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Forslag om supplerende bemærkninger til høringssvaret vedr. 

Strandboulevarden 

 
Axel Thrige Laursen foreslår, at lokaludvalgets høringssvar suppleres 
med nedenstående række af detaljerede bemærkninger til det konkrete 
dispositionsforslag.  
Tilføjelserne vurderes at være en større ændring i forhold til de 
overordnede linjer, der blev aftalt på fagudvalgets møde den 5. 
december 2019, og derfor fremlægges ændringerne separat fra 
høringssvaret: 
 
Det overordnede greb side 7 og 8: Det bør være muligt at lukke en 
eller to korte sideveje mod vest.  Den østlige løsning med 
københavnerfortov ind mod det grønne bliver for bredt og trist må 
drøftes. 
 

Side 11: Lokaludvalget betragter ikke cykelstierne som deciderede 
supercykelstier, og de kan knibes lidt på bredden. Det private fortov 
ud for Charlottehaven bør inviteres med i den grønne løsning.  
 
Vandets vej, tværsnittene side 12: Københavner-fortovsløsningen 
mellem det grønne anlæg og cykelstien i hele den østlige side må 
kunne ”blødgøres” på forskellig måde - uanset respekt for 
brandreglerne. Det er trods alt for ejendommeligt at den grønne 
løsning ellers bliver så skarpt skåret som vist. Se også side 20 og 21. 
 
Brandredning: Siderne 22 og 23 bør diskuteres igen. Løsninger med 
variationer anses for mulige, jf. ovenfor. På side 27 vil kunne vises et 
princip for, hvordan en mindre variation støttemurens forløb kan 
indtegnes med mulighed for at skabe fx en siddegruppe, også uden at 
ændre selve støttemurens forløb væsentligt. 
 
Beplantning, side 31 og 32: Fine principper, herunder ser det ud til at 
beplantningszonerne synes at virke udvidende på den helt stramme 
afgrænsning af det grønne. Det er dog vanskeligt af vurdere på de små 
planer. De foreslåede strækninger med bevarede og nye træer ok. Dog 
er parktræerne næppe i overensstemmelse med parkpolitikken og bør i 
så fald udgå. 
 
Østerbro Lokaludvalg vil gerne lytte med under det videre arbejde. På 
projektets nuværende stade er det detaljen der afgør, om projektet 
bliver så enestående også internationalt, som det vil kunne blive. 
 


