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indledning
Forligskredsen bag parkeringsforliget indgik i overførselssagen  
2011-12 følgende aftale:

”Også andre steder i byen er efterspørgslen efter parkerings-
pladser større end udbuddet. der afsættes derfor derudover 45 
mio. kr. til køb eller bygning af parkeringspladser i konstruktion 
som et tillæg til den eksisterende p-aftale. denne del af aftalen 
implementeres af forligskredsen bag parkeringsforliget fra 
2011. sF og Liberal Alliance står uden for parkeringsforliget, og 
er derfor ikke en del af aftalen om de 45 mio. kr. til nye parke-
ringspladser i konstruktion. sF og Liberal Alliance er derfor ikke 
forpligtiget af parkeringsforliget fra 2011.”

På baggrund heraf har teknik- og Miljøforvaltningen gennem-
ført en screening af mulige grunde med henblik på, at kunne 
anbefale, hvor der bedst kan anvendes 45 mio. kr. til et parke-
ringshus. Forvaltningen valgte ikke at undersøge yderligere, om 
der kunne være eksisterende private parkeringshuse, som vil 
kunne købes, da tidligere erfaringer og undersøgelser viser, at 
det ikke er relevant i områder med høj belægningsprocent.

Notatet er opbygget så der indledningsvist, er en sammenfat-
ning af konklusioner med derpå følgende anbefaling af valg af 
lokalitet, der kan arbejdes videre med i forhold til at placere 
til et parkeringshus. Efterfølgende gives et kort overblik over 
resultaterne af analyserne af de mest relevante lokaliteter. 
Bagerst i notatet følger til sidst en mere udførlig beskrivelse af 
de analyser, der ligger til grund for de forskellige konklusioner.

”I PrAksIs hANdLEr dEt 
OM At FINdE LøsNINgEr, 
dEr rAMMEr BALANCEN 
MELLEM VIsIONEr FOr ByEN 
Og hENsyNEt tIL trAFIkkEN 
Og dE OMgIVENdE ByruM 
sAMt PrOjEktEts sAMLEdE 
økONOMI.”  
(RealDania 2014; Parkering og Bykvalitet)

indledning
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sammenfatning

forudsætninger
det helt centrale i forhold til hvor der kan bygges et parke-
ringshus er, at der findes en mulig grund i et område, hvor 
der er en høj belægningsprocent (over 90%). dernæst en 
vurdering af, hvor mange parkeringspladser det er muligt at 
etablere og et overslag over, hvad det vil koste. Endelig kan 
især trafikale og byrumsmæssige udfordringer også udgøre 
en barriere i forhold til at placere et parkeringshus.

Fra oktober 2013 til februar 2014 har Cowi gennemført en 
gennemgribende screening som med sparring fra køben-
havns kommune er blevet til en bruttoliste med 53 lokali-
teter. herefter er samtlige lokaliteter blevet screenet ud 
fra en række kriterier, herunder; arealets egnethed, muligt 
antal nye pladser, behov, byrum, trafikal afvikling, økonomi 
mv. derigennem er de 53 lokaliteter blevet indsnævret til ni 
mulige placeringer, som beskrives mere detaljeret i dette 
dokument.

konklusionen på screeningen er, at der ved alle de mulige 
lokaliteter er forskellige udfordringer og muligheder, og at 
der ikke er én lokalitet, der skiller sig særligt positivt ud. 
Overordnet set er udfordringerne:

•	 der hvor der er høj belægningsprocent over 90, er ga-
derummene ofte trange, og der er stor tæthed i bebyg-
gelsen. dvs. det er sværere at finde mulige grunde/
bygninger, og hvis der er en grund, er det vanskeligt at 
indpasse et parkeringshus på stedet, både trafikalt og 
byrumsmæssigt. 

•	 der hvor der er god plads til, at placere et parkeringshus, 
er der ofte ikke så mange beboere og dermed ikke et 
stort parkeringsbehov. 

•	 det er derfor vanskeligt at anvende standard parke-
ringsløsninger. Løsningerne skal udvikles konkret til 
de steder og byrum, de skal indgå i, hvilket vil fordyre 
løsningen. 

•	 I de tæt beboede områder er der ikke mange offentlige 
grunde, som vil kunne anvendes til et parkeringshus, 
dvs. at en grund/en bygning skal erhverves via køb. 

•	 Flere relevante grunde ligger uden for den eksisterende 
betalingszone. dvs. at det vil kræve en samtidig udvi-
delse af betalingszonen, hvis det skal give mening at 
etablere et offentligt p-anlæg der.

Eksempler på byrum fra screeningen af de 9 lokaliteter 
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Oversigstkort over lokaliteter i kort med parkeringsbelægning kl. 22 
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1 viBORggaDE v. stRanDBOulEvaRDEn

udfordringer
•	 En privat grund som skal erhverves 
•	 En smal grund som kun giver lidt spillerum  

ift. udformning 
•	 Adgangsforhold igennem smalle porte  

og eksisterende gårdrum 
•	 Eksisterende trærække skal fjernes

besKrivelse
På dette sted på Viborggade på østerbro er der i dag privat 
parkering på privat grund. stedet er udvalgt, fordi det ligger 
godt i forhold til kapacitetsunderskud i byen. Målt ud fra 
lokaliteten er der en belægningsprocent på 106%, og i stør-
stedelen af det omkringliggende område er belægnings-
procenten også over 100%. Analyserne peger på, at der vil 
kunne anlægges 112 nye offentlige parkeringspladser. 

grunden er relativt smal, og det vurderes ikke muligt at 
etablere et traditionelt parkeringshus men derimod parke-
ringsdæk i åben konstruktion (se skitsen).

75m
17m

skitse af placering af parkeringsanlægget tværsnit der viser princippet bag konstruktionen (KK skitse)

Placering på kort lokalitet
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112 31 mio. kr. 8 mio. kr. 280.000 kr.

videre analyser
hvis der arbejdes videre med denne løsning kræver det, at: 

•	 der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg. 
•	 det analyseres, om der kan etableres grøn have på 

taget. 
•	 der gennemføres en projektudvikling, som også tager 

højde for begrønning af parkeringshuset/indpasning i 
byrummet. 

•	 Løsningen vurderes nærmere ift. den trafikale afvikling, 
herunder tilgængelig og sikkerhed. 

•	 det undersøges, om anlægget vil kunne dobbelt-udnyt-
tes som parkering til supermarkedet, når beboerne ikke 
er hjemme. 

loKaludvalg
østerbro Lokaludvalg er umiddelbart ikke afvisende over for 
et parkeringshus på grunden.

Foto af viborggade, set fra strandboulevarden Foto hvor konturerne af p-huset er indtegnet

anlægsoverslag
som det ses af tabellen, så vurderes anlægget at have en 
fornuftig anlægsøkonomi sammenlignet med de andre 
vurderede lokaliteter, fordi der er tale om en åben konstruk-
tion med et parkeringsdæk. til gengæld stiger m2-prisen, 
fordi privat grund skal erhverves. det skal understreges, at 
grundkøbet er en anslået pris på baggrund af ejendomsvur-
deringen og sammenlignelige ejendomshandler.

KonKlusion
Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at det 
vil være muligt at indpasse et parkeringshus på denne loka-
litet. det vil kunne give nyt liv i området, hvis der arbejdes 
med en løsning, hvor parkeringshuset begrønnes, og der 
evt. skabes grøn have på tagdæk. Muligheden for grøn have 
på tagdæk indgår ikke i de estimerede omkostninger, men 
skal ses som et ekstra potentiale.    

Økonomi og nye pladser vurdering
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udfordringer
•	 En privat grund som skal erhverves.
•	 udenfor betalingszonen, dvs. at der er risiko for at  

anlægget kun vil blive benyttet af pendlere udefra,  
som tager tog/metro videre. 

•	 grunden er for smal, så der er behov for at brede sig  
lidt ud over gurnden og for at benytte ramperne til  
nabogrundens parkeringskælder. to forhold som ikke  
er undersøgt nærmere

•	 grunden skal muligvis oprenses før anvendelse grundet 
mulig forurening. 

besKrivelse
grunden er privatejet uden udnyttelse i dag beklædt med 
græs og buske. Lokaliteten er undersøgt, fordi den ligger  
i et kvarter med en belægningsprocent på 104%. grunden 
er for lille til et traditionelt parkeringshus. det vurderes, 
at der kan etableres 95 nye pladser i en parkeringskælder 
med et parkeringshus ovenpå, forudsat at kommunen får 
tilladelse til at anvende nedkørselsramper til naboejendom-
mens parkeringskælder.

skitsering af overjordisk del af parkeringsanlægget skitsering af kælderplan i forlængelse af eksisterende kælder
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Placering på kort lokalitet
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videre analyser
hvis der alligevel arbejdes videre med denne løsning  
kræver det, at:

•	 der udarbejdes ny lokalplan og evt. kommuneplantillæg
•	 Området skal inddrages i betalingszonen for at undgå 

pendlerparkering.
•	 det skal afdækkes, om det er muligt at brede sig udover 

matriklen og samtidig anvende nedkørselsramper fra 
naboens parkeringskælder.  

•	 Mulig jordforurening undersøges, og der tages nødven-
dige forbehold. 

•	 der gennemføres en projektudvikling, som også tager 
højde for indpasning af parkeringshuset i kommende 
klimastrøg på skt. kjelds Plads og Bryggervangen. 

loKaludvalg
østerbro Lokaludvalg og områdefornyelsen i skt. kjelds 
kvarter er umiddelbart ikke afvisende overfor et parkerings-
hus på grunden. skt. kjelds kvarter bør dog inddrages  
i betalingszonen, så man undgår pendler parkering.

anlægsoverslag
Anlægsomkostningerne vurderes relativt høje i forhold til 
flere af de andre undersøgte lokaliteter. dertil kommer, at 
der er nogen usikkerhed omkring budgettet i dette projekt,  
fordi projektet overskrider matrikelgrænsen, og fordi det 
er afhængig af nabokælderens tilladelse til at benytte 
nedkørselsramper. 

KonKlusion
Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at det 
ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at gå 
videre med et parkeringshus på sejrøgade. der er bl.a. risiko 
for, at anlægget fyldes op med pendlere og dermed ikke er 
til gavn for beboere. Efter eventuel udvidelse af betalings-
området bør man vurdere projektet ud fra nye optællinger 
af belægningsprocent.

Placering/kategori Pl
ac

er
in

g 
i f

or
ho

ld
 ti

l b
eh

ov

An
ta

l n
ye

 p
-p

la
ds

er

By
ru

m

tr
afi

ka
l a

fv
ik

lin
g

øk
on

om
i

sejrøgade

An
ta

l n
ye

 o
ff

en
tli

ge
 p

-p
la

ds
er

An
læ

gs
ov

er
sl

ag
 

(m
io

.k
r.)

An
sl

åe
t k

øb
ss

um
, g

ru
nd

 
(C

OW
I)

Es
tim

er
et

 p
ris

 p
r. 

ny
 P

-p
la

ds
 

(k
r.)

95 34 mio. kr. 6 mio. kr. 352.000 kr.

Foto af sejrøgade Foto hvor konturerne af p-huset er indtegnet

Økonomi og nye pladser vurdering
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3 OmØgaDE
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udfordringer
•	 En privat grund som skal erhverves
•	 udenfor betalingszonen, dvs. at der er risiko for, at  

anlægget kun vil blive benyttet af pendlere udefra,  
som tager tog/metro videre

•	 Adgangsforhold igennem smal port fra Æbeløgade.

besKrivelse
På den privatejede matrikel ligger en stor hal, der foreslås 
indrettet til parkeringshus. det er et område udlagt til er-
hverv, men området synes at være i gang med, at udvikles 
til mere boligrettede aktiviteter. Bygningen ligger ligesom 
den nærliggende lokalitet på sejrøgade i et område med 
høj belægningsprocent på 103%. det vurderes, at der kan 
anlægges 110 nye pladser forudsat, at det er muligt at an-
lægge et mellemdæk i bygningen. Ejendommen anvendes  
i dag til træningscenter.

skitsering og placering af placering skråfoto, Omøgade set fra syd

Placering på kort lokalitet
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•	 det undersøges, om der kan anlægges mellemdæk  
i den eksisterende bygning. 

•	 det undersøges, om der kan etableres fungerende  
til- og frakørselsforhold.  

•	 der gennemføres en projektudvikling, som også tager 
højde for indpasning af parkeringshus i resten af kar-
reens udvikling. 

•	 Løsningen vurderes nærmere ift. den trafikale afvikling, 
herunder tilgængelig og sikkerhed. 

loKaludvalg
østerbro Lokaludvalg mener, at Omøgade er en vanskelig 
placering trafikalt idet Bryggervangen skal fredeliggøres.  
de ser sejerøgade som en mere oplagt placering end Om-
øgade. det tilføjes hertil at skt. kjelds kvarter ønsker at 
blive inddraget i betalingszonen, så man undgår pendler-
parkering i området.

anlægsoverslag
Anlægget har en relativt god anlægsøkonomi sammenlig-
net med de øvrige vurderede lokaliteter. dog er der tvivl om, 
hvorvidt grundejer har planer om at bygge lejligheder på 
grunden. hvis det er tilfældet, vil prisen formentlig stige.

KonKlusion
Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at det 
ikke er hensigtsmæssigt at gå videre med et parkeringshus 
på Omøgade. der er bl.a. risiko for, at anlægget fyldes op 
med pendlere og dermed ikke er til gavn for beboere. Efter 
eventuel udvidelse af betalingsområdet bør man vurdere 
projektet ud fra nye optællinger af belægningsprocent. 

videre analyser
hvis der alligevel arbejdes videre med denne løsning kræver 
det, at: 

•	 der udarbejdes lokalplan og evt. kommuneplantillæg
•	 Området skal inddrages i betalingszonen for at undgå 

pendlerparkering.
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110 34 mio. kr. 16 mio. kr. 290.000 kr.

Økonomi og nye pladser vurdering

indkørsel til lagerbygningen der i dag er indrettet som fitnesscenter og lokaler til mindre private virksomheder.
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skitsering af parkeringsindretning i P-hus med ramper og  
forskudte etager

skråfoto, Baggesensgade set fra syd.

baggrund
Baggesensgadelokaliteten er, efter screeningsarbejdet er 
blevet påbegyndt, også blevet aktuel i en kombinations-
løsning med materieldepot og børneinstitution. derfor er 
Baggesensgade er blevet vurderet i første omgang ud fra 
en løsning kun med parkeringshus og sidenhen i kombi-
nation med daginstitution og materieldepot. det forven-
tes at etablering af daginstitution og materieldepot går 
forud for en ren parkeringshus løsning. derfor er løsningen 
vurderet ud fra, hvad man kan anlægge for 45 mio. i en 
kombinationsløsning. For sammenlignelighedens skyld 
har vi medtaget de tidligere udarbejdede analyser for ren 
parkeringshus løsning.

besKrivelse
På Baggesensgadegrunden findes i dag 45 offentlige 
parkeringspladser på grus. Pladserne er erstatningspligtige 
indenfor blå zone. Lokaliteten har en parkeringsbelæg-
ning på 103%. grunden ligger imellem et område med høj 
parkeringsbelægning (over 110%) og et område med lavere 
parkeringsbelægning (under 80%) da det er et område, hvor 
der er etableret skråparkering. Et anlæg på dette sted vil 
godt kunne indpasses og potentielt forbedre byrummet,  
der i dag indeholder parkering på grus med lidt spredt  
buskads. grunden er dog lidt for smal, og der skal gøres  
indgreb i vejareal for at opnå en brugbar parkerings-
geometri. Effekt af dette bør vurderes nærmere.

Analyserne peger på, at der indenfor budgettet vil kunne 
anlægges ca. 144 offentlige parkeringspladser i kombi-
nation med børneinstitution og materieldepot og ca. 177 
pladser i et rent parkeringshus. heri skal modregnes de  
45 offentlige pladser, der i dag er på grunden.

Placering på kort lokalitet
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Foto af Baggesensgade Foto hvor konturerne af P-huset er indtegnet (udkast)

udfordringer
•	 der er etableret/købt to parkeringshuse indenfor  

relativt kort afstand af denne lokalitet, som i øvrigt har 
ledig parkeringskapacitet tæt på efter skråparkerings-
projekt er genneført.

•	 kræver indgreb i vejarealet for at opnå nødvendig parke-
ringsgeometri

•	 tilkørselsforholdene er ikke optimale, og der skal laves 
nødvendige vejændringer  

•	 kombinationen af børneinstitution og trafik giver  
anledning til bekymring om trafiksikkerhed 

anlægsoverslag
En kombineret løsning (løsning 1) er dyr at etablere sam-
menlignet med de øvrige lokaliteter imens løsning 2, hvor 
der etableres et parkeringshus alene, har en lidt dårligere 
anlægsøkonomi end de fleste andre vurderede lokaliteter.

KonKlusion
Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at der, 
såfremt de 45 mio. kr. skal anvendes, hvor der kan etable-
res så mange parkeringspladser som muligt et sted hvor der 
er et underskud af parkeringskapacitet, ikke er basis for at 
arbejde videre med en løsning på Baggesensgade. Området 
ligger tæt på veje med et kapacitetsoverskud, og der er  
i forvejen etableret parkeringshuse i nærheden. den esti-
merede pris på 460.000 pr ny plads i kombinationsløsnin-
gen er en høj pris at betale pr. ny plads. 

videre analyser
hvis der alligevel arbejdes videre med en kombinationsløs-
ning kræver det, at:

•	 der udarbejdes ny lokalplan og evt. kommuneplantillæg
•	 det afklares hvordan løsningen kan udformes, så 

byrummet stadig fungerer, og hvor trafikken afvikles 
hensigtsmæssigt. herunder:
 o tilkørselsforhold vurderes og nødvendige vejæn-

dringer foretages.
 o sikkerhedsforhold analyseres grundigt og indgår  

i projektudvikling  
 o der gennemføres en projektudvikling, som også 

tager højde for indpasning af byggeriet i byrummet.
•	 Bygningens størrelse og karakter i byrummet bør vurde-

res nærmere  

loKaludvalg
Nørrebro Lokaludvalg ønsker som udgangspunkt ikke mere 
parkering. hvis der arbejdes videre med en løsning på Bag-
gesensgade ser lokaludvalget gerne, at man rydder op og 
evt. nedlægger gadeparkering på Baggesensgade, idet de 
mener at den i dag er rodet og problematisk.       
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Antal nye 
offentlige 
p-pladser

An-
lægsover-
slag 
(mio.kr.)

Anslået 
købssum, 
grund 
(COWI)

Estimeret 
pris pr. ny 
P-plads 
(kr.)

Løsning 1 
(bedste løsning i 
kombination med 
materieldepot og 
institution)

99 45 mio. 
kr. 0 460.000 

kr.

Løsning 2 (kun 
parkeringshus på 
grunden)

132 45 mio. 
kr. 0 340.000 

kr.

Økonomi og nye pladser vurdering
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5 ClassEnsgaDE

12

  
 

  

  
 

udfordringer
•	 En privat grund som skal erhverves 
•	 dårlig parkeringsgeometri på grunden
•	 Vil kræve nedrivning af materielgård på garnisons 

kirkegård 
•	 Erstatningsareal/bygning til kirkegårdens materiel  

skal indregnes, evt. i en kombinationsløsning med 
parkeringshuset.  

•	 der skal tages hensyn til vinduer og balkoner  
i omkringliggende bygninger 

besKrivelse
I Classensgade på hjørnet ved kastelsvej er der en grund 
med meget blandet og lavere bebyggelse, som er meget 
forskelligt fra det øvrige byrum. Et p-anlæg på dette sted 
vil kunne medvirke til, at byrummet strammes op og bliver 
mere sammenhængende. grunden er delvist privatejet og 
anvendes af domino’s Pizza. det bagvedliggende areal fun-
gerer som materielgård for garnisons kirkegård. grunden 
ligger i et område med meget høj belægningsprocent på 
119%, og det vurderes, at der kan anlægges ca. 78 pladser.

skitsering af placering og indretning skråfoto, Classensgade set fra syd

Placering på kort lokalitetPlacering på kort lokalitet
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videre analyser
hvis der arbejdes videre med denne løsning kræver det, at:

•	 der udarbejdes ny lokalplan og evt. kommuneplantillæg
•	 det skal undersøges, hvordan materielgården kan indpas-

ses, enten i parkeringshuset eller på kirkegårdens areal. 
•	 der gennemføres en projektudvikling, som også tager 

højde for indpasning i byrummet, de tilstødende byg-
ninger og kirkegården.

•	 Løsningen vurderes nærmere ift. den trafikale afvikling 
herunder tilgængelighed og sikkerhed, og ønsket fra 
lokaludvalget om, at kombinere det med en pladsdan-
nelse ved kastelsvej. 

loKaludvalg
Lokaludvalget; udformning af gaderummet skal tages med 
i betragtning, hvis lokaliteten vælges. ønske om  kombina-
tion med pladsdannelse ved kastelsvej.  

anlægsoverslag
Blandt andet på grund af grundens ukurante form har dette 
anlæg en dårlig anlægsøkonomi, der ift. pris pr. parkeringsp-
lads, nærmer sig udgifterne til et gennemsnitligt automa-
tisk p-anlæg under jorden.  derudover vil der formentlig 
skulle indregnes ekstra omkostninger til genetablering af 
kirkegårdens materielgård, og muligvis indgreb i garnisons 
kirkegårds areal.

KonKlusion
da et projekt på Classensgade kun kan realisere relativt  
få nye parkeringspladser til en meget høj anlægspris, vur-
derer forvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt 
at anvende de 45 mio. kr. på Classensgade.  
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78 36 mio. kr. 13 mio. kr. 455.000 kr.

Foto af Classensgade Foto hvor konturerne af P-huset er indtegnet

Økonomi og nye pladser vurderingØkonomi og nye pladser vurdering
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6 stRanDBOulEvaRDEn

22

  
 

  

  
 

udfordringer
•	 Projektet bryder gadeforløbet på københavns gamle 

strandlinje, som i dag er en smuk boulevard med kultu-
rel betydning. 

•	 der er allerede skitseret projekter og lavet borgerind-
dragelse omkring en fremtidig omdannelse af strand-
boulevarden til et parkstrøg.  

•	 det er nødvendigt at fælde en større mængde træer.  
•	 skaber barriere mellem de to kvarterer på hver sin side 

af vejen.
•	 Planer om at bruge boulevarden til skybrudssikring med 

samtidig indretning af parkstrøg til fordel for rekreative 
formål, lokalt forretningsliv og bedre parkeringsforhold.  

besKrivelse
Midterrabatten på strandboulevarden er beskrevet nærme-
re, fordi det ligger optimalt i et område med belægnings-
procenter på over 100% i et større område. det estimeres, 
at der kan anlægges ca. 185 pladser – heri vil, der formentlig 
skulle modregnes et antal pladser på vej, der sløjfes afhæn-
gig af, hvor på boulevarden parkeringshuset placeres.   

grunden er relativt smal, og det vurderes ikke muligt at 
etablere et traditionelt parkeringshus. derimod kan man 
oprette skråparkering i flere lag med ind og udkørsel i hver 
sin ende. Projektet er fleksibelt, og kan deles i 2-3 sektio-
ner fordelt over strandboulevarden. Én sammenhængende 
løsning vil være en meget markant barriere i byrummet.

skitsering af placering og indretning (forslag) skråfoto, strandboulevarden set fra syd

Placering på kort lokalitet
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videre analyser
hvis der alligevel arbejdes videre med denne løsning  
kræver det, at:

•	 det belyses, hvordan projektet kan tænkes sammen 
med de øvrige planer for området, som mange interes-
senter har været involveret i, herunder en analyse af 
om anlægget skal være ét stort eller flere mindre, og 
inddragelse af interessenter i processen.

•	 der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg 

loKaludvalg
østerbro Lokaludvalg ønsker ikke mere parkering og slet 
ikke på strandboulevarden, hvor man afventer at der tages 
beslutning om en større omlægning af strandboulevarden  
til skybrudsgade-/parkstrøg.   

anlægsoverslag
Anlægget har en fornuftig anlægsøkonomi sammenlignet 
med de øvrige undersøgte lokaliteter. økonomien vil i no-
gen grad variere, alt efter om man vælger at bygge et stort 
anlæg eller flere mindre anlæg.  

KonKlusion
Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at det 
ikke er hensigtsmæssigt at gå videre med projektet på 
strandboulevarden. strandboulevarden vurderes at have et 
stort byrums- og bylivsmæssigt potentiale. derfor anbefa-
les det, at en omlægning til skybrudsgade og parkstrøg bør 
gå forud for dette projekt, og at det vil være mere fordelag-
tigt at optimere parkering på niveau i forbindelse med disse 
kommende projekter.
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op til 186 46 mio. kr. 0 285.000 kr.

Foto af strandboulevarden Foto hvor konturerne af et samlet parkeringshus er indtegnet

Økonomi og nye pladser vurdering
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7 CaRl niElsEns allé

2

Antal P-pladser  - 208
Antal bebyggede m² - 5.900m²
Fodaftryk m²  - 2.950m²

COWI:
Antal P-pladser  - 208
Antal bebyggede m² - 5.900m²

•	 Området ligger uden for betalingszonen og tæt på  
svanemøllen station (oplagt pendlerparkering)

•	 Eksisterende træer, gammel bunker og urban have skal 
fjernes.

•	 østerbro Lokaludvalg har planer om, at etablere en 
klimalommepark på pladsen.

•	 trafikal konflikt med områdets brugere som hoved-
sageligt er børn og unge fra skoler og institutioner  
i naboejendommene.

•	 Projektet er i uoverensstemmelse med lokalplanen, der 
beskytter det gamle hospitalsområde og dets kulturelle 
betydning, herunder de bevaringsværdige bygninger der 
støder op til Carl Nielsens Allé. 

•	 tyndt befolket område kan give anledning til trygheds-
problemer om aftenen.  

besKrivelse
På dette sted på Carl Nielsen Allé findes i dag en forplads 
til den gamle hospitalsbygning. Pladsen fungerer som en 
grøn plads med store træer, parkering og en gammel bun-
ker, hvorpå der er anlagt en urban have. denne lokalitet er 
valgt fordi, den ligger op til et område med en høj belæg-
ningsprocent, og fordi pladsen har en god størrelse og form 
til et traditionelt parkeringshus. det estimeres at, der kan 
anlægges godt 170 nye offentlige parkeringspladser.

udfordringer
•	 østerbrogade ligger mellem denne lokalitet, og det om-

råde hvor belægningsprocenten er høj, og udgør derfor 
en barriere. der er derfor stor risiko for, at anlægget kun 
vil blive benyttet i ringe grad.  

skitsering af placering og indretning skråfoto, Carl nielsens allé set fra vest

Placering på kort lokalitetPlacering på kort lokalitet
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•	 Parkeringskapaciteten i hele området analyseres nær-
mere, og projektet skaleres herefter.

•	 Løsningen vurderes nærmere ift. den trafikale afvikling, 
herunder tilgængelig og sikkerhed.

•	 der gennemføres en projektudvikling, som også tager 
højde for planerne om at lave en klimalommepark  
og fremtidig klimasikring.

•	 Løsningen vurderes nærmere i forhold til personlig  
sikkerhed og tryghed om aftenen.  

loKaludvalg
østerbro Lokaludvalg har andre planer for grunden  
og er derfor imod et parkeringshus på grunden.      

anlægsoverslag
Anlægget har en god anlægsøkonomi sammenlignet med 
de øvrige undersøgte lokaliteter. 

KonKlusion
Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at det 
ikke vil være hensigtsmæssigt at etablere et parkeringshus 
på Carl Nielsens Allé. For det første fordi det er tvivlsomt, 
om det vil blive benyttet i særlig høj grad, når østerbrogade 
skal krydses. For det andet vurderes det, at et parkerings-
hus vil være i væsentlig konflikt med områdets brug og 
kulturel kvalitet. 

videre analyser
hvis der alligevel arbejdes videre med denne løsning kræver 
det, at:

•	 der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.
•	 Betalingszonen udvides til at dække dette område  

af byen.
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173 45 mio. kr. 0 260.000 kr.

Foto af Carl nielsens allé Foto hvor konturerne af P-huset er indtegnet

Økonomi og nye pladser vurderingØkonomi og nye pladser vurdering
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8 vigERslEv allé
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•	 Er ikke i naturlig forlængelse af nuværende betalings-
zone, og derfor er det vanskeligt at integrere området  
i betalingszonen. 

•	 Belægningsprocenten er høj i området, men Vigerslev 
Allé ligger imellem denne lokalitet, og der hvor belæg-
ningsprocenten er høj, og udgør derfor en barriere. derfor 
er der stor risiko for, at anlægget kun vil blive benyttet  
i ringe grad.  

•	 Området, som bygningen ligger i, er ikke fuldt udbyg-
get endnu, og derfor kendes parkeringskapaciteten for 
denne side af Vigerslev Allé ikke. det må dog forventes, 
at parkeringskapaciteten i høj grad er tænkt ind i byud-
viklingen af området.

besKrivelse
På Vigerslev Allé ligger en privatejet bygning der, forudsat 
at der kan etableres et mellemdæk i bygningen, vurderes  
at egne sig godt til P-anlæg. Bygningen har en god størrelse 
og form til parkering, og det estimeres, at der kan anlæg-
ges ca. 220 pladser i bygningen. Bygningen ligger op til et 
område på den modsatte side af Vigerslev Allé, hvor der er 
stor belægningsprocent.    

udfordringer
•	 Lokalplanen skal ændres, da den i dag er udlagt til boliger. 
•	 udenfor betalingszonen, dvs. at der er risiko for, at 

anlægget kun vil blive benyttet af pendlere udefra, som 
tager tog videre

skitsering af placering og indretning skråfoto, vigerslev allé set fra nord

Placering på kort lokalitet
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videre analyser
hvis der alligevel arbejdes videre med denne løsning  
kræver det, at: 

•	 der udarbejdes ny lokalplan og evt. kommuneplantillæg
•	 der findes ekstra midler til at opnå optimal parkerings-

indretning (midler kan måske findes i parkerings-
deklarationer i Valby).

•	 der findes en løsning på integration i betalingszonen. 
•	 der gennemføres en projektudvikling, som også tager 

højde for indpasning af parkeringshuset og den kom-
mende byudvikling på F.L. schmidt grunden.  

loKaludvalg
Valby Lokaludvalg har ikke været inddraget i screenings-
fasen, da lokaliteten ikke på nuværende tidspunkt vurderes 
at være relevant.

anlægsoverslag
Anlægget er det anlæg, som har den bedste anlægsøkonomi 
sammenlignet med de øvrige vurderede lokaliteter, men 
da det indpasses i en eksisterende bygning, er antallet af 
parkeringspladser defineret af dette. det betyder, at over-
slaget overskrider budgetrammen på 45 mio.kr. købsum-
men er usikker.

KonKlusion
Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at det 
ikke på nuværende tidspunkt er relevant at arbejde videre 
med et parkeringshus på denne lokalitet, dels fordi det lig-
ger i et område, som ikke umiddelbart er muligt at integre-
re i betalingszonen, dels fordi parkeringshuset vil ligge på 
den forkerte side af Vigerslev Allé i forhold til det område, 
der har en vanskelig parkeringssituation. 
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221 49 mio. kr. 25 mio. kr. 220.000 kr.

Foto af vigerslev allé

Økonomi og nye pladser vurdering
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9 allERsgaDE/thORsgaDE
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udfordringer

•	 Anvendes i dag som grønt område med legeplads,  
boldbane og grønt areal 

•	 Meget dårlige til- og frakørselsforhold 
•	 udenfor betalingszonen, dvs. at der er risiko for, at  

anlægget kun vil blive benyttet som pendlerløsning.
•	 konflikt med naboer og brugere, da der er tale om  

et velfungerende og meget benyttet byrum
•	 Mulig konflikt med vinduer i gavlbygning 

besKrivelse
Mellem Allersgade og thorsgade på Nørrebro ligger en grøn 
lommepark med legeplads og boldbane mellem træerne. 
Lokaliteten er valgt fordi, der er en høj belægningsprocent, 
og fordi der er plads til at etablere et effektivt og økono-
misk optimalt parkeringshus. det estimeres, at der kan 
anlægges ca. 186 pladser på grunden, som er kommunalt 
ejet. der er ingen pladser, der skal erstattes. 

skitsering af placering og indretning skråfoto, allersgade/thorsgade set fra syd

Placering på kort lokalitet
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videre analyser
hvis der alligevel arbejdes videre med denne løsning  
kræver det, at:

•	 der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg
•	 det undersøges hvordan til- og frakørselsforhold til  

lokaliteten kan optimeres, så det genererer omgivel-
serne mindst muligt.  

•	 der gennemføres en projektudvikling, som også tager 
højde for indpasning af parkeringshuset i det grønne 
areal inklusiv eventuel udnyttelse af tageflader til re-
etablering legeplads og boldbane, herunder inddragelse 
af de lokale interessenter.  

loKaludvalg
Nørrebro Lokaludvalg kan ikke bakke op om et parkerings-
hus på dette sted.  

anlægsoverslag
Anlægget har en relativt god anlægsøkonomi sammenlig-
net med de øvrige vurderede lokaliteter. Anlægsoverslaget 
må dog forventes at blive dyrere, da det vil skulle indpasses 
i det eksisterende byrum og i en eller anden grad integrere/
reetablere legeplads, boldbane og grønt areal.

KonKlusion
Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at 
lokaliteten ikke er velegnet til etablering af et parkerings-
hus, da det vil have for store byrums- og bymiljømæssige 
konsekvenser. derudover er det afhængig af en udvidelse 
af parkeringszonen.
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186 45 mio. kr. 0 245.000 kr.

Foto af allergade/thorsgade Foto, hvor konturerne af P-huset er tegnet ind

Økonomi og nye pladser vurdering
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I det følgende beskrives de bagvedliggende analyser af, hver 
enkelt lokalitet. de undersøgelser og overvejelser der ligger 
bag vurderingerne af de forskellige lokaliteter beskrives  
i yderligere detaljer. I bilaget til Baggesensgade præsente-
res de forskellige alternativer der er undersøgt af COWI. 

forudsætningen for screeningen 
Indledningsvis en kort beskrivelse af screeningsprocessen 
og kriterier for udvælgelse af lokaliteter.
Fra oktober 2013 til februar 2014 har Cowi gennemført en 
gennemgribende screening af byen for mulige placeringer  
af et nyt parkeringshus. Med indspil fra københavns kom-
mune blev udarbejdet en bruttoliste med 53 lokaliteter. 
herefter er samtlige lokaliteter blevet screenet ud fra en 
række kriterier, herunder at løsningen:

•	 skal skaffe flest mulige parkeringspladser et sted  
i byen, hvor der er et behov. 

•	 skal være optimal ud fra samlet vurdering af;
 o arealets egnethed
 o byrum
 o herlighedsværdier
 o trafikal afvikling
 o økonomi 
 o antal pladser for pengene  

•	 skal være målrettet beboere – ikke park’n’ride
•	 skal være en overjordisk løsning (idet budgettet  

ikke rækker til konstruktioner under jorden) 
•	 skal driftes som offentligt anlæg 

resultater
ud fra disse kriterier er bruttolisten over mulige lokalite-
ter blevet kondenseret til 10 lokaliteter. For hver af de 10 
lokaliteter er der udarbejdet en mere dybdegående analyse 
af parkeringsforhold, mulighed for indretning af parkerings-

hus, tilkørselsforhold og økonomi. Forvaltningen har 
valgt at lave uddybende analyser af de 10 lokaliteter der 
blev valgt ud af de oprindelige 53 mulige. Én placering på 
Viborggade 44-46 blev hurtigt frasorteret pga. igangvæ-
rende projektering af boligbyggeri på grunden. dermed er 9 
lokaliteter blevet yderligere behandlet og vurderet som det 
fremgår i denne undersøgelse. 

For Baggesensgade er der, pga. sammenfald med ønsket 
om at bygge en børneinstitution i kombination med materi-
eldepot og parkeringshus på grunden, indhentet yderligere 
analyser fra COWI. de uddybende analyser belyser mulige 
løsninger i en kombinationsløsning og er beskrevet nær-
mere i afsnit 4 om Baggesensgade. Oprindeligt blev COWI’s 
analyse gennemført ud fra antagelsen om at der kun skulle 
anlægges parkering. dette scenarie er med for sammenlig-
nelighedens skyld. Forvaltningen forventer at Baggesens-
gade ønskes anvendt til daginstitution frem for ren parke-
ring, hvilket ligger til grund for vurderingen af lokaliteten.  
  
I forvaltningens behandling har byrum, herlighedsværdier 
og sammenfald med andre projekter vægtet i forhold til den 
anbefaling der er givet. samtidig er der taget hensyn til det 
overordnede kriterium, ”mest mulig parkering for pengene 
et sted i byen hvor der er behov”. Forvaltningen opfatter 
behovsområder som områder med et underskud af parke-
ringskapacitet i forhold til efterspørgsel ved tælling kl. 22. 
Nedenstående skema over økonomi og antal pladser giver 
et overblik over, hvad COWI estimerer at der kan etableres 
for 45 mio. på de forskellige lokaliteter. det er vigtigt at på-
pege at alle anlægsoverslag og beregninger af antal pladser 
der kan anlægges er grove estimater. de præcise beregnin-
ger vil først fremgå i senere projektudvikling. Forvaltningen 
vurderer økonomi ud fra hvor mange nye offentlige pladser 
der etableres da formålet er at etablere mere parkering. 

Uddybende beskrivelser af lokaliteter
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Placering/kategori Antal nye pladser
Anlægsoverslag  

i mio. kr.
Anslået købssum, 

grund (COWI) mio. kr.
Estimeret pris pr.  
ny P-plads. (kr.)

Viborggade ved 
strandboulevarden 112 31 8 280.000

sejrøgade 95 34 6 352.000

Omøgade 110 34 16 290.000

Baggesensgade

•	 Parkeringshus med 
ramper i kombination 
m. institution og mate-
rieldepot

•	 Eksempel uden insti-
tution

99 

132

45 

45

0 

0

460.000 

340.000

Classensgade 78 36 13 455.000

strandboulevarden op til 186 46 0 285.000

Carl Nielsens Allé 173 45 0 260.000

Vigerslev Allé 221 49 25 220.000

Allersgade/
thorsgade 186 45 0 245.000

1: Oversigtsskema - økonomi og antal pladser på de forskellige lokaliteter
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1 viBORggaDE v. stRanDBOulEvaRDEn

Ligger godt placeret i forhold til parkeringsefterspørgsel. 
der er i dag en parkeringsbelægning på 109%  kl. 22 i områ-
det. dvs. at der er et underskud af parkeringskapacitet når 
der er behov for beboerparkering. Arealet er privatejet og 
skal derfor købes til formålet. Parkering forventes etab-
leret som åbne dæk, med indkørsel til nederste dæk fra 
Viborggade og indkørsel til øvre dæk fra Århusgade gennem 
gården. 

det estimeres at der kan anlægges ca. 112 nye offentlige 
parkeringspladser. hvor mange pladser der i sidste ende 
konkret kan anlægges afhænger af, hvilken løsning man 
vælger og hvorvidt man vil inddrage areal i parkeringshuset 
til at skabe opholdareal for naboer o.l.

øKonomi og arealanvendelse
den skitserede løsning er den der af de undersøgte har den 
bedste arealudnyttelse pr. bil. dvs. at der anvendes mindst 
mulig plads pr. parkeret bil.  I løsningen anvendes 24 m2 pr. 
plads, hvilket er væsentligt mindre end de øvrige lokaliteter, 
hvor f.eks. Baggesensgade og Vigerslev Allé er oppe på  
ca. 33 m2 pr bil.   

ud fra de økonomiske overslag er løsningen i den gode ende 
i sammenligning med de øvrige lokaliteter. Ligesom med 
øvrige lokaliteter skal der yderligere undersøgelser til før  
at et mere præcist budget kan præsenteres. 

ejerforhold
grunden er i dag ejet af Nordea, som har ikke-konkrete 
planer om at bygge boliger på matriklen. gældende lokal-
plan foreskriver, at tidssvarende krav til udendørs areal for 
boligbyggeri ikke kan opfyldes og derfor udlægges grunden 
til erhvervsformål. Matrikelskellet har et indhak der betyder 
at der muligvis også skal købes areal fra ejeren af denne 
matrikel. Forvaltningen vurderer at grundprisen ved køb 
af grundarealet vil være relativt høj. dette er også COWI’s 
vurdering, hvorfor prisen for erhvervelse af grunden er an-
givet til det dobbelte af den offentlige vurdering. yderligere 
beregninger af forhandlinger er nødvendige for en mere 
konkret vurdering af pris for køb af grundarealet.  
 
loKalPlan   
der er lokalplan på grunden (Lokalplan 90 anno 1986). Med 
denne lokalplan udlægges arealet til erhvervsareal. hans 
just hus, erhvervsbyggeriet på Århusgade, strækker sig 
ind i gården og forhindrer at der kan anlægges boliger med 
tidssvarende udendørs arealer. derfor udpeges grunden 
til erhvervsformål med krav om at byggeri indpasses med 
æstetisk og miljømæssig hensyntagen til naboerne. Lokal-
planen er af ældre dato (1986) og der vil skulle lave en ny 
lokalplan ved projektering af et P-anlæg på grunden. det er 
forvaltningens vurdering at der godt kan laves en parke-
ringsløsning der opfylder kravene om hensyn til naboer. 
Forvaltningen understreger dog at dette skal undersøges 
nærmere ved videre projektering.   

derudover skal nævnes, at en del af den matrikel, som det 
er foreslået at man bygger på, i dag anvendes som lille gård-
areal for beboerejendommen på silkeborggade. Forvaltnin-
gen forslår at man undersøger mulighederne for at erstatte 
og udvider dette areal på tagfladen i et nyt P-anlæg.    

2: arealanvendelse samt ind og udkørselsretning til øvre dæk

3: tværsnit af parkeringsdæk ved viborggade (COWi)
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trafiKalt
der er udmærkede muligheder for at køre hen til et P-anlæg 
via strandboulevarden, som i dag er meget lidt trafikeret 
i forhold til vejens kapacitet. der kan være en udfordring 
i forhold til ind og udkørsel af selve parkeringshuset. Især 
udkørsel fra øvre dæk, som forgår gennem gården bag hans 
just hus ud på Århusgade, har sine udfordringer. til og 
frakørsel foregår ved ind- og udkørsel gennem smalle porte 
der vender ud til Århusgade. Især ved udkørsel er der dårligt 
udsyn. her skal det sikres at der ikke sker uheld. 

Adgangen til anlægget er udmærket og trafikmæssigt kan 
det reducere gener, at ind og udkørsel fordeles på hhv. 
Århusgade og Viborggade.

anvendelse 
der er i dag en række private parkeringspladser samt klima-
anlæg og andet udstyr i baggården. Etablering af et parke-
ringshus vil formodentlig kræve at nogen af parkeringsplad-
serne nedlægges samt eventuel flytning af klimaanlæg og 
andet udstyr. 

Anlægget vil i dagtimerne kunne anvendes som normal be-
talingsparkering af kunder til det nærliggende supermarked 
eller ansatte og gæster til omkringliggende virksomheder. 
det vil sikre bedre belægning over døgnet og dermed gøre 
anlægget mere rentabelt.

Klima og byrum
For at kunne anlægge parkeringsløsningen er det nødven-
digt at fjerne de træer der står i skellet mellem matriklen  
og vejarealet. det er muligt at bibeholde det grønne vejfor-
løb ved at beplante parkeringshuset med buske, klatreplan-
ter o.l. samtidig kan man skabe en visionær og multifunkti-
onel løsning ved at etablere grønne tagterrasser til brug for 
beboerne på silkeborgade. det kan samtidig være med til  
at forsinke regnvand ved kraftige regnskyl.  

de vil være nødvendigt at undersøge skyggeforhold samt 
ud- og indkig til og fra naboernes vinduer nærmere.  

4: indkørsel til øvre dæk af anlæg viborggade via Århusgade        

5: udkørsel fra øvre dæk af anlæg på viborggade via Århusgade



30

interessenter
østerbro lokaludvalg er umiddelbart ikke afvisende overfor 
et parkeringshus på grunden, men de ønsker samtidig at 
det skal være en erstatning for parkering på vej til fordel for 
bedre byrum, hvor der i dag er parkering på vej. 

En analyse af parkeringsbehovet lavet for københavns 
kommune af Pluss Epinion peger på at det i københavn  
er beboerne på østerbro der føler sig mest presset i forhold 
til at finde parkeringspladser til deres biler. 

loKalPlan 
Lokalplan af ældre dato hvori arealet er udlagt til erhvervs-
formål. Lokalplanen er formentlig forældet i forhold til brug 
og behov i dag. 

anbefaling
Vælges det at arbejde videre med denne placering vil 
forvaltningen anbefale at man afsøger muligheder for at 
bibeholde det grønne gadeforløb ved at beplante parke-
ringshus samt at man afsøger mulighederne for at skabe 
et udendørs opholdsareal beboerne på silkeborggade på 
tagdæk eller grønt tag. 

derudover anbefales det at man etablerer cykelparkering, 
herunder cykelparkering til ladcykler, i tilknytning til anlæg-
get i eksempelvis uudnyttede kroge, hjørner o.l.

7: luftfoto - viborggade set fra syd

6: vibborgadelokaliteten set fra viboorggade - parkeringbæk etableres i forlængelse af forhøjning foran hans just hus
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2 sEjRØgaDE

Lokaliteten på sejrøgade er udvalgt fordi den ligger i et om-
råde med en belægningsprocent på 104% og fordi området 
er robust. grunden er privatejet så der skal indregnes køb af 
grunden i forbindelse med overtagelse til parkeringsformål. 

byrum
Byrumsmæssigt egner grunden sig godt til anlæg af et 
parkeringshus. Området er robust og selve grunden er en 
tom grund beklædt med spredt buskads som primært 
bruges til hundetoilet. derudover ligger lokaliteten ud til en 
større rundkørsel og foran et supermarked og dertilhørende 
kundeparkering. Både lokaludvalg og områdefornyelsen har 
tilkendegivet, at de godt kunne se ideen i at bruge grunden 
til parkering, hvis det integreres med de kommende planer 
om at omlægge Bryggervangen til et klimastrøg.

grundens form og løsning
størrelsen på grunden er en udfordring. det er ikke muligt 
indenfor rammerne af grunden at anlægge et konventionelt 
parkeringshus med ramper i mere end én etage på grunden, 
men der er mulighed for at man kan udvide den privatejede 
parkeringskælder på nabogrunden med en mængde offent-
lige parkeringspladser, hvis man graver ud til en fortsæt-
telse af kælderen ind på grunden. samtidig vil man kunne 
anlægge et mindre parkeringshus der rækker sig en smule 
ind over nabogrunden med parkering på terræn og én etage. 
der er ikke regnet på, hvad det eventuelt vil koste, hvis der 
skal købes areal af nabogrundens ejer. samtidig skal ejer 
af nabokælderen som huser privat parkering tillade en for-
længelse af eksisterende kælder samt brug af eksisterende 
nedkørselsramper. disse forhold vil skulle afklares nærmere 
i videre projektudvikling.  

udenfor betalingszonen
Lokaliteten ligger udenfor den nuværende betalingszone, 
hvilket er problematisk i forhold til at undgå pendlerparke-
ring i et kvarter som i forvejen har sine udfordringer med 
pendlerparkering og gennemkørende trafik. det vides ikke, 
hvilken effekt en udvidelse af betalingszonen i dette om-
råde vil betyde. Et sandsynligt scenarie er at belægningen 
falder og at der ikke i samme grad er samme efterspørgsel 
efter mere parkering i området. det er derfor forvaltningens 
vurdering, at kommunen ikke bør anlægge et nyt parke-
ringshus på sejrøgade før området er integreret i betalings-
zonen og efterfølgende tællinger af belægningen viser, at 
der stadig er efterspørgsel efter parkering.       

øKonomi
COWI’s beregninger estimerer, at denne løsning vil kunne 
give 95 nye pladser. den estimerede pris pr. plads på godt 
350.000 er ikke god, men acceptabel set i forhold til de 
andre alternativer der har været i spil.    

vurdering 
Forvaltningen har hæftet sig ved byrummets egnethed  
i forhold til de øvrige lokaliteter. samtidig har lokaliteten 
udmærkede tilkørselsforhold. Lokaliteten anbefales ikke da 
den ligger udenfor betalingszonen og vi derfor ikke kender 
det reelle behov efter en evt. udvidelse.

8: sejrøgadeplacering - græs, træer og buske på grund foran  
superBedst

10: sejrøgade, tagdæk med parkering over terrænparkering

9: sejrøgade kælderparkering i forlængelse af eksisterende private 
parkeringskælder
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3 OmØgaDE

denne placering er, ligesom den nærliggende placering på 
sejrøgade, valgt på baggrund af den høje parkeringsbelæg-
ning i skt. kjelds kvarter. Målt ud fra lokaliteten er parke-
ringsbelægningen på 103%. COWI har udpeget en lagerhal 
mellem Bryggervangen og Æbeløgade og Omøgade på et 
areal, hvor der er en række virksomheder i privatejede byg-
ninger. Lagerhallen huser et stort nyt fitnesscenter (Fresh 
Fitness) der er indrettet og åbnet i september 2013. På 
andre gamle erhvervsarealer i området har grundejere byg-
get boliger når der er udviklet på grundarealerne. selvom 
området er udlagt til erhverv virker det som et område,  
hvor der kan være interesse i at bygge boliger. 

bygning og løsning 
COWI anslår at der kan anlægges 110 pladser i bygningen 
forudsat at der kan etableres et mellemdæk i hallen således 
at parkering foregår i to etager. 

Ind og udkørsel skulle foregå gennem den smalle port på 
Æbeløgade (se billedet nedenfor). I dag fungerer porten 
som indgang til fitnesscenteret og en mindre privat virk-
somhed der har til huse i bygningen.

øKonomi 
grunden er privat ejet og der skal derfor indregnes ejen-
domskøb.  COWI har estimeret dette til 16 mio. hvilket vil 
give en anlægspris på omkring 290.000 pr plads. det er 
forvaltningens vurdering, at hvis der er planer om at bygge 
boliger vil det kunne presse grundkøbsprisen højere end det 
nuværende estimat. COWI deler denne opfattelse.  
 
trafiKal afviKling 
til og frakørselsforhold kan foregå via sejrøgade og Omøga-
de, men det er ikke optimalt at ind og udkørsel skal foregå 
gennem samme smalle port. 

udenfor betalingszonen
Lokaliteten ligger udenfor den nuværende betalingszone, 
hvilket er problematisk i forhold til at undgå pendlerpar-
kering i et kvarter som i forvejen har sine udfordringer 
med pendlerparkering og gennemkørende trafik. de vides 
ikke hvilken effekt en udvidelse af betalingszonen i dette 
område vil betyde. det er et sandsynligt scenarie er at 
belægningen falder og at der ikke i samme grad er samme 
efterspørgsel efter mere parkering i området. det er derfor 
forvaltningens vurdering, at kommunen ikke bør anlægge  
et nyt parkeringshus på Omøgade før området er integreret 
i betalingszonen og efterfølgende tællinger af belægningen 
viser, at der stadig er efterspørgsel efter parkering.  

11: løsningen skitseret af COWi

12: indkørsel til lagerbygningen der i dag er indrettet som fitnesscenter og lokaler til mindre private virksomheder.
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skråfoto, Omøgade set fra syd
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4 BaggEsEnsgaDE

Baggesensgadelokaliteten har en særlig karakter i dette 
projekt idet der sideløbende pågår et arbejde med at udpe-
ge lokaliteter til nye daginstitutioner. heri er Baggesensga-
de blevet spillet ind, hvorefter det er kommet på tale med 
en kombinationsløsning med en bygning der indeholder 
materieldepot, parkeringshus og daginstitutioner. derfor er 
Baggesensgade blevet vurderet i første omgang ud fra en 
ren parkeringshusløsning og sidenhen i kombination med 
daginstitution og materieldepot. det forventes, at etable-
ring af daginstitution og materieldepot går forud for en ren 
parkeringshusløsning. Forvaltningen har derfor vurderet 
løsningen ud fra, hvad man kan etablere for 45 mio. i en 
kombinationsløsning. Indledningsvis en kort beskrivelse af, 
hvordan en ren parkeringshusløsning kunne se ud. dernæst 
præsentation af de undersøgte scenarier  
for en kombinationsløsning.    

rent ParKeringshus
Før lokaliteten Baggesensgade kom i spil som en kombi-
nationsløsning havde COWI allerede udarbejdet skitse og 
økonomioverslag for et rent parkeringshus på grunden. 
Løsningen indebærer et almindeligt p-hus med ramper og 
forskudte etager. I denne løsning estimeres det, at der for 
45 mio. kr. kunne anlægges 132 nye pladser (177 i alt) med 
en anlægsøkonomi på 340.000 kr. pr. nye plads. grunden 
er lidt for smal til at opnå en ordentlig parkeringsgeometri, 
hvorfor det er nødvendigt at gøre udlæg i vejarealet med 
denne løsning. 

scenarier i Kombinationsløsning: 
Forvaltningen har bedt COWI lave beregninger på, hvad der 
vil kunne indpasses i en kombinationsløsning for 45 mio. 
herunder også, hvad det vil koste udelukkende at erstatte 
de nuværende 45 pladser i konstruktionen. Alternativerne 
automatisk parkeringshus med elevator og almindeligt 
parkeringshus med ramper er blevet beskrevet. der er taget 
udgangspunkt i skitser udarbejdet af Chritensen og Co. for 

Byens Anvendelse i forbindelse med undersøgelser af mu-
lighederne for en kombinationsløsning på Baggesensgade. 
dernæst er alternative løsninger undersøgt.  

1. Automatisk elevatorløsning, svarende til de tidligere skit-
ser Christensen og Co. har skitseret for Byens Anvendelse 
i forbindelse med drøftelser om at kombinere daginstitu-
tionsprojektet med parkering og materieldepot. terminaler  
og elevatorteknik indrettes i stueetagen ved siden af 
materieldepot og ind-/udgang til børneinstitutioner. På 1. 2. 
og 3. sal indrettes hele etagen med parkering og 4. sal med 
børneinstitution. der kan etableres 90 nye pladser (135 i alt) 
til 610.000 kr. pr. ny parkeringsplads. Anlægget holder sig 
inden for matrikelgrænsen men overskrider budgettet med 
10 mio. kr. og lander på 55 mio. kr. i alt.

1.a) Automatisk elevatorløsning, samme løsning som 
løsning 1 bare med én parkeringsetage mindre for at justere 
pris i forhold til budgettet på 45 mio. dvs. 45 nye pladser 
(90 i alt) til en pris på 890.000 pr. ny parkeringsplads. 

2. Automatisk elevatorløsning optimeret i forhold til 
tidligere tegninger. I denne løsning deles etagerne mellem 
daginstitution og parkering. der anlægger 4 etager med 30 
pladser på hver, dvs. 75 nye pladser (120 i alt) til en pris på 
ca. 590.000 kr. pr. ny plads. Løsningen holder sig indenfor 
matrikelgrænsen. Bygningshøjden reduceres ca. 3 meter  
i forhold til løsning 1. 

13: skitse - grundplan i løsning med kun parkeringshus

13: længdesnit - Elevatorløsning 1 svarende til Christensen  
og Co. tegninger (løsning 1)

14: længdesnit - Optimeret automatisk elevatorløsning (løsning 2)
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3. traditionelt parkeringshus med ramper. dimensionerne 
for matriklen er for smalle til at der kan anlægges et tradi-
tionalt parkeringshus med ramper indenfor matrikelgræn-
sen, men med et udlæg over matrikelgrænsen mod Bag-
gesensgade på ca. 7 meter er der muligheder. her vil kunne 
anlægges et parkeringshus med forskudte etager, hvori  
der kan anlægges 99 nye pladser (144 i alt) til en pris på  
ca. 460.000 pr nye plads.

4. traditionelt parkeringshus. Idet der i dag er der 45 of-
fentlige parkeringspladser, der skal erstattes ved byggeri 
har forvaltning bedt COWI undersøge, hvad det vil koste at 
erstatte de 45 pladser i konstruktionen. I samme løsning 
som løsning 4 bare med færre etager vil det kunne lade sig 
gøre med 50 pladser til ca. 390.000 pr. plads (her kan vi ikke 
regne med pris pr. nye plads idet formålet er at erstatte 
parkering der nedlægges). dvs. at det vil koste ca. 20 mio. 
at erstatte pladserne i konstruktionen. Forvaltningen ser 
ikke erstatning af offentlig parkering som dækkende for 
den bestilling der ligger i overførselssagen 2011-2012.

15: længdesnit - Parkeringshus med forskudte ramper (løsning 3) 17: længdesnit - Kun erstatningspladser i parkeringshus med for-
skudte ramper (løsning 4)

16: Parkeringshus med forskudte ramper - nødvendigt indgreb i vejareal ved løsning 3 og 4

18: Principskitse fra Christensen & Co’s rapport svarende til løsning 1 i COWi’s uddybende rapport
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trafiKal afviKling 
det vurderes at den trafikale afvikling fra parkeringshu-
set kan løses uden at skabe en signifikant stigning i den 
nuværende trafik. trafikalt kan der skabes adgang fra Nør-
rebrogade og/eller stengade, hvis busslusen på stengade 
nedlægges. 

det bør undersøges, hvordan den trafikale blanding af børn 
og børnefamilier der skal til og fra anlægget i kombination 
med til- og frakørerne maskinel og biler afvikles sikkerheds-
mæssigt forsvarligt. ydermere, bør en løsning der kræver 
indgreb i vej og fortovsareal vurderes i forhold til den kon-
krete løsning.   

byrum
umiddelbart et areal der godt kan tåle at blive bebygget.  
I dag findes parkering på grus, med lidt spredt buskads.  
den foreslåede kombinationsløsning vil blive mere markant 
i byrummet end et rent parkeringshus fordi størrelse på an-
lægget øges markant. det kombinerede byggeri vil skygge 
for bagvedliggende private gårde. Byrummet skal ydermere 
vurderes i forhold til eventuelle indskrænkninger i vejareal, 
hvis der arbejdes videre med en løsning med ramper.  

scenarie Antal nuværende
p-pladser

Antal nye p-
pladser

Antal p-pladser
I alt

t. kr./antal nye
p- pladser

t. kr./antal  
p-pladseri alt

1. Automatisk P-hus 
55 mio. kr 45 90 135 610 400

 1.a) Automatisk  
P-hus 40 mio. kr 45 45 90 890 450

2. Optimeret Autom-
atisk P-hus 44 mio. kr 45 75 120 590 370

3. Almindeligt P-hus 
45 mio. kr 45 99 144 460 310

4. Almindeligt P-hus 
50 P-pladser 20 mio. 
kr.

45 5 50 3.900 390

Nedenstående tabel giver overblik og antal pladser og økonomi i forskellige løsninger på Baggesensgade. 
kort gennemgang af scenarierne findes efter tabellen.

19: tabel - oversigt over anlægsøkonomi og antal pladser i kombinationsløsninger

interessenter
da der er tale om et relativt stort anlægsprojekt og samti-
dig en kombination af børn og trafik kan man forestille sig 
at der vil være interessenter med visse indsigelser. Nørrebro 
Lokaludvalg ønsker generelt ikke mere parkering og ser hel-
lere at arealet bruges til institution alene. 

anbefaling
På baggrund af de supplerende analyser fra COWI og ud  
fra de kriterier der ligger til grund for at afsætte 45 mio.  
i overførselssagen 2011-2012, har forvaltning valgt ikke at 
anbefale et parkeringshus i kombinationsløsning på Bagge-
sensgade. denne konklusion er baseret på den nuværende 
belægning i området i sammenligning med andre lokalite-
ter, samt vurderingen af de økonomiske omkostninger ved 
anlæg af parkering i en kombinationsløsning.        

hvis det alligevel besluttes at lade midlerne overgå til et 
projekt på Baggesensgade anbefales det, at der arbejdes vi-
dere med en løsning med ramper som skitseret i scenarie 4.
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5 ClassEnsgaDE

Lokaliteten Classensgade er taget med fordi det ligger rigtig 
godt set i forhold til efterspørgsel efter mere parkering. 
der er en belægningsprocent på 119% i området ved tælling 
kl. 22. det anslås at der kan anlægges ca. 78 P-pladser i et 
parkeringhus på grunden.

byrum
På lokaliteten findes et broget og uindpasset byrum der 
falder udenfor den resterende del af Classensgade. En del 
af grunden er privatejet og huser i dag domino’s Pizzaria. 
derudover er der på den bagerste del af grunden en mate-
rielgård der hører til garnisons kirkegård. som det fremgår 
af billedet, er det en velholdt og nydeligt indpasset materi-
elgård der ligger bagved det mere brogede byggeri ud mod 
gaden.

øKonomi
grundens ukurante form og størrelse er medvirkende til at 
dette anlæg har en dårlig anlægsøkonomi. derudover skal 
der indregnes køb af grund og der skal sandsynligvis tillæg-
ges omkostninger til reetablering af nedlagt materielgård 
på garnisons kirkegård. det er ikke afklaret, om der vil 
kunne lade sig gøre at reetablere materielgården indenfor 
kirkegårdens arealer. det er ej heller undersøgt om det kan 
lade sig gøre at inddrage kirkegårdens areal til brug for 
parkeringshus.     

uden indregnede omkostninger til reetablering af materiel-
gård vurderes det, at der kan anlægges 78 parkeringsplad-
ser til omkring 455.000 pr plads. Allerede her er etablerings-
omkostningerne så høje at forvaltningen ikke ønsker at 
anbefale et parkeringsprojekt på denne lokalitet. tilskrives 
omkostninger til erhvervelse og reetablering af materiel-
gård vil det sandsynligvis være muligt at anlægge underjor-
disk parkering et andet sted for ca. samme pris. 

andre udfordringer 
grundens ukorente størrelse er meget svær at udnytte 
optimalt til parkering. det giver en dårlig arealanvendelse 
og færre parkeringspladser. derudover er der balkoner og 
vinduer i gavlene på nabobygningerne som man også skal 
tage hensyn til.   

anbefaling 
det er forvaltningens vurdering, at der ikke bør arbejdes 
videre med et parkeringshus på Classensgade. det vurde-
res ikke muligt at anlægge nok pladser til at økonomien i 
projektet kan forsvares. samtidig er der store usikkerheder 
omkring økonomi og realiserbarhed i forbindelse med ind-
greb i kirkegårdens materielgård.

20: materielgård på garnisons Kirkegård
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6 stRanDBOulEvaRDEn

om loKaliteten
Område med et underskud af parkeringskapacitet. Midter-
rabatten tages i anvendelse og der kan anlægges 97 – 186 
parkeringspladser (192 i enge skitser) alt efter om man byg-
ger konstruktionen i fuld størrelse eller om man deler den op. 

coWi’s forslag
den løsning som COWI har skitseret på strandboulevarden 
er en mere fleksibel løsning end de andre. det skyldes, at 
det kun er det smalle areal i midterabatten der kan anven-
des, hvorfor der i praksis bliver tale om en løsning med skrå-
parkering i flere lag, med ud- og indkørsel i hver sin ende. 
Et stort parkeringshus vil derfor blive et meget massivt og 
langstrakt og COWI forslår derfor, at man deler anlægget 
op i f.eks. tre bidder og placerer dem forskellige steder på 
strandboulevarden. dette giver god mening i forhold til at 
sikre flest muligt beboere adgang og bedre dækning i hele 
området. strandboulevarden er ca. 2 km lang og dæknings-
evnen for parkering er ifølge Niras beregninger indtil 400 
meter fra bopælen. der er høje belægningsprocenter langs 
hele strandboulevarden og derfor giver det også mening at 
sprede parkeringen ud. det betyder dog også at der vil være 
tale om tre brud på Boulevardens naturlige forløb samt 
hensyntagen til naboer, trafik og andre interessenter tre 
forskellige steder. 

et samlet anlæg 
det er forvaltningens klare vurdering, at et samlet anlæg vil 
være en alt for markant konstruktion i det smukke grønne 
boulevardforløb der definerer københavns gamle strandlin-
je. Et landstrakt byggeri som skitseret på billedet til venstre 
vil udgøre en markant barriere for bevægelse på tværs af 
boulevarden og på tværs af kvarteret. dette vil være med 
til at adskille de to kvarterer på hver side af strandboule-
varden fra hinanden. 

rigtig meget regnvand ledes mod strandboulevarden når 
der regner kraftigt. derfor er området udpeget som areal til 
opsamling af regnvand. samtidig har det været et ønske at 
fredeliggøre strandboulevarden og skabe bedre rekreativ 
udnyttelse af Boulevarden. der er i flere omgange skitseret 

projekter på strandboulevarden der indebærer regnvands-
opsamling og udvidelse af det grønne areal til rekreativt 
formål. Forvaltningen forventer, at der indenfor de kom-
mende år vil blive besluttet et projekt på strandboulevar-
den der varetager disse interesser. Et parkeringshus over 
jorden harmonerer meget dårligt med de øvrige planer for 
området. det er både skitseret løsninger for omdannelse af 
Boulevarden til et parkstrøg og til et regnvandsopsamlings-
anlæg. I 2012 forundersøgelsen for omdannelse af Boule-
varden til Parkstrøg, indgår det som ufravigeligt krav, at der 
i et projekt skal skabes 10-20% flere parkeringspladser. I en 
realisering af et parkstrøg/regnvandsopsamlingsanlæg vil 
det betyde at der anlægges mellem 35 og 80 nye pladser. 
det er forvaltningens vurdering at der er større værdi i at 
anlægge yderligere parkeringspladser en omdannelse af 
Boulevarden.

hvis det fra politisk side besluttes at gå videre med et 
parkeringshus på strandboulevarden, vil vi fra forvaltnin-
gens side kraftigt anbefale at projektet koordineres i tæt 
samarbejde med klima og byplansfolk. 

En alternativ løsning, som dog ikke er videre behandlet på 
grund af manglende konkrete planer for strandboulevarden, 
er at lade de afsatte midler finansiere parkeringsforbed-
ringer i en samlet omdannelse af strandboulevarden. der 
kan ikke præsenteres en tidshorisont for en løsning, hvor 
midlerne indgår korresponderende med konkretisering af 
skybruds-/parkstrøgsplaner. 

22: luftfoto - strandboulevarden set fra syd

21: skitsering af volumen på et samlet anlæg med 186 pladser på 
strandboulevarden
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”visualisering af strandboulevarden efter den grønne omdannelse”. visualisering udarbejdet af schønherr grontmij.

23: KK’s skitsering af samlet parkeringshusvisualisering udarbejdet af schønherr grontmij.

suPPlerende læsning: 

•	 2012: Forundersøgelse af strand-
boulevarden – Byrums og parkerings-
forbedring på strandboulevarden 

•	 østerbro skybrudsstrategi: strand-
boulevarden – Et nyt Parkstrøg 

•	 østerbro lokaludvalgs hjemmeside:  
http://www.oesterbrolokaludvalg.
kk.dk/page278.html 
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7 CaRl niElsEns allé

Carl Nielsens Allé ligger i udkanten af et område med en høj 
belægningsprocent (113%). derudover ligger arealet udenfor 
den nuværende betalingszone. Arealet er udvalgt til nær-
mere screening fordi det har en størrelse og form der egner 
sig godt til indretning af et parkeringshus. det er muligt 
at anlægge godt 200 (ca. 170 nye) pladser til ca. 260.000 
kroner pr plads. Carl Nielsens Allé er den løsning, hvor det er 
muligt at anlægge flest pladser indenfor budgetrammen på 
45 mio.

behov og brug
Carl Nielsens Allé er bl.a. kommet i spil fordi den ligger i en 
zone med høj belægning. Ved nærmere undersøgelse er det 
tydeligt, at den høje belægning findes på modsatte side af 
østerbrogade i skt. kjelds kvarter. det parkeringsopland 
lokaliteten dækker, skal således findes på modsatte side 
af østerbrogade som betragtes som en ikke-ubetydelig 
fysisk, mental og sikkerhedsmæssig barriere for adgang til 
og fra anlægget. I retning af banelegemet mod øst/nord-
øst dækker lokaliteten et område uden boliger og dermed 
begrænset efterspørgsel efter beboerparkering. det er 
forvaltningens vurdering at et P-anlæg på arealet kun i be-
grænset omfang vil være et attraktivt parkeringsalternativ 
for parkanter på modsatte side af østerbrogade.

Carl Nielsens Allé ligger op til en central indfaldsvej og sam-
tidig udenfor den nuværende betalingszone. Med sin nær-
hed til svanemøllen station og den lette adgang fra ring 2 
og helsingørmotorvejen vil et P-anlæg på Carl Nielsens Allé 
kunne fungere som alternativ for pendlere i bil.

En yderligere bekymring der ikke er nærmere undersøgt er 
om anlægget vil give anledning til utryghed i aftentimerne. 
Området er tyndt befolket i aftentimerne og derfor kan 
parkering om aftenen føles utrygt. det vil kræve nærmere 
undersøgelser at afdække et sådan problems omfang og 
eventuelle foranstaltninger i et konkret projekt. 

tidligere ProjeKt i området omKring det gamle 
øresundshosPital
Projektet ”Cykelpakke østerbro”, som oprindeligt kom  
fra dele af lokaludvalget blev taget af bordet pga. massive 
beboerprotester. Med projektet skulle etableres en cykel-
rute som i forlængelse af randersgade kunne mødes med 
svanemølleruten helt oppe ved svanemøllen station. Bor-
gerne var især utilfredse med kombinationen af skolegårde 
og cykeltrafik. 

dette giver anledning til en forventning om en lignende 
modstand mod et parkeringshus der vil bringe mere trafik 
til området.  

Byrum og lokalplan: Carl Nielsens Allé ligger som grøn 
forplads til smukke gamle hospitalsbygning for enden. En 
overjordisk løsning vil skæmme et smukt gammelt byarki-
tektonisk anlæg med en flot hovedakse der fungerer som 

ankomstplads for et stort grønt kvarter der er anlagt efter 
klassiske idealer. Lokalplan 337 der beskytter det gamle ho-
spitalsområde og dets kulturelle betydning. Af lokalplanen 
fremgår det at nybyggeri tilpasses områdets eksisterende 
bevaringsværdige struktur. selve Carl Nielsens Allé er ikke 
indtegnet i Lokalplanen men det vurderes alligevel at et  
P-anlæg over jorden ikke vil kunne efterleve dette krav  
i lokalplan nr. 337. 

herudover anvendes pladsen også rekreativt. der er etab-
leret en lille urban have ovenpå den gamle bunker der ligger 
på pladsen. østerbro lokaludvalg har lavet fået lavet de 
første skitseringer af, hvordan pladsen kan omdannes til  
en lommepark. 

trafiKal afviKling 
Forudsætningerne for den trafikale afvikling er gode, men 
det vil øge trafik i område med mange børne-, unge- og 
fritidsinstitutioner. I forbindelse med andre projekter på 
området har interessenter i området peget på at trafik på 
pladsen er uhensigtsmæssig og farlig for brugere som  
i mange tilfælde er børn og unge.

interessenter
På baggrund af tidligere erfaringen forventes det at der vil 
være en række interessenter der vil have indsigelser imod 
projektet, herunder: 

•	 østerbro Lokaludvalg: ønsker ikke mere parkering og har 
planer om klimalommepark på Carl Nielsens Allé 

•	 Beboere og institutioner: øget trafik i område med 
mange børn og unge. 

•	 hOFOr: Planer om nedgravning af skybrudsrør
•	 kulturarvstyrelsen, fredningsnævn: Bevaringsværdigt 

område med særlige historie.  

anbefaling 
ønskes det alligevel at gå videre med parkeringshus planer 
på Carl Nielsens Allé, bør man gå i dialog med beboere og 
brugere af området med henblik på at sikre sikkerheden 
både trafikmæssigt og i aftentimerne. derudover anbefales 
der nærmere undersøgelser af om det kan lade sig gøre at 
inddrage rekreative aktiviteter og nedsivning af regnvand 
i et P-anlæg. kulturelle og byarkitektoniske årsager taler 
kraftigt imod anlæg af et parkeringshus på Carl Nielsens 
Allé. det bør afklares nærmere, hvilken effekt og udnyt-
telse af et parkeringshus på Carl Nielsens Allé vil have inden 
påbegyndt anlægsprojekt. 
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24: urban have på den gamle bunker foran hospitalsbygningen 
på Carl nielsens allé.

26: Den gamle bunker med gamle træer, grønne buske og en urban have i mid-
ten vil blive revet ned ved anlæg af parkeringshus på grunden

27: alleen løber fra Østerbrogade ned til forpladsen for 
hospitalsbygningen, hvor der er mange store træer.

25: alléens forløb set fra Østerbrogade
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8 vigERslEv allé

Forvaltningen vurderer, at et parkeringshus på foreslåede 
placering ikke vil blive benyttet i tilstrækkelig grad til at det 
kan anbefales at man anlægger et parkeringshus på grun-
den. Vigerslev Allé ligger så dårligt placeret i forhold til både 
integration i betalingszonen og efterspørgsel efter parke-
ring, at det ikke på nuværende tidspunkt kan anbefales at 
man anlægger parkeringspladser i området.
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9 allERsgaDE/thORsgaDE

Foruden svært kritisable tilkørselsforhold til dette sted, 
anvendes området i dag som lommepark med legeplads og 
boldbane mellem træerne. derudover ligger lokaliteten uden-
for den nuværende betalingszone. Forvaltningen kan ikke 
anbefale denne lokalitet til placering af et parkeringshus. 

28: lokaliteten set fra allergade - legepladsen mellem træerne

29: allersgade - Boldbanen ligger til højre mellem buske og træer
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