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Østerbro Lokaludvalgs kommentarer til 

”Udviklingsplan for kultur- og fritidsaktiviteter 

på Nordhavn” 
 

 

Østerbro Lokaludvalg har disse bemærkninger til oplægget: 

 

Lokaludvalgets opfattelse af, i korte træk, hvordan bykvartererne 

på Nordhavn bør udvikle sig 

Kvartererne bør fortsat udvikles i en skala med relativt små karréer i 

3-5 etager (ikke 6 etager)og med et godt dagslys ned i karrégårdene. 

Blandet trafik på gåendes og legendes præmisser må være 

udgangspunktet. Karréerne kan med fordel vendes og drejes og formes 

efter princippet i Sydhavnens Sluseholmen eller med et mere kroget 

gadenet. Det må kunne lykkes, også i København at sikre, at der 

blandes boligformer, erhverv, institutioner i de enkelte karréer og at 

der indpasses en stor mængde almennyttigt byggeri, så opbygning af 

nye ghettotendenser undgås 

 

 

Lokaludvalget kan to aspekter for byudviklingen på Nordhavn – det 

ene er at opbygge normale, smukke og institutions- og fritidsmæssigt 

velforsynede bykvarterer – det andet er at indpasse særlige kulturelle 

og fritidsprægede formål, der kan karakterisere Nordhavn og måske 

være noget særligt i København. Der ses desuden to fritidsarealformer 

at opdyrke – den ene er de grønne arealer, som bestemt ikke må 

squeezes ud men fylde mere end hidtil tænkt – den anden er at gøre 

noget særligt ud af vandet som rekreativ reserve men sådan, at der 

ikke opstår dårlige støjforhold at bo i eller at være i. Københavns 

nuværende, lave niveau af fritidsaktiver på 10 % af arealet mener vi 

ikke er et tilstrækkeligt mål for Nordhavn, og vi mener dette bør være 

noget højere. 

 

Det vil også være velkomment at stimulere kreative erhverv og at give 

plads til små håndværk. 

 



 Side 2 af 3 

Endelig er det ikke et mål, at fyrtårnsprojekterne trækker 

københavnere og turister til Nordhavn i en grad hvor det bliver 

belastende. 

 

 

Til Kultur- og fritidsplanen 

Lokaludvalget går ud fra, at den tænkte plan må udvikle sig over flere 

år.  

 

Principielt  

 Østerbro Lokaludvalg ser Nordhavn som et kulturkvarter – 

ikke som Københavns fritidskvarter  

 Initiativerne må tænkes, etableres og drives på bæredygtig vis 

 Initiativerne må gerne eksperimentere, meget gerne med 

midlertidig udnyttelse af henlagte arealer 

 Initiativer med bred appel placeres tættere på eksisterende by. 

Projekter med smallere målgrupper placeres længere ude på 

Nordhavn og relativt tæt til metrostation 

 Vi efterspørger en mere samlet løsning for de maritime 

aktiviteter og forestiller os, at Nordhavn med en særlig 

omtanke kan rumme et sejladscenter Øresund 

 20 % af etagearealet bør udlægges til kulturformål  

 Der bør som nævnt gives plads til småfortagender – smede, 

tømrer etc. – og sådanne lokaler kan med mellemrum stå som 

rå møderum 

 At de planlagte grønne arealer og bæredygtighedsprincippet i 

byggeriet gennemføres 

 

 

Større projekter kunne være 

 ”Aktivitetshus for 12-17-årige”, som er prioriteret og beskrevet 

i Østerbro Bydelsplan. 

 Rytmiskmusikhus og Åben kulturel scene 

 Den maritime idræts lokale mødested mod 

Kalkbrænderihavnsløbet – jf. Lokaludvalgets pjece 

”Kalkbrænderiløbskaj – et oplevelsesmekka med lokale 

aktiviteter” (Her kunne lægges en åben scene ind.) 

 Øresunds sejlercenter bør placeres længere ude og kræver en 

særlig udvikling, og der bør i den forbindelse afsættes plads til 

havneanlæg. 

 Åben kulturel scene 

 Den store svømmehal 

 

Der har i flere år været arbejdet for at få etableret en roerkanal fra 

Kalvebodløbet umiddelbart op til det af lokaludvalget påtænkte lokale 

Idrættens mødested, nævnt oven for og med forbindelse til 

Københavns Inderhavn. Her kunne placeres en indsats, og det er 

naturligvis godt at fremme aktiviteter her.  
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Ønsker på Nordhavn til Budget 2016 kunne være: 

 

1. Aktivitetshuset for 12-17-årige 

2. Mødested for den maritime idræt mod Kalkbrænderihavnsløbet 

3. Igangsætning af planlægningen af Sejlercenter Øresund 

 

Det bemærkes dog, at Østerbro har andre og næste år vigtigere ønsker 

til Budget 2016. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

  

Axel Thrige Laursen  Jonas Niemann 

Ff. Østerbro Lokaludvalg  Ff. Tema Nordhavn 

 


