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Til: 
Overborgmester Ritt Bjerregård 
Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam 
 
 
 
 
 
   Østerbro 25. oktober 2009 
 
 
Behov for en samlet planlægningsindsats på Østerbrogade 
 
Kære Ritt og Klaus 
 
Jeg skriver til Jer, fordi der er behov for at koordinere forskellige 
igangværende og fremtidige anlægsinitiativer i området langs 
Østerbrogade. 
 
Baggrund 
Østerbro Lokaludvalg har i forbindelse med arbejdet med 
bydelsplanen erfaret, at det på Østerbro er et stort ønske, at 
Østerbrogade hele vejen fra Lille Triangel til Svanemøllen Station 
omlægges til en miljøprioriteret handelsgade med fokus på mindre 
gennemkørende biltrafik, grønt, pladser og lommeparker, således at 
området i og omkring gaden indbyder til ophold og aktivitet. Denne 
omlægning er til dels realiseret mellem Trianglen og Jagtvej mens de 
resterende dele mangler, og Østerbro Lokaludvalg vil opfordre til, at 
arbejdet med at etablere en hel sammenhængende Østerbrogade som 
"pulsen" i bydelen gives høj prioritet.  
Arbejdet med metrostationerne på Trianglen og ved Poul Henningsens 
Plads påbegyndes snart, og her er det vigtigt at overveje hvordan 
omlægninger af pladserne kan styrke både Østerbrogade som 
handelsgade og samtidig optimere adgangsforholdene til metroen. Det 
er lokaludvalgets opfattelse, at der for begge pladsers vedkommende 
er et stort behov for omlægning og renovering, hvis de for alvor skal 
være med til at styrke bylivet omkring Østerbrogade.   
TMF planlægger i øjeblikket ganske nyttige forbedringer af 
cyklisternes sikkerhed omkring Trianglen, men der er behov for at se 
tingene i en større sammenhæng bl.a. for at undgå at der på længere 
sigt spildes ressourcer. 
Omlægningen af Øster Allé er i fuld gang, og der er behov for at se 
på, hvordan koblingen til Trianglen foretages mest optimalt.  
 



 Side 2 af 2 

Opfordring 
Jeg vil gerne opfordre til, at der i forvaltningen nedsættes en 
planlægningsgruppe, der i dialog med Østerbro Lokaludvalg kan 
drøfte og skabe sammenhæng i ovenstående kompleks, således at det 
kan blive vejledende for at formulere en mere samlet indsats i området 
omkring Østerbrogade.  
 
Vi deltager meget gerne i et kort møde med Jer om dette – jeg synes 
det vil være en god idé, fordi vi så også kan drøfte en balance mellem 
den foreslåede planlægningsgruppe og lokaludvalgets inputs. Ved et 
sådant møde vil Jesper Madsen og jeg deltage for Lokaludvalget.   
 
Venlig hilsen 
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Axel Thrige Laursen 
ff. Østerbro Lokaludvalg 
 


