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Fredeliggørelse af Østerbrogade 

1. Indledning 
 
Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet Rambøll om at ud-

arbejde idéskitse til fredeliggørelse af Østerbrogade mellem Svanemøllen og 
Jagtvej. Opgaven er opdelt i to faser, hvor 1. fase omhandler udarbejdelse af 
alternative forslag til omprofilering af Østerbrogade og vurdering af disse. På 
baggrund heraf er der udvalgt en løsning, som har dannet grundlag for udar-
bejdelse en idéskitse i 2. fase. Efterfølgende er idéskitsen udvidet til også at 
omfatte strækningen mellem Jagtvej og Nøjsomhedsvej.  

 

 

2. Nuværende forhold 

 

 

Figur 1. Nuværende anvendelse af gadearealet 

 

Østerbrogade nord for Jagtvej har i dag ca. 3 m brede fortove og cykelstier 

samt to kørebaner i hver retning, hvor de inderste kørebaner benyttes til par-

kering og busholdepladser. Fortovet i østsiden har dog varierende bredde – på 

nogle strækninger op til ca. 6 m. Ved Svanemøllen er både fortov og cykelsti 

noget smallere. Der er knap 50 parkeringsmuligheder langs kantstenen i hver 

vejside. I morgenmyldretiden er der i parkeringsforbud i retning ind mod byen, 
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mens det samme er tilfældet i retning ud af byen i myldretiden om eftermiddagen.  

 

I det signalregulerede kryds ved Nygårdsvej / Carl Nielsens Allé er cykelstien afkortet, idet højre-

svingsbanen benyttes både af biler og cyklister. Den ene ligeudbane benyttes også af venstresvingende 

biler. 

 

 

Figur 2. Buslinjer og stoppesteder ved Svanemøllen Station1 

 

Biltrafikken afvikles i dag uden de store problemer på strækningen. Østerbrogade betjenes af buslinje 

1A (Hellerup Station – Avedøre Station) med 8 afgange pr. time i myldretiden samt buslinje 14 (Klam-

penborg Station / Svanemøllen – Vanløse - Jydeholmen) med 6 afgange pr. time i myldretiden, hvoraf 

halvdelen har endestation Ved Sporsløjfen ved Svanemøllen Station. Herudover har buslinje 4A ende-

station Ved Sporsløjfen, hvorfra der er 12-14 afgange pr. time i myldretiden til Femøren eller Bella 

centret. Den ankommer til stationen via Borgervænget og afgår via Kildevældsgade. I en særlig busfa-

se i forbindelse med signalreguleringen nord for Kildevældsgade kan bussen svinge til venstre fra bus-

banen i vestsiden af Østerbrogade og ind Ved Sporsløjfen.  

 

Det har ikke ligget inden for opgavens rammer at analysere trafikuheld og miljømæssige forhold såsom 

støj og luftforurening.  

 

                                                
1http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/kort/trafikkort/Documents/Hovedstadsomraadet/BusserKobenhavnCity.pdf og 

http://www.moviatrafik.dk/Terminalkort/Svanemøllen.pdf 

http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/kort/trafikkort/Documents/Hovedstadsomraadet/BusserKobenhavnCity.pdf
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3. Forslag til begrænsning af kapaciteten i vejadgange til Østerbro 

 

En forudsætning for projektet har været lokaludvalgets ønske om at kunne afvikle biltrafikken på 

Østerbrogade uden væsentlige forsinkelser efter en indskrænkning af antallet af kørespor for den indi-

viduelle biltrafik fra to til ét kørespor i hver retning. For at fremme dette har lokaludvalget ønsket at få 

belyst mulighederne for at nedsætte kapaciteten i vejadgangene til Østerbro ved Svanemøllebroen og 

på Oslo Plads.  

 

Herudover ønsker lokaludvalget i forbindelse med projektet for Strandboulevarden følgende ændringer:  

 Afbrydelse af vejforbindelse mellem Østbanegade ved Fritjof Nansens Plads og Strandboulevarden. 

 Inddragelse af den ene ligeudbane i krydset Oslo Plads / Kristianiagade til ny højresvingsbane mel-

lem Oslo Plads og Kristianiagade. 

 Inddragelse af én ligeudbane i hver retning på Strandboulevarden mellem Kristianiagade og Vor-

dingborggade. 

Endelig ønskes Østersøgade afbrudt ved Østerbrogade.  

 

TetraPlan har fået i opdrag at vurdere konsekvenserne heraf ved hjælp af trafikmodellen OTM. Resulta-

terne af dette arbejde belyses derfor ikke her. 

 

 

Figur 3. Den nuværende udformning af krydset Strandvejen-Svanemøllebroen / Ryvangs Allé-

Strandvænget (Nordhavnsvejs underføring vist punkteret)2 

 

Krydset Ryvangs Allé / Strandvejen ombygges i forbindelse med etablering af Nordhavnsvej. Den ene 

af de to højresvingsbaner fra Ryvangs Allé fjernes. Det foreslås her, at den ene af ligeudbanerne mel-

lem Strandvejen og Svanemøllebroen reserveres til busbane. Herudover foreslås en udvidet grøntid for 

venstresvingende trafik fra Strandvejen til Strandvænget og en formindskelse af grøntiden for højre-

svingende trafik fra Ryvangs Allé.  

                                                
2 

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegsprojekter/GaderOgVeje/Nordhavnsvej/Fakta%20om%20Nordhavnsvej/~/media/69C3E9E4BA114128ADFFF3

A30EA2FA7F.ashx 

Strandvejen 

Svanemøllebroen 

Forslag til busbane 

Forslag til busbane 
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Figur 4. Krydset Oslo Plads – Grønningen / Øster Voldgade - Folke Bernadottes Allé før ombygning 

 

På Oslo Plads foreslås den ene ligeudbane fra Grønningen reserveret til busser. Samtidig etableres en 

cykelbane for ligeud kørende cyklister mellem ligeudbanen og højresvingsbanen. Herved skal højre-

svingende biler fra Grønningen mod Folke Bernadottes Allé ikke som i dag holde tilbage for de mange 

ligeud kørende cyklister. Denne løsning er ikke ideel for cyklister, men ses flere steder i København, 

eksempelvis mellem Jagtvej og Lyngbyvej. 

 

 

Figur 5. Jagtvej set mod nord ved Lyngbyvej 

 

Grøntider på Folke Bernadottes Allé, Øster Voldgade samt for højresvingende trafik fra Grønningen fo-

reslås sat op, mens grøntider på Grønningen og Oslo plads for ligeud kørende sættes ned.  

Oslo Plads 

Grønningen Øster Voldgade 

Folke Bernadottes 

Allé 

Ligeudbane for cyklister 

placeres her 

 

 

og busbane her 
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4. Skitseforslag til omprofilering af Østerbrogade nord for Jagtvej 

 

Der er i første fase udarbejdet en række alternative skitseforslag for omprofilering af Østerbrogade 

nord for Jagtvej. I alle forslag indskrænkes antallet af kørebaner, således at der kun er én kørebane i 

hver retning. Desuden etableres der en midterhelle, som letter krydsning af kørebanerne ved at mulig-

gøre passage i to tempi. Ved det signalregulerede kryds ved Nygårdsvej / Carl Nielsens Allé benyttes 

midterhellen til venstresvingsbaner. Endelig forudsættes der også efter åbningen af metroens 4. etape 

stadig at være behov for en hyppig busdrift på Østerbrogade. Det vil derfor være ønskeligt at undgå 

forsinkelser i busafviklingen som følge af indsnævringen af kørebanerne. Der foreslås derfor buspriori-

tering ved de signalregulerede kryds. 

 

Der er set på mulighederne for at bibeholde de nuværende fortove og cykelstier og alene foretage æn-

dring af kørebanerne: 

1A. Etablering af parkeringsbåse i den ene vejside og busbane i den anden. 

1B. Etablering af parkeringsbåse i begge vejsider. 

 

Der er herudover udarbejdet 3 alternativer, hvor man indskrænker fortovet i østsiden, men bevarer 

fortov og cykelsti i vestsiden: 

2A. Svarer til 1A, men med en bredere midterhelle. 

2B. Svarer til 1B, men med en bredere midterhelle. 

2C. Der indrettes parkering i midterhellen. 

 

 

Figur 6. Alternativ 1A. 

 

I alternativ 1A etableres permanent parkering, dvs. også i myldretiden, langs vestsiden af vejen syd for 

krydset ved Nygårdsvej / Carl Nielsens Allé, mens der er parkering i østsiden nord for krydset. Herved 

halveres antallet af parkeringsmuligheder uden for myldretiderne, mens antallet er uændret i myldreti-

derne. Bussernes fremkommelighed sikres med busbaner mod krydset. Der er mulighed for at placere 

en række træer i midterhellen, hvis hastigheden på Østerbrogade reduceres til 40 km/t. Alternativt skal 

midterhellen gøres 0,5 m bredere for at få en acceptabel afstand mellem træerne og kørebanen.  
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Figur 7. Træer i midterhellen på Toftebæksvej i Lyngby3 

 

Træerne må ikke skjule trafikanterne for hinanden eller dække for færdselstavler. Træer bør derfor 

normalt være opstammede, hvis de er placeret, så de kan være til gene for nødvendig oversigt. 

 

 

Figur 8. Befæstet midterhelle på Strandvejen i Hellerup4 

 

Alternativt kan midterhellen befæstes. I begge løsninger kan der etableres udsparinger i forbindelse 

med fodgængerpassager.  

                                                
3 Illustration fra Byernes Trafikarealer hæfte 7. 

4 Illustration fra Byernes Trafikarealer hæfte 3 
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I alternativ 1B etableres permanent parkering i begge vejsider samt fremskudte heller for fodgængere. 

Fodgængere skal her kun passere én vognbane for at komme til midterhellen. Der indrettes busbaner 

på korte strækninger mod krydset ved Nygårdsvej / Carl Nielsens Allé. Strækningerne skal dog være så 

lange, at bussen kan passere en evt. kø af holdende biler før krydset. Bussernes fremkommelighed ind 

mod byen kan også sikres ved, at busserne prioriteres i det signalregulerede kryds ved Kildevældsga-

de, således at man ikke behøver etablere en busbane nord for krydset ved Nygårdsvej / Carl Nielsens 

Allé. 

 

I alternativ 1B forøges antallet af parkeringsmuligheder i myldretiderne med ca. 40%, mens det redu-

ceres med ca. 25% udenfor. 

 

Figur 9. Alternativ 1B  

 

Der foreslås i dette alternativ plantet træer i begge vejsider i de fremskudte heller mellem de parkere-

de biler.  

 

 

Figur 10. Frederikssundsvej med beplantning i parkeringsbaner 



 

8/16 

 

 

 

Figur 11. Alternativ 2A 

 

I alternativ 2A udvides midterhellen til ca. 5 m, hvorved det bliver muligt at placere to række træer i 

midterhellen. Østerbrogade får herved samme karakter som Strandboulevarden, hvor midterarealet 

dog de fleste steder er noget bredere. Nord og syd for Sionsgade vil vejudvidelsen gribe ind i de tilstø-

dende grønne anlæg og en fodgængertunnel, som må ombygges. Ved Sløjfen må fortove og cykelstier 

indskrænkes. Ellers ligner forslaget alternativ 1A. 

 

 

Figur 12. Strandboulevarden set mod vest ved Vejlegade 

 

Figur 13. Alternativ 2B 

 

I alternativ 2B udvides vejarealet og giver mulighed for plantning af to rækker træer i midterhellen li-

gesom i alternativ 2A. Alternativet svarer ellers til alternativ 1B, men uden træer i siderne. 
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Figur 14. Alternativ 2C 

 

I alternativ 2C flyttes parkeringen ind midterarealet, som gøres lidt bredere end på Strandboulevarden. 

Der bliver herved plads til 2 langsgående parkeringsbaner. Hvor mange pladser, der i alt kan indrettes, 

afhænger af hvor meget af arealet, der holdes fri for parkering. Det antages muligt at etablere lige så 

mange p-pladser som i alternativ 1B.  

 

 

Figur 15. Strandboulevarden set mod syd ved Vordingborggade 

 



 

10/16 

 

5. Sammenligning af alternativer 

 

I tabel 16 er foretaget en kvalitativ sammenligning af alternativerne med henblik på udvælgelse af et 

forslag til videre skitseprojektering. Tallene angiver prioritering i forhold til de udvalgte parametre, 

hvor 1 er bedst.  

 

 Alternativ 1A Alternativ 1B Alternativ 2A Alternativ 2B Alternativ 2C 

Busafvikling 1 2 1 2 2 

Begrønning 3 2 1 1 2 

Parkering 2 1 2 1 1 

Økonomi 1 1 2 2 2 

Tabel 16. Sammenligning af alternativer 

 

Busfremkommeligheden er bedst i alternativ 1A og 2A, idet etablering af længere busbaner mellem de 

signalregulerede kryds vil give en lidt bedre fremkommelighed, end hvis der kun etableres busbaner op 

til krydsene. 

 

Der er mulighed for at plante flest træer i alternativ 2A og 2B, mens mulighederne er dårligst i alterna-

tiv 1A 

 

Antallet af parkeringsmuligheder øges i myldretiderne i alternativ 1B, 2B og 2C, mens det er uændret i 

alternativ 1A og 2A. Uden for myldretiderne reduceres antallet i alle alternativer. 

 

I alternativ 2A, 2B og 2C skal kantstenene flyttes i den østlige side af Østerbrogade på hele stræknin-

gen. Desuden medfører de indgreb i tilstødende grønne anlæg og en stitunnel ved Sionsgade. 

 

Ud fra en samlet vurdering anses alternativ 1B at give den bedste løsning. 
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6. Forslag til fredeliggørelse af Østerbrogade mellem Svanemøllen og Jagtvej 

 

Den samlede strækning er vist på det vedhæftede bilag. 

 

Figur 17. Endeligt forslag til tværprofil for Østerbrogade 

 

Tværprofilet er ændret lidt i forhold til alternativ 1, idet der er foretaget en mere detaljeret vurdering af 

en række hensyn: 

 Der foreslås ca. 0,5 m brede brostensbånd langs den 2 m brede midterhelle, således at ven-

stresvingende biler fra Østerbrogade kan holde i midterarealet uden at spærre for bagfrakom-

mende trafik og dermed gøre det vanskeligt for busser at passere, når der kun er ét kørespor. 

 Kørespor er indsnævret til 3,25 m, idet der samtidig er lagt et brostensbånd på ca. 25 cm langs 

parkeringsbaner. Herved er det muligt for udrykningskøretøjer at passere evt. holdende biler. 

 Parkeringsbanen bibeholdes i en bredde på 2,5 m, der muliggør parkering af større biler. 

 Der foreslås lagt 3 rækker chaussésten på cykelstien inden for kantstenen. Herved indsnævres 

cykelarealet fra ca. 3 m til ca. 2,5 m, men man får øget afstanden til de parkerede biler, såle-

des at risiko for sammenstød mellem cyklister og oplukkende døre formindskes.  

 Af hensyn til træernes vækst skal der være en plantezone under hvert træ på minimum 10 m2. 

Disse plantezoner kan ikke ligge ovenpå større ledningsanlæg og skal afskærmes fra disse. 

Fjernvarmenettet passerer Østerbrogade ved Christiansmindevej, mellem Landskronagade og 

Carl Nielsens Allé samt Ved Sløjfen. Der er taget hensyn hertil ved placeringen af træer. Kloak 

og gasledninger ligger de fleste steder under cykelstier og fortove og giver generelt ikke pro-

blemer for placeringen af træer. Dog ligger der to gasledninger under den vestligste kørebane 

mellem Tåsingegade og Hjortøgade. Det vil være nødvendigt at flytte eller om muligt lukke en 

af gasledningerne, hvis man som foreslået placerer træer her. Herudover ligger der en hoved-

vandledning 0,5-1 m fra kantstenen i den østligste kørebane, som må flyttes for at kunne pla-

cere træer langs den østlige vejside. Der er ikke taget hensyn til andre ledningsejere (telefoni, 

kabelnet), som lettere vil kunne flyttes. Forudsat at plantezonen afgrænses ca. 0,5 uden for 



 

12/16 

 

kantstenen vil en helle med ét træ fylder ca. 8 m ved kantstenen, mens en helle med to træer 

fylder ca. 12 m.  

 

For ikke at reducere antallet af parkeringspladser for meget er der kun foreslået heller med to træer i 

forbindelse med udvalgte fodgængerpassager. Disse er valgt, så afstanden mellem de anviste passager 

varierer mellem 50 m og lidt over 100 m.  

 

Ved placeringen af heller er der taget hensyn til, at lastbiler skal kunne køre til og fra sidegader. Det 

foreslås, at Hornemansgade afbrydes ved Østerbrogade, idet det drejer sig om en kort gadestrækning, 

der let kan betjenes fra parallelle gader. For to udkørsler nord for Sionskirken tillades kun højresving 

for at begrænse afbrydelsen af midterhellen. Ellers opretholdes alle øvrige til- og frakørsler.  

 

Det forudsættes, at alene buslinje14 med endestation ved Svanemøllen benytter Ved Sløjfen. Linje 4A 

får endestation på Borgervænget, hvor den afsætter passagerer, mens den optager passagerer på 

Østerbrogade over for stationen.  

 

 

Figur 18. Østerbrogade ved Svanemøllen Station  

 

Nord for signalreguleringen ved Svanemøllen Station udvides cykelstierne, og der etableres busheller 

ved busstoppestederne. Der etableres en separat højresvingsbane til Kildevældsgade mellem bushelle 

og cykelsti. Der etableres en ny venstresvingsbane fra syd mod Kildevældsgade, hvor der i dag er 

svingforbud. 

 

Den nuværende stoplinie syd for Ved Sporsløjfen flyttes mod syd, således at signalreguleringen omfat-

ter både Ved Sporsløjfen og Kildevældsgade. Busser fra syd benytter højresvingsbanen til den sydlige 

tilslutning af Ved Sporsløjfen.  

 

Kildevældsgade 

Ved Sporsløjfen 
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Figur 19. Hovedforslag til passage af Svanemølleruten ved Svanemøllen Station med vigepligtsregule-

ring ved Borgervænget5 

 

Ved indretningen af krydset er der taget hensyn til de foreliggende planer om etablering af Svanemøl-

leruten mellem Ryparken station og Nordhavn station. Der er her taget udgangspunkt i løsningen, hvor 

cykelruten passerer Østerbrogade i niveau og forbinder Borgervænget med en dobbeltrettet cykelsti 

langs nordsiden af Ved Sporsløjfen. På grund af højresvingsbanen til Kildevældsgade er der ikke mulig-

hed for at etablere en sidehelle for nordfra kommende krydsende cyklister, idet disse i stedet må be-

nytte den udvidede cykelsti. Ved Borgervænget er der vist en vigepligtsløsning. Men denne kan i prin-

cippet også være signalreguleret.  

 

 

Figur 20. Østerbrogade ved Carl Nielsen Gade / Nygårdsvej 

 

Den nuværende placering af busstoppestedet i vestsiden af Østerbrogade ved krydset Carl Nielsens 

Gade / Nygårdsvej bevares, hvor passagerer stiger direkte ud på cykelstien. Busserne fra nord fra 

                                                

 

5 Københavns kommune: Svanemølleruten. Projektmodning 2. etape: Nordre Frihavnsgade – Ryparken st. , Rambøll, April 2009 

Carl Nielsens Gade 

Nygårdsvej 
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Strandvejen vil prioriteres før de øvrige biler i krydset ved Kildevældsgade og derfor ikke komme bag 

en evt. længere kø af holdende biler. Busstoppestedet i østsiden flyttes syd for krydset. Her indføres 

busprioritering, idet busserne får deres egen fase, når de forlader stoppestedet.  

 

Der har været overvejet alternative løsninger for at undgå, at buspassagerer stiger direkte ud på forto-

vet: 

1. Etablering af repos mellem busstoppested og cykelsti ved at indskrænke cykelsti og fortov. 

Dette vil være problematisk på grund af den store cykeltrafik og de mange fordgængere netop 

på dette sted. 

2. Flytning af busstoppestedet til en placering nord for Landskronagade. Dette vil give meget ulige 

afstande mellem busstoppestederne samt dårlige oversigtsforhold for højresvingende biler, når 

bussen holder. 

3. Flytning af busstoppestedet til en placering ud for Christiansmindevej, hvor fortovet så ind-

snævres. Dette vil give meget ulige afstande mellem busstoppestederne. 

4. Forbud mod venstresvingende biltrafik mod Nygårdsvej fra syd, hvorved venstresvingsbanen 

kan sløjfes. Der bliver herved plads til repos mellem busstoppested og cykelsti. Adgangen til 

kvarteret vest for Østerbrogade bliver dårligere, hvorved de parallelle gader belastes mere. 

Samtidig får det ligeudgående kørespor på Østerbrogade et mere bugtet forløb. 

5. Bevaring af busstoppestedet i østsiden som i dag nord for krydset og etablering af fælles højre-

svingsspor og ligeudgående busspor fra syd. Herved risikerer bussen forsinkelser, hvis der i 

opmarchbanen ved krydset foran bussen holder en højresvingende bil, der skal afvente ligeud-

kørende cyklister. Desuden bliver afstanden mellem busstoppestederne meget ulige. 

 

Der er ikke taget endelig stilling til den foretrukne løsning, idet der er ulemper ved alle alternativer. 

 

 

Figur 21. Østerbrogade ved Jagtvej  

 

Der etableres busstoppesteder med busheller nord for krydset ved Jagtvej for at få mindst mulig af-

stand til den kommende metrostation ved Poul Henningsens Plads i Reersøgade. Som følge heraf etab-

leres separat højresvingsbane fra Østerbrogade mod Jagtvej, idet cykelstien samtidig forlænges frem til 

krydset. Herved kan bussen køre samtidig med den øvrige trafik ind mod byen, idet der syd for krydset 

er en separat busbane. Samtidig indsnævres både fortov og cykelsti. Alternativt kan cykelstien som i 

dag afkortes, således at højresvingende og ligeudkørende cyklister benytter bilernes højresvingsbane. 

Strandboulevarden 

Jagtvej 
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Fra syd beholdes den nuværende højresvingsbane, hvor cykelstien er afkortet. Ved siden af denne 

etableres en kort busbane, således at busserne i hele grøntiden kan fortsætte til stoppestedet nord for 

Jagtvej. På grund af forsætningen af Østerbrogade nord og syd for krydset er det ikke muligt at for-

længe cykelstien frem til krydset, med mindre busbanen op mod krydset droppes, og busserne i stedet 

benytter højresvingsbanen. Samtidig må grøntiden for ligeud kørende cyklister i så fald forkortes, idet 

højresvingende biler ellers vil spærre for busser.  
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7. Forslag til fredeliggørelse af Østerbrogade mellem Jagtvej og Nøjsomhedsvej 

 

Der er kun foretaget ændringer i udformningen af den østlige del af denne strækning. Således bibehol-

des den nuværende kørebane, busbane og parkeringsbane i vestsiden af Østerbrogade, ligesom mid-

terhellens udformning ikke ændres.  

 

 

Figur 22. Østerbrogade ud Koldinggade 

 

Den ene kørebane i nordlig retning opretholdes, mens den anden indrettes til parkeringsbane samt pla-

cering af busstoppested. Kørebanen afgrænses fra parkeringsbanen af et smalt brostensbånd eller en 

afmærkning, således at den samlede bredde gør det muligt for udrykningskøretøjer at passere evt. 

holdende biler. Den nuværende cykelsti flyttes mod vest, således at fortovet udvides fra knap 3 m til 

ca. 6,5 m. Cykelstien er i dag 2-2,5 m bred og her vist i en bredde på 2,5 m. Den kan udvides yderli-

gere, hvis der er behov for det, idet fortovet så bliver tilsvarende smallere. Ved busstoppestedet syd 

for Koldinggade bliver fortovet ca. 5 m bredt for at skabe plads til en bushelle. 

 

Der er ikke udpeget specifikke steder, hvor der bør sikres krydsningsmuligheder for fodgængere, idet 

der ikke er foreslået ændringer af Østerbrogade i den vestlige vejside. Krydsning er selvfølgelig mest 

oplagt, hvor der er fremskudte reposer i østsiden. Her er der kun vist reposer ved de tilstødende side-

gader for at sikre gode oversigtsforhold og afgrænse parkeringsbaner. Der er to muligheder for be-

plantning: Den eksisterende trærække kan bevares og vil herved komme til at stå i en skillerabat mel-

lem cykelsti og fortov. Alternativt kan træerne flyttes eller nyplantes i halvcirkler på samme måde som 

foreslået nord for Jagtvej, idet disse evt. udvides for at give plads til passage for fodgængere. Mulighe-

derne herfor i forhold til placeringen af ledningsanlæg er dog ikke undersøgt nærmere. 

 

Koldinggade 


