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Opsamling  
Østerbro Lokaludvalgs borgermøde om udvikling af 

byrum og gadeforløb på ydre Østerbro 
 

Lørdag d. 18. juni 2011 
på Carl Nielsens Allé 

kl. 11-15 
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Indledning 
 
Lørdag d. 18. juni afholdt Østerbro Lokaludvalg borgermøde på Carl Nielsens Allé. Borgermødets 
formål var at informere og invitere til debat om udviklingen af tre byrum på ydre Østerbro: Carl 
Nielsens Allé, Lilly Helveg Petersens Plads og ydre Østerbrogade. Denne opsamling handler primært 
om Carl Nielsens Allé. 
 
Arrangementet var forud for mødet annonceret i Østerbro Lokalavis og på sandwichskilte rundt om i 
bydelen. På dagen blev en pylon opstillet på hjørnet af Østerbrogade og Carl Nielsens Allé, som 
informerede om såvel planerne for Carl Nielsens Allé, ny ydre Østerbrogade, samt Lilly Helveg 
Petersens Plads.  
 
I to telte langs alléen var plancher med skitseforslag, tegninger og tekst hængt op. Der var opstillet 
borde, stole og sofaer, hvor borgerne kunne sætte sig og bladre forslagene igennem mens de fik en 
kop kaffe og en hjemmebagt kanelsnegl. På en model af Carl Nielsens Allé var der mulighed for at 
placere træer og mennesker, forme ideer til udvikling af pladsen i modellervoks og skrive ideer på 
post-its. 
 
På en af pladsens bunkere havde Urban Greening Network sat en pavillon op blandt plantekasserne, 
hvor de besøgende havde mulighed for at komme og folde papirpotter og høre mere om urbane 
haveprojekter, som inspiration til hvordan pladsen kan udvikles.  
 
I løbet af dagen var vejret ustadigt med byger og blæst, men det til trods, var der et jævnt flow af 
besøgende, mens arrangementet løb af stablen. 
 
 
Hvem kom? 
 
Både unge og ældre fandt vejen forbi arrangementet. Flertallet var beboere fra de omkringliggende 
boligkarreer, men også folk fra kvarteret på den anden side af Østerbrogade, blomsterhandleren, 
Svanemøllehallens leder kiggede forbi. En del kom forbi efter at have læst opslaget i Østerbro 
Lokalavis, en del besøgende var tilfældige forbipasserende fra kvarteret og den øvrige bydel.  
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Opsamling på dagens forløb 
 
Denne opsamling skal efter aftale handle om borgernes respons på ideerne til pladsen på Carl 
Nielsens Alle. Indledningsvis har de ansvarlige for præsentation af forslagene vedr. Østerbrogade og 
Lilly Helveg Petersens Plads dog sammenfattet deres generelle indtryk af reaktionerne på disse 
forslag. 
 
Forslaget til omlægning af Østerbrogade fra Svanemøllen til Nøjsomhedsvej fik en ualmindelig positiv 
modtagelse. Midterrabatten, som gør det lettere at komme over gaden er rigtig noget folk kan bruge. 
I dag er det næsten umuligt at krydse med sin cykel nord for Jagtvej, hvor bilerne enten kommer fra 
den ene eller den anden side. Træer langs vejen var også et stort hit. Nogle ville også gerne have 
bredere fortov i vestsiden. En enkelt syntes derfor at midterhellen skulle være smallere. Og en enkelt 
efterspurgte bredere cykelstier, hvilket der er mulighed på østsiden på bekostning af en enkelt række 
fliser på fortovet. Der var faktisk kun én eneste af de besøgende der ikke mente at der var behov 
for nogen ændringer. Det mest tilbagevendende spørgsmål var, hvornår kan det blive til noget?  
Hvor langt er vi i processen? 
 
Lilly Helveg Petersens Plads sagde nok ikke de besøgende på Carl Nielsens Alle så meget, da de 
primært kom fra området nord for Jagtvej og i bebyggelsen omkring Carl Nielsens Alle. De, der 
kommenterede forslaget til Lilly Helveg Petersens Plads, var dog positive over for, at der gøres mere 
ud af pladsen og at parkeringen flyttes væk. 
 
Generelt 
 
Der var stor interesse for at kommentere på udviklingen af den lokale plads på Carl 
Nielsens Allé. Nogle kommenterede bare, andre deltog ved at indsætte forslag i form af 
post its og modellervoks på den store interaktive model over pladsen. 
 
De besøgende havde blandede reaktioner på udviklingsforslagene for Carl Nielsens Allé. Mange tog 
skitser og billeder meget bogstaveligt og reagerede voldsomt på bl.a. lege-scenariet. Andre var meget 
positive over for at udnytte byrummet bedre end i dag og synes, at der er masser af plads til 
forskellige funktioner og brugere. Generelt var der positiv stemning omkring at omdanne den del af 
pladsen, der ligger over mod Svanemøllehallen til noget mere rekreativt/leg/sport.  
 
Parkering og trafik er en udfordring der skal overvejes nøje, hvis der laves om på adgangsforhold eller 
nedlægges parkeringspladser, da der i spidsbelastningstidspunkterne er heftig og ret uorganiseret 
trafik på pladsen og rift om parkeringspladserne.  
 
En anden vigtig faktor at overveje forud for en udvikling af pladsen er konsekvenserne for de beboere, 
der bor direkte ud mod pladsen hvoraf flere udtrykte bekymring for især støj fra boldbaner og 
legepladser, hvis pladsen udvikles i den retning.  
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En tredje faktor, der skal tages hensyn til er patienter fra Psykiatri-centeret, der færdes på pladsen, 
samt øldrikkere i kvarteret, som er blevet ’hjemløse’ i forbindelse med, at man har fjernet de bænke, 
de sad på, foran Sions Kirke.    
 
Ophold og brugere 
 
Som pladsen ser ud i dag, bliver den kun i meget begrænset omfang brugt til ophold og generelt ser 
flertallet af de fremmødte positivt på at få muligheden. Borgernes forslag til hvordan byrummet på 
pladsen kan aktiveres går generelt i to retninger. Nogle, særligt ældre har et ønske om en rolig, grøn 
plads med bænke. En ældre dame kunne tænke sig at bruge pladsen som ”et hvilerum, når man går i 
byen og handler”. Samtidig stiller mange sig positive over for at aktivere pladsen ved fx at etablere en 
fortovscafé. Flertallet af de yngre fremmødte og børnefamilier fra området ser potentialer i pladsen 
som et rum for bevægelse, leg og aktiviteter.   
 
 
 

 
 



 

5 
 

Hundeluftning 
 
I dag bruger mange pladsen til at lufte hunde, 
og vil gerne fortsat have den mulighed. Andre 
klager over hundelort – og foreslår et 
afgrænset hundelufterområde.  
 
Flere af de fremmødte udtrykker en bekymring 
for at pladsen bliver udviklet så den tiltrækker 
nogle bestemte ’typer’ som vil dominere 
pladsen, hvad enten det er legende og 
støjende børn og unge, brugere af det 
psykiatriske center eller øldrikkere, der kunne 
tænkes at indtage pladsen, hvis der opstilles 
bænke.  
 
Der ligger således en udfordring i at lave en 
inddeling af pladsen, så den svarer til de 
forskellige gruppers ønsker og behov.  

 

 

 
Legeplads/idræt  
 
Det orange underlag på skitseforslagets legescenarie virkede meget provokerende på nogen – især 
ældre og beboere i boligkarreerne, som er bange for at miste deres hundelufteplads og 
parkeringsmulighed og hellere vil have en klassisk park med et par bænke, hvor man kan sidde i fred 
og ro. Samtidig er beboerne bange for larm og andre gener hvis pladsen udvikles til leg (fra leg, sport, 
grill, folk der hænger ud og drikker øl eller fester på bænke etc.).   
 
Yngre og børnefamilier er positive over for legeplads på hele eller noget af pladsen. Flere peger på et 
behov for en legeplads for børn i alderen 8-12 år. Beboerne fra de omkringliggende boligkarreer peger 
på, at gårdrummene er for små til leg, og ser en mulighed i at anvende pladsen. Pladsen fungerer som 
adgangsvej til Strandvejsskolen og Fritidshjemmet Strand, og en mor påpeger, at pladsens har mange 
potentielle brugere i kraft af de mange børn, der dagligt færdes på tværs af pladsen og deres 
forældre, der henter og bringer. Der kom flere konkrete ønsker til et område for leg og idræt: 
 

Basketfaciliteter – Skatefaciliteter – Kurvegyngestativ – Klatrestativ - Karrusel 
 
Enkelte af de fremmødte borgere mente ikke, der er behov for flere legepladser i området, med 
henvisning til at børnene i området har mulighed for at lege på skole- og fritidsordningernes områder. 
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En kvindelig beboer fremhævede den nærliggende legeplads ved Svanemøllen Station, der blev 
nedlagt fordi den ikke blev brugt.  
 
En foreslår, at lave en samlet idræts/sports plan for kvarteret, hvor pladsen kunne spille en ny 
offentlig rolle, da alle andre idrætsfaciliteter i området er del af en institution eller kræver 
foreningsmedlemsskab. 
 
Flere kommer med forslag, hvor muligheden for leg og aktivitet er tænkt sammen med andre 
funktioner. Svanemøllehallens leder er meget positiv over for udvikling af området ved hallens 
bagside og foreslår at kigge på Grøndalscenteret, hvor man har lavet en sports/legeplads på en 
parkeringsplads på en måde, så det er fleksibelt i forhold til, at der stadig skal kunne være parkering. 
 
En kvindelig beboer foreslår, at man i udformningen af pladsen sammentænker aktiviteter og leg med 
skulpturel værdi, med henvisning til et midlertidigt projekt på Poul Henningsens Plads.  
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Grønt og klassisk allé 
 
Mange både ældre og yngre beboere ville 
gerne have mere grønt. Nogle brugte ord som 
”vildt, frodig og poetisk” til at beskrive deres 
ønsker. Andre (især ældre) vil gerne bevare og 
styrke det klassiske stramme allé-udtryk som 
træerne og det symmetriske snit op mod 
hoved-bygningen med porten giver. De talte 
om ”at have respekt for det der er”. Generelt 
ser flertallet af de fremmødte gerne at de 
eksisterende træer bevares.  
 
 

 
 

 
Bunkerne 
Størstedelen af de fremmødte betragter bunkerne som en del af pladsens særegenhed, og der er 
generelt positiv stemning over for at udnytte bunkerne både indeni og ovenpå. Blandt ideerne var:  
 

Kælkebakke  - Legeområde – Trappe – Stiforløb – Bænke – Beplantning 
 
En enkelt fik mindelser om krigen og synes bunkerne skal fjernes og byrummets symmetriske struktur 
genskabes og strammes op.  Hvis bænke placeres oven på bunkere, skal der tænkes tilgængelighed 
for ældre og handicappede. En beboer udtrykker skepsis over for plantekasserne på bunkeren og 
mener, man ser kasserne for meget i forhold til det grønne i dem. En forbedring kunne være at plante 
højere planter, eller planter der kravler ud over kanten, så man kan se dem. Flere udtrykker, at den 
vilde bevoksning på bunkerne kan udnyttes som potentiale for et ”romantisk” landskab evt. med stier 
igennem.  
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Svanemøllehallen 

 
Flere kommer med forslag til hvordan 
Svanemøllehallens bagside og området foran 
hallen kan udnyttes. Svanemøllehallens leder 
er meget åben over for forslag til aktivering af 
bagsiden - både i forhold til miljøtiltag, og 
aktiviteter. De fremmødte kom med en række 
konkrete forslag:  
 

Regnvandsopsamling fra taget - Solceller på 
taget - Café ud mod pladsen - Klatremur 

 
En beboer kom med forslag om at lave et sammenhængende grønt område mellem den ene bunker 
og Svanemøllehaven, som en lommepark med aktiviteter på den ene side af pladsen.  
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Trafik og adgangsforhold 
 
Nogle vil gerne have lukket hele porten og pladsen for trafik og udnyttet pladsen rekreativt. Andre er 
optaget af at bevare muligheden for at aflevere børn i bil til fritidshjemmet og Strandvejsskolen. Flere 
af beboerne fra de omkringliggende boligkarreer var bekymrede for adgang til deres gårde og garager 
i gårdene.  
 
Der blev talt om muligheden for at samle og begrænse adgangen til pladsen, så trafikken bliver mere 
organiseret. En beboer talte om, at der er dårlig adgang til boldklubben inde på hospitalsområdet bag 
pladsen, og at man kunne tænke en samlet adgangsløsning for hele området.  
 
 

 
 
 
Parkering 
 
En stor del af de fremmødte bruger i dag pladsen som parkeringsplads, og der var generelt stor 
bekymring for nedlæggelse af parkeringspladser. De eksisterende parkeringspladser bliver flittigt 
brugt. Andre gav udtryk for, at det er på tide, at der bliver mere plads til mennesker og grønt frem for 
biler. Der kom bl.a. forslag om at grave parkeringspladser ned. Flere af de fremmødte talte for et 
kompromis, hvor nogle af parkeringspladserne bliver bevaret, eksempelvis i pladsens ene side.  
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Drift og vedligehold 
 
Der er uklarhed om, hvem der er ansvarlig for 
drift og vedligehold. Beboere siger, at de ejer 
vejen fra Østerbrogade ned mod pladsen og er 
ansvarlig for vedligehold her.  De fleste synes, 
at pladsen trænger til ’en kærlig hånd’ og 
mange er bekymrede for hvordan det vil gå 
med vedligeholdelsen, hvis man lavet noget 
nyt og vedligeholdelseskrævende på pladsen. 
Nogle frygter, at det kan resultere i, at pladsen 
’tiltrækker de forkerte’, hvis der bliver lavet 
noget, der ikke bliver holdt ordentligt. 
 
 
 
Processen  
 
Flere af de fremmødte spurgte ind til den kommende proces og udsigterne for den endelige 
udformning af pladsen. Nogle efterspurgte et sted, hvor de kan følge processen, og flere påpegede, at 
man skal fokusere på processen og inddragelsen af borgerne frem for et arkitekttegnet projekt. 
Generelt ser beboerne i boligkarreerne gerne, at der sker noget på pladsen, men flere er bekymrede 
for, at det har meget lange udsigter, før planerne bliver realiseret.  

 


