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Udtalelse om handlingsplaner til budget 2013 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget slides vedr. forslag til 

handlingsplaner vedr. budget 2013. Vi har noteret os, at der i 2013 og 

kommende år er fokus på 6 større byudviklingsområder i København, 

hvoraf de 2 områder, Nordhavn (inkl. Søndre Frihavn og Østre 

Gasværksområdet) og Nørre Campus, har relation til Østerbro. 

 

Nordhavn 
For Nordhavnsområdet kan vi konstatere, at forslagene til 

investeringer i aktivitetsoversigten er nogenlunde de samme som i den 

tilsvarende 2012-handleplan. Dog er der tilføjet nye punkter om 

Sandkaj i Århusgadekvarteret i Nordhavn samt et forslag om 

bofællesskab til borgere med handicap. Lokaludvalget kan tilslutte sig 

disse tilføjelser. Lokaludvalget har i øvrigt noteret sig, at forlængelse 

af havnebusruterne i 2012-planen er sat på som aktivitet i 2013. 

 

Da afgrænsningen af byudviklingsområdet nu medtager hele området 

mellem Strandvænget, Østerbrogade Strandboulevarden og 

Middelfartgade skal lokaludvalget foreslå følgende tilføjelser og da 

handlingsplanen medtager kommende års aktiviteter, skal 

lokaludvalget foreslå, at følgende punkter tilføjes: 

 

 Omlægning af den nordlige del af Østerbrogade 

 Etablering af byrum på Carl Nielsens Allé 

 

Lokaludvalget har tidligere indsendt forslag til Teknik- og 

Miljøforvaltningen vedr. omlægning af Østerbrogade fra 

Strandboulevarden/Jagtvej til Ryvangs Allé/Strandvænget til 

miljøprioriteret handelsgade og med oprettelse af midterheller. 

 

Lokaludvalget arbejder i bydelsplanlægningen med et forslag om 

etablering af grønt byrum samt byrum for leg og bevægelse på Carl 

Nielsens Allé, hvor der desuden undersøges mulighed for 
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klimatilpasningsprojekter med regnvandsopsamling og solfangere på 

Svanemøllehallens tag. 

 

Begge forslag indgår i øvrigt i den igangværende bydelsplanlægning. 

 

Til gengæld har lokaludvalget ikke nogen interesse i, at der arbejdes 

videre med cykelstibro fra Østre Gasværk til Nordhavn, idet dette 

projekt kan forventes at være i konflikt med boldbaner og 

lystbådehavn. 

 

 

Nørre Campus 
Så vidt vi kan se er der ikke nye forslag til investeringer, der berører 

Østerbro-delen af området i forhold til aktivitetsoversigten i den 

tilsvarende 2012-handlingsplan. Lokaludvalget kan tilslutte sig, de 

forslag, der i forvejen figurerer og har ikke på nuværende tidspunkt 

forslag til tilføjelser. 
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