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BAGGRUND
Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 
igangsat en proces for at udvikle en ny lomme-
park omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud 
mod Østerbrogade på ydre Østerbro. Som baggrund 
for udvikling af pladsen har Lokaludvalget bedt 
Hausenberg udarbejde en baggrundsundersøgelse 
af ejerforhold, funktioner, adgangsforhold, 
byrumskvaliteter og interessenter i området. 

Baggrundsundersøgelsen har dannet grundlag for en 
første idéudvikling, hvor Østerbro Lokaludvalg 
sammen med Hausenberg og Polyform Arkitekter 
har udviklet forskellige scenarier for pladsens 
udvikling. På de næste sider præsenteres uddrag 
fra baggrundsundersøgelsen, tre forskellige 
udviklingsscenarier og en  collage, der viser et 
forslag til pladsens udvikling i retning af et 
aktivt byrum med mulighed for udfoldelse og ophold 
for både børn og voksne.



UDVIKLINGSMULIGHEDER
I Østerbro Bydelsplan er der lagt op til en 
udvikling af den ydre del af Østerbrogade til en 
pulserende forretningsgade med dæmpet trafi k og et 
varieret udbud af butikker. Endvidere er der som 
del af en netop vedtaget cykelpakke på Østerbro 
planer om at videreføre stierne langs Randersgade 
over Strandboulevarden, ad Sionsgade, over pladsen 
på Carl Nielsens Allé og frem til Svanemølleruten. 
Derudover er et områdeløft i Skt. Kjelds kvarter på 
den vestlige side af Østerbrogade netop sat i gang. 
Et nyt byrum på Carl Nielsens Allé skal 
tænkes sammen med og indgå i synergi med både 
Østerbrogades udvikling, cykelpakken og det 
forestående områdeløft i nabokvarteret.

I det følgende præsenteres tre forslag til 
udvikling af pladsen baseret på forskellige 
trafi kale principper. Forslagene er struktureret 
ud fra de trafi kale betingelser på pladsen, fordi 
det har vist sig at være afgørende for områdets 
interessenter og pladsens funktionalitet. Sidst 
skitseres et samlet udviklingsscenarie, der 
kombinerer elementer fra de tre forslag.





OMRÅDET I DAG 
Pladsen på Carls Nielsens Allé består i dag af 
en klassisk allé omkranset af høje træer, parke-
ringspladser, fortov og bunkere, som er lejet ud 
til vinkælder og øvelokaler. Alléen ender i den 
tidligere hospitalshovedbygning, hvor der er adgang 
gennem en smal port til området øst for pladsen med 
institutioner og boldklubben B-93. Fra pladsen og 
ud mod Østerbrogade går en kort allé med parkerede 
biler, træer og fortov i hver side.

Umiddelbart ud til pladsen ligger Svanemøllehallen, 
en integreret børneinstitution, et fritidshjem, 
Region Hovedstadens Psykiatri og to boligblokke 
ud mod Østerbrogade. På Østerbrogade ud for Carl 
Nielsens Allé ligger adskillige detailbutikker 
blandt andet en Emmery’s butik og café.Pladsen 
fremstår generelt lidt forfalden, med ujævn og 
ødelagt belægning og meget affald, især i buskadset 
på bunkerne og på græsset bag Svanemøllehallen, 
som tilsyneladende bliver brugt fl ittigt som 
hundetoilet. 

Brug 
Carl Nielsens Allé fungerer i dag primært som 
gennemfartssted for bilister, cyklister og 
gående, og som parkeringsplads for bilister. 
Især i morgen- og eftermiddagstimerne bærer 
området præg af trafi k til og fra de mange børne-, 
unge- og fritidsinstitu-tioner. Derudover har 
psykiatrien forskellige udadvendte og opsøgende 
funktioner med indgang i porten i den tidligere 
hospitalshovedbygning. Der forekommer desuden på- 
og afl æsning i forbindelse med varelevering til 
bygningerne omkring pladsen. Beboerne i ejendommene 
ud mod Østerbrogade bruger primært pladsen til 
parkering, som er gratis. 

Parkering
Der er 34 markerede parkeringspladser på pladsen. 
Herudover holder der gerne 2-5 parkerede biler på 
ureglementerede pladser, og der er opstillet to-
tre containere, nogle permanent som lagerplads. 
Flere af interessenterne i området ønsker at bevare 
parkeringspladserne på pladsen, mens andre hellere 
ser en udvikling af pladsen i en mere rekreativ og 
grøn retning. 

Trafi k
De fl este, både bløde og hårde trafi kanter, bevæger 
sig ad vejen tværs over pladsen mellem de to 
kolonner af parkerede biler og gennem porten i 
hospitalsbygningen. Kun få gående vælger omvejen 
bag om bunkerne, hvor fortovet løber. Situationen 
med mange parkerede biler, ingen cykelsti og gående 
på vejbanen giver et uorganiseret trafi kfl ow over 
pladsen. Derudover er der ofte trafi kprop i porten, 
og der opstår let farlige situationer for cyklister 
og gående, da porten er smal, og der er dårligt 
udsyn fra begge sider. Flere af interessenterne 
i området peger på, at trafi kken over pladsen og 
især gennem porten fungerer uhensigtsmæssig og 
er direkte farlig for deres brugere, som i mange 
tilfælde er børn og unge. Nogle interessenter 
ønsker porten lukket for biltrafi k, andre mener, at 
en lukning af porten kan forringe adgangsforholdene 
til området øst for pladsen. 

Opholds- og adgangsforhold
Der er ikke deciderede opholdsmuligheder på 
pladsen, og ophold sker kun sjældent, med 
undtagelse af patienter til psykiatriens 
ambulatorium, som af og til står og venter i eller 
uden for porten i hospitalshovedbygningen.

Der er adgang til pladsen direkte fra Østerbrogade 
ad Carl Nielsens Allé og fra Spor-Sløjfen via 
området ud mod banen og gennem porten i den 
tidligere hospitalsbygning. Derudover er der adgang 
til pladsen ad Johan Svendsens Vej og via cykel- 
og gangstien, som begge løber fra Sionsgade. I det 
sydøstlige hjørne af pladsen er der en gangsti, der 
fører ud til institutionsområdet øst for pladsen.







3 SCENARIER



LEGELANDSKAB
Pladsen udvikles til et sammenhængende, kuperet 
lege- og bevægelseslandskab.

Hele pladsen dækkes af en ensartet belægning.           

Trafi k: 
Lukket for trafi k. Det er dog muligt at få adgang 
med bil til boligforeningernes gårde. 

Parkering: 
Alle P-pladser nedlægges.

Størstedelen af pladsen afskærmes for biler 
og udvikles til et sammenhængende lege-/
bevægelseslandskab  (for sport, leg og bevægelse af 
den uorganiserede art), med en ensartet belægning, 
som binder pladsen sammen og med bunkerne 
integreret i et et kuperet landskab. Evt. klatrevæg 
på Svanemøllehallens bagside.
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legeplads
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vanddysser



GRØN PARK
      Pladsen udvikles i en meget grøn retning, 
med nedprioritering og omorganisering af trafi k 
og parkeringspladser, med græs fra kant til kant 
og med en vertikal park eller drivhus op ad 
Svanemøllehallens bagside.

Trafi k: 
Blind vej med delvis biladgang, f.eks. sivegade. 
Porten lukkes for gennemkørsel.

Parkering: 
Mulighed for noget parkering
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sti

græs

grøn parkering

vertikal khave



KLASSISK ALLÉ
Pladsens identitet som klassisk allé  understøttes 
og udvikles, med muligheder for ophold, gennegang/
kørsel og parkering. Der arbejdes med belægningen 
og med at få bunkerne til at indgå som aktiver i 
pladsen, frem for ufremkommelige krat. 

Trafi k: 
Mulighed for gennemkørsel.

Parkering:
Samme mængde parkering som i dag.  
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KONCEPT
Det nye byrum ved Carl Nielsens Allé ligger på 
kanten af Østerbros gamle kystgrænse mellem land 
og vand, fra før hele havneområdet blev fyldt 
op. Dette har vi brugt som udgangspunkt for 
vores formgivning af det nye byrum. Et byrum som 
bliver et samlet, kuperet og fl ydende landskab med 
forbillede i vand, klitter og strandlandskaber.
Byrummet er et afbræk fra daglig trængsel og 
travlhed på Østerbrogade. Et legerum for børn og 
voksne. Et rum med adgang for alle til at dyrke 
fysisk aktivitet og leg i umiddelbar nærhed af 
deres hjem. 



Illustration af den nye plads



OPBYGNING
Byrummets kuperede terræn foreslår vi asfalteres 
med fi nkornet sort pulverasfalt, så børn kan få 
glid på rulleskøjter og skateboards og kan tegne 
med kridt til forskellige lege og spil. Rummet 
møbleres med forskellige legeredskaber, boldbaner, 
vanddysser og siddemuligheder, der tilsammen vil 
skabe en lang række muligheder for aktivitet og 
ophold. 

Derved bliver den nye plads en perfekt ramme for 
et aktivt byliv med udgangspunkt i uorganiserede 
sportsaktiviteter, leg og ophold.

De eksisterende bunkers kan evt. bruges til at 
rumme forskellige udadvendte aktiviteter som f.eks. 
en cafe. Svanemøllehallens facade foreslår vi 
omdannet til en vertikal have og klatrevæg. En del 
af de eksisterende træer kan bevares og der plantes 
nye træer af forskellig art.

I aftentimerne og i vintersæsonen belyses pladsen 
af et generelt lys kombineret med spots i master 
og nedsænkede projektører i underlaget. Dette 
forstærker rummet og forøger intimiteten på 
pladsen.

I den vestlige del af pladsen etableres 21 
parkeringspladser. Hele pladsen udlægges som 
lege-opholdsarealer. Det vil stadig være muligt 
at komme frem til de private P-pladser i de 
nærliggende gårde, og der vil stadig være adgang 
for brandsluknings- og renovationskøretøjer. Porten 
i den østlige ende af pladsen lukkes for biltrafi k, 
sådan at det fremover kun vil være muligt at få 
adgang til det bagvedliggende område i bil via 
Spor-Sløjfen ved Svanemølle Station.

Bevægelseslinier for lette trafi kanter Bevægelseslinier for biler
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