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Vedr. projektpakker for klimatilpasningsplaner på 
Østerbro

Vedr. prioriteringen:

Overordnet set er Østerbro Lokaludvalg enig i de fremlagte 
prioriteringer i vores lokaludvalgsområde. Vi vil i den forbindelse 
gerne fremhæve 3 projekter som vi mener, er de vigtigste at starte 
med: 

OS 1 Strandboulevarden
Projektet på Strandbouldevarden er det nødvendige startprojekt for at 
håndtere alt vand i det lavtliggende Østerbro. Jo før arbejdet her 
startes, jo bedre. 

OS 13 Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen 
Projektet spiller en stor rolle i forhold til at opsamle og forsinke 
vandet i den højlæggende del af Østerbro. I øvrigt mener vi at arbejde 
her bør startes mens Områdefornyelse stadig arbejder i Sankt Kjelds 
Kvarter for at opnå synergi. 

BIR 11.1 Ryparken
Projektet vedrører et af de hårdest ramte områder i København når der 
er skybrud og bør alene af den grund gennemføres hurtigt. Når 
Nordhavnsvej er færdig mener vi det ville være meget oplagt at fornye 
dette område, og deriblandt gennemføre klimatilpasningen.

Vedr. potentiale for byrumsforbedringer:

Hensynet til byrumsforbedring mener vi også er medtænkt godt i de 
fremlagte prioriteter. Østerbro Lokaludvalg har allerede projektforslag 
på:
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- Sankt Kjelds Plads 
- Carl Nielsens Allé
- Strandbouldevarden
- Østerbrogade 

Alle disse projekter tager hensyn til klimatilpasning, og ville let 
kunne, og bør, indtænkes i forbindelse med klimatilpasning. 
Projektet i Ryparken mener vi også har et meget stort potentiale for 
byrumsfornyelse, og helt generelt trænger Ryparken til alt den 
byrumsfornyelse området kan få.

Med venlig hilsen
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