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12. oktober 2010 
 

 
STATUS Østerbro Bydelsplan 
 
Østerbro Bydelsplan 
Den omfattende dialogproces, som lokaludvalget har gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af Østerbro 
Bydelsplan, har bl.a. synliggjort et stort ønske om flere aktiviteter og steder for unge på hele Østerbro, samt sociale og 
netværksskabende indsatser, herunder i forhold til integration af etniske minoriteter (sidstnævnte hovedsageligt 
koncentreret i området omkring Lyngbyvej og Ryparken). Der har samtidig været et generelt ønske om flere 
udfoldelsesmuligheder for kultur- og fritidsaktiviteter. Desuden har der været fokus på indretning af byrum og løsning af  
trafikale konflikter. 
 
Østerbro Lokaludvalg glæder sig til samarbejdet med områdeløft i det såkaldte Skt. Kjelds kvarter nord og syd, hvor der er gode 
muligheder for at fortsætte processen med inddragelse af borgerne i bydelsplanlægningen. 
 
TEMA INDSATSER BEMÆRKNINGER 
Østerbro identiteter 
Temaet beskriver de 
forskellige borgere og 
kvarterer på Østerbro 
og har et særligt fokus 
på, at der skal ske en 
indsats over for de 
marginaliserede unge, 
som færdes og skaber 
utryghed på de ydre 
dele af Østerbro. 

Foreningsguidekoordinator: 
Østerbro Lokaludvalg startede i 2009 et samarbejde med 
KFF Projektrådgivningen og Dansk Flygtningehjælp om 
ansættelse af en foreningsguidekoordinator på Østerbro. 
Foreningsguidekoordinatoren er finansieret af 
lokaludvalget, og arbejder med fokus på området nord 
for Jagtvej med at hjælpe børn (primært af anden etniske 
herkomst) ind i foreningslivet. 
 

Lokaludvalget skal efter status på ordinært møde den 
16. november 2010 tage stilling til, om der skal 
afsættes midler til fortsættelse i 2011. 

 Ungdomsliv på Østerbro: 
I marts 2010 besluttede lokaludvalget at gennemføre en 
større ungdomsindsats i samarbejde med BUF Distrikt 
Østerbro. Indsatsen er finansieret af lokaludvalget. 
Formålet er at skabe dialog med og blandt de unge om, 
hvordan vi i fællesskab kan sikre rammerne om et trygt 
børne- og ungeliv på Østerbro, der understøtter de unges 

Østerbro Lokaludvalg håber på fortsat samarbejde 
og opbakning fra Børne- og Ungdomsforvaltningens 
distrikt Østerbro til opfølgning på indsatsen. 
Lokaludvalget har afsat yderligere 250.000 kr. i 
puljemidler til som led i opfølgningsindsatsen. 
Rapport fra hele indsatsforløbet forventes i 
slutningen af oktober 2010 og sendes til alle BUU’s 
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muligheder for et aktivt liv, udviklingen af at godt 
selvværd og gensidig respekt.  
Der har været afholdt flere fokusgruppeinterviews og 
dialogmøder med forskellige målgrupper af børn og unge 
rekrutteret gennem skoler, klubber samt via SSP og 
gadeplansarbejdere, for at afdække deres ønsker og 
behov. Den foreløbige indsats blev afsluttet med en 
vellykket ungdomskonference i Krudttønden lørdag d. 
25. september 2010.  
 

medlemmer. 

 Nabo til nabo: 
Østerbro Lokaludvalg netop bevilget 133.500 kr. til fase 
1 i et større integrationsprojekt, et såkaldt nabo til nabo 
integrationsnetværk. Projektet fokuserer på (i kvarteret 
omkring Kildevældsskolen) at styrke etniske minoriteters 
beskæftigelsesrelaterede netværk gennem 
netværksdannelse til deres etniske danske naboer (i 
Komponistkvarteret), der har et solidt netværk på 
arbejdsmarkedet. 

Lokaludvalget håber, at projektet fremover kan 
forankres i Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen 

Dynamisk kultur og 
fritid 
Temaet beskriver, at 
Østerbro ønsker at være 
en bydel med meget 
uformel og 
selvorganiseret idræt 
og 
kulturliv. 

Kulturhus på Østerbro 
I forbindelse med bydelsplanarbejdet blev der udarbejdet 
et forslag til indholdselementer for et nyt kulturhus nord 
for Jagtvej, bl.a.  
- evt. filial af Øbro-Jagtvej Bibliotek 
- center for e-sport rettet især mod målgruppen af 12 - 20 
årige.  
I Bydelsplanen (side 20) er beskrevet en aktivitetshal for 
krop og hjerne. En sådan aktivitetshal ser lokaludvalget 
fortsat gerne etableret 
 

I forbindelse med høringssvar om Borgervænget 5 – 
7 har Lokaludvalget foreslået, at bygningen 
anvendes til kulturhus. 
 

 Bevægelse i byrummet: Østerbro Lokaludvalg har opsat 
3 bordtennisborde på mindre pladser i bydelen. 

Lokaludvalget ønsker at opsætte et bordtennisbord 
ved den nyanlagte Svanemøllestrand, men 
drøftelserne med Teknik- og Miljøforvaltningen om 
tilladelse er endnu ikke afsluttet. 
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Rekreative Byrum 
Temaet fokuserer på, 
hvordan bydelens 
pladser og andre byrum 
skal invitere til aktivitet. 
Der er bl.a. et lokalt 
fokus på en udvikling af 
Østerbrogade, særligt 
de byrum, der ligger 
langs hele gaden fra 
Søerne til Svanemøllen 

Nordhavn: 
I forbindelse med bydelsplanarbejdet blev et notat om 
faste og fleksible og /eller flytbare kultur- og 
idrætsfaciliteter i Nordhavnen udarbejdet. Der blev her 
peget på en lang række ideer, som lokaludvalget fortsat 
ønsker realiseret.  
 
 

Mulighederne for at etablere nye aktiviteter i 
Nordhavn udnyttes endnu ikke i ønskeligt omfang. 
Dette skyldes formentlig, at By & Havn indtil videre 
har prioriteret udviklingen af Ørestad vedrørende 
kultur- og fritidsfaciliteter. 
 

 Lommeparker og midlertidige byrum:  
Lokaludvalget har taget initiativ til at få udarbejdet et 
projekt for pladsen i Carl Nielsens Allé foran 
Øresundshospitalet. 
Lokaludvalget har sammen med Miljøpunkt Østerbro 
også arbejdet for udvikling af Lilly Helveg Petersens 
Plads, og har ligeledes fået udarbejdet et projektforslag 
for denne plads. 
Lokaludvalget sponserede i 2009 opstilling af et 
Amfiteater på Poul Henningsens Plads, der skulle lægge 
op til lokal dialog og nye måder at anvende byrummet. 

 
Projektet er faseopdelt og næste fase består i 
informations- og debatmøde 

 Østerbrogade som miljøprioriteret handelsgade 
Er taget op til videre behandling under titlen Byens Puls, 
hvor beskrivelserne i bydelsplanen er ved at blive 
nærmere beskrevet.  
Under initiativet Trafikstrategi satses primært på at få 
lavet forslag til omlægning af den ydre del af 
Østerbrogade imellem Jagtvej og Strandvænget. 
 

Lokaludvalget har grundigt analyseret 
trafikprognoserne for trafikkens udvikling som er 
udarbejdet ifm. Nordhavnsvejsprojektet og påpeget 
konflikten imellem en forventet voldsom vækst i 
denne og i Østerbrogades status som handelsgade. 
Lokaludvalget har ved gentagne lejligheder drøftet 
mulighederne for at få neddroslet trafikken med 
Center for Trafik.  

Funktionel trafik 
Temaet fokuserer 
særligt på trængsels- 
problematikken, og der 

Trafikstrategi 
En arbejdsgruppe, der skal gennemgå den tidligere 
trafikplangruppes forslag, er nedsat. Den skal komme 
med forslag til indhold i den kommende kommuneplan 

 
Lokaludvalget har afsat penge til konsulentbistand til 
tegningsmateriale, som skal danne grundlag for en 
borgerinddragelsesproces omkring trafikstrategien 
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er lokalt interesse for 
trængselsafgifter og 
bedre kollektiv trafik. 
Derudover er der lokalt 
ønske om bedre forhold 
for de bløde trafikanter, 
via grønne cykelruter 
og 
flere cyklister samt 
sikre skoleveje. 

på trafikområdet samt forberede forslag til realisering. 
Som led heri skal den forberede et par møder med 
offentlig høring. 

på Østerbro. 

 Trianglen 
Omlægning af trafikstrømmene på Trianglen, for at få 
den til at fungere som bydelsrum  

En tidligere arbejdsgruppe vedr. Trianglen er 
gennedsat og nye medlemmer deltager. Der er 
bevilget penge til udvikling af tegningsmateriale. 

 Cykelpakke Østerbro 
Som led i kickstart København er fremsat forslag om en 
Cykelpakke Østerbro på ca. 80 mio. kr. Lokaludvalget 
har i samarbejde med Center for Trafik udviklet forslag 
til en samlet cykelstiplan for Østerbro. Principperne for 
lokaludvalget er at fremme lavthængende frugter, de små 
forbindelser samt linieføringer, der har det største 
volumen i cykeltrafikken. Også cykelparkering skal 
tilgodeses 

Kun en del af lokaludvalgets forslag vil blive 
finansieret i cykelpakken, fordi BR har valgt at binde 
50 mio. kr. i en cykelbro over Lyngbyvejen. Et ad 
hoc udvalg under lokaludvalget arbejder tæt sammen 
med Center for Trafik om forslag for anvendelsen af 
de resterende 30 mio. kr. til cykelpakken. 

 
 
 


