rækkefølgeplanens nye 

bydele og bykvarterer, men også omkring nye letbaners stoppesteder på 

de radialruter fra Ring 3 mod centrum, som omegnskommunerne lægger 

op til i pressen. Østerbro Lokaludvalg har tidligere nævnt, at den rådende 

skarpe skelnen mellem ”Metroland” i de tætte bydele og ”Letbaneland” 

uden for de tætte bydele vil føre til for mange skift på rejserne til målet, 

og at der er behov for at sikre kombinationen. Der bør derfor undersøges 

flere letbaneruter til at komplementere udbygningen af metroen. 

 

Østerbro Lokaludvalg taler for en fortsat funktionsblanding i 

arealanvendelsen, som især bør ske stationsnært og letbanenært. Det er 

der, hvor virksomheder med mange medarbejdere på få etagemeter bør 

placeres. Det må samtidigt fortsat være helt væsentligt også at sikre 

boligandelen i stationsnære områder, så de stationsnære områder stadig er 

en del af det almindelige byliv. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Axel Thrige Laursen  

Ff. Østerbro Lokaludvalg 

 


