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Resultater af spørgeskemaundersøgelse om Nordhavn 

Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet i forbindelse med et Østerbro Lokaludvalgs arrangementer under 

Kulturhavnfestival den 27. august 2016. I alt har 81 personer deltaget i undersøgelsen. 

 

Opsummering af resultater 

Om Nordhavn (spørgsmål 1-4) 

 Kendskab: Mange kender til Nordhavnsområdet og har været der før. 92% af respondenterne har 

været i Nordhavnen før. De fleste svarer, at de kommer på månedlig (33%) eller årlig (40%) basis. 

 Hvorfor kommer folk i Nordhavn: 14% af respondenterne har fritidsaktiviteter i Nordhavn og 12% 

bor der. Derudover bruger folk området til: 

o Udflugter, sight-seeing 

o Nysgerrighed, se på udvikling 

o Kultur 

o Gå- og cykelture 

o Spændende område, upoleret, råt 

o Fiskeri 

 Hvilke faciliteter kunne få folk til at komme i Nordhavn: Der er mange (72%), der ville komme efter 

former for kultur, fx musik, kunst og kulturelle arrangementer. Flere (30%) vil også gerne komme 

efter vandsport, fx sejlsport eller anden idræt. Derudover nævnes: 

o Natur, grønne områder 

o Strand, havnebad, sauna 

o Fællesskabsprojekter 

o Yoga 

o Rollespil/parkour 

o Arkitektur/byens udvikling 

o Udendørs ”lokal” til fx dans, teater eller biograf 

o Fiskeri 

o Madvogne 

o Shopping 

Om byrum og Østerbro (spørgsmål 5-8) 

 Rekreative byrum: For et stort flertal af respondenterne er rekreative byrum vigtige (for 54% er det 

meget vigtigt, og for 39% er det vigtigt). 

 Rekreative byrum på Østerbro: For 53% af respondenterne opfylder Østerbro respondenternes 

behov for rekreative byrum i nogen grad, 34% synes at det er i tilfredsstillende grad, 6% synes det 

er i høj grad og 5% synes det er i  mindre grad.    

 Østerbros kulturtilbud: 33% af respondenterne er tilfredse med Østerbros kulturtilbud og 7% er 

utilfredse. 61% er hverken eller tilfredse. Her skal medtænkes, at det ikke er alle respondenterne 

der er fra Østerbro, og det vides ikke om de har kendskab til Østerbros kulturtilbud.  

 Nordhavn som en del af Østerbro: 63% synes, at Nordhavn er en del af Østerbro, mens 37% ikke 

synes, at Nordhavn er en del af Østerbro. 
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Om udviklingen af Nordhavn (spørgsmål 9-13) 

 Nordhavn som bydel for den almindelige københavner: For et stort flertal af respondenterne er det 

vigtigt, at Nordhavn udvikler sig til en bydel for den almindelige københavner (for 56% er det meget 

vigtigt, og for 36% er det vigtigt). 

 Betragtes Nordhavn som sted for den almindelige københavner: 35% af respondenterne betragter 

Nordhavn som et sted for den almindelige københavner i nogen grad, 19% synes at det er i 

tilfredsstillende grad, 13% synes det er i høj grad. 25% synes kun det er i mindre grad og 9% synes 

det er i ringe grad.  

 Understøtter udviklingen af Nordhavn, at det bliver for den almindelige københavner: 45% synes, 

at den nuværende udvikling af Nordhavn understøtter, at Nordhavn bliver et sted for den 

almindelige københavner i nogen grad, 20% synes det er i tilfredsstillende grad, og 8% synes, at det 

er i høj grad. 16% synes derimod at det kun er i mindre grad, at den nuværende udvikling af 

Nordhavn understøtter, at det bliver et sted for den almindelige københavner, og 12% synes det i 

ringe grad. (I dette spørgsmål er der muligvis en fejlkilde i måden spørgsmålet er formuleret på, der 

kan tolkes på – se længere nede i de samlede resultater). 

 Nordhavn som velhaver-kvarter: Et stort flertal af respondenterne frygter, at Nordhavn udvikler sig 

til velhaver-kvarter (56% frygter det i høj grad, 14% i tilfredsstillende grad og 19% i nogen grad). 6% 

frygter det kun i mindre grad og 5% i ringe grad. 

 Andre kommentarer:  

o Lav grønne områder, træer, strand 

o Bevarelse af det frie rum 

o Vigtigt med blandede boliger 

o Vigtigt med det kreative miljø, bevar det skæve  

o Bevar fri adgang til vandet 

o Dyrk den industrielle kulturhistorie 

o Sikre kultur, teater, scener og afholde arrangementer 
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Om respondenterne 
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Samlede resultater 

 

Uddybning: 

 I kategorien Andet er besvarelserne ”Bil”. 

 

 

Uddybning: 

 Af dem der svarer ”Nej” er 4 fra Østerbro og 2 fra andre steder i København 
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Uddybning: 

 I kategorien Andet er besvarelserne:  

o Udflugter, sight-seeing 

o Nysgerrighed, se på udvikling 

o Kultur 

o Gå- og cykelture 

o Spændende område, upoleret, råt 

o Fiskeri 

 

Uddybning: 

 I kategorien Andet er besvarelserne: 

o Natur, grønne områder 

o Strand, havnebad, sauna 

o Fællesskabsprojekter 

o Yoga 

o Rollespil/parkour 

o Arkitektur/byens udvikling 
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o Udendørs ”lokal” til fx dans, teater eller biograf 

o Fiskeri 

o Madvogne 

o Shopping 
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Uddybning: 

 Muligvis en fejlkilde i spørgsmålet, da det er udefinerbart hvad "dette" er. Er det "Nordhavn 

som bydel for den almene københavner" eller er det hvordan man selv oplever, at "Nordhavn 

er en bydel for den almene københavner"? 

 

 
 

13. Har du andre kommentarer om udviklingen af Nordhavn eller ønsker til den nye 

bydel osv., som du vil videregive til Lokaludvalget, kan du skrive dem her: 

 Hvis der bliver plads vil vi gerne selv lokke liv frem med haver, planter, markeder ikke for meget stål 

og beton alle vegne, huuusk hvis i bruger træ til promenaden o lignende at det skal være fsc. 

 Ville være super, hvis der blev lavet et stort kulturcenter med mulighed for koncerter helt ude ved 

vandet samt udvikling af strandområdet. 

 Behov for flere grønne områder og legepladser. Behov for caféer, butikker etc. eller information om 

hvornår det kommer. 
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 Bevar det "frie" rum, som man oplever, når man besøger området - her er spændende at komme. 

 Som området er nu, er det uinteressant med ucharmerende nyt byggeri. 

 Frygter, at Nordhavnstunnel ødelægger Svanemøllebugten i mange år fremover. 

 Kultur, teater m.m. 

 Almennyttigt byggeri er afgørende for en blandet beboersammensætning. 

 Bedre adgang til/fra Østerbro. Vigtigt at det kreative miljø bibeholdes og udvikles. 

 Muligheder for den almene københavner til at bo her 

 Mere á la det her 

 Masser af gratis arrangementer, ingen private badebroer, kunstner- og værkstedmiljø. Nordhavn 

burde være en del af Østerbro, men følelsen er der ikke endnu. 

 Yoga som i dag, evt. over hele sommeren, gerne i weekenden. 

 Nogle ting har godt af ikke at blive poleret. Der er meget få steder tilbage i Kbh, hvor man kan tage 

hen, og der ikke er tusind caféer og idrætsanlæg. 

 Ærgerligt, hvis Kalkbrænderiløbskaj udvikler sig til et nyt Islands Brygge, der er helt proppet. Dejligt 

hvis den industrielle vibe bevares. 

 Strand og træer 

 Klondyke-miljø bevares, bevaring af fri adgang til vandet. Derudover børnekulturhus og vand- og 

sejlsportsaktiviteter. 

 Med et godt udvalg af butikker/caféer tilsikres et godt lokalmiljø. OG at andre end beboerne også 

ønsker at benytte bydelen. 

 Please gør det ikke til Ørestaden 2! Bevar adgangen til vandet for alle og lad os bruge det. Bevar det 

skæve, rå og hyggelige. 

 Lad de små værksteder/boligområder i Nordhavnen blive en mere permanent del. Der skal være 

plads til det alternative. Udviklingen af Nordhavn ligner noget, som er alt for dyrt og fancy 

(Østerbro er ikke for almindelige københavnere). 

 Mindre trafik, trafikkaos. 

 Jeg har tidligere boet på Østerbro og overvejer at flytte til Nordhavn. For mig er det vigtigt, at det 

bliver et kulturelt område, hvor alle kan bo. 

 Gør plads til de kreative, det betaler sig. 

 At der fortsat er et område, hvor der ikke plasters til med boliger. 

 Beavre og "dyrke" den industrielle kulturhistorie - tænke det ind i det rekreative miljø. Er selv 

begejstret for lignende ting i udlandet, fx High Line i New York. Har boet i Sluseholmen indtil 

efteråret, og synes at en del af det historiske miljø er gået tabt her. 

 Kampen for en blandet bydel. 


