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Hvordan bliver Amager Øst en endnu bedre bydel for dig? 1 

Bydelsplan 2 

 3 

Amager Øst Lokaludvalg skal hvert fjerde år udarbejde en bydelsplan. Bydelsplanen forholder sig til 4 

udvalgte udfordringer og potentialer i bydelen, og beskriver de muligheder, der er for udvikling. 5 

 6 

Bydelsplanen bliver til i et samarbejde mellem lokaludvalget, og alle de aktører i bydelen, der har lyst til at 7 

være med: borgere, erhvervsliv, foreninger, organisationer, skoler, fagfolk og mange flere. 8 

 9 

Arbejdet med bydelsplanen er sat i gang i april 2022 og forventes afsluttet i foråret 2023.  10 

Formålet med denne undersøgelse er at få et indtryk af, hvad der i øjeblikket rør sig i bydelen, indenfor en 11 

række udvalgte temaer.  12 

 13 

Undersøgelsen tager 10-15 minutter og din besvarelse er anonym.  14 

 15 

Hvis du vil vide mere om bydelsplanen og evt. deltage i det efterfølgende arbejde, så følg med på 16 

lokaludvalgets hjemmeside: www.amageroestlokaludvalg.kk.dk og Facebook 17 

  18 

 19 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  20 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget enig 

Jeg er glad for at bo i 

Amager Øst 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg er glad for at bo på 

min nuværende adresse i 

Amager Øst 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg ser mig selv blive 

boende i Amager Øst i 

flere år frem.  

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 21 

Amager Øst Lokaludvalgs bydelsplan skal være en vision med ønsker og idéer til bydelens udvikling. 22 

  23 
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 24 

 Er der særlige temaer inden for det sociale og kulturelle område, du ønsker at 25 

bydelsplanen skal sætte fokus på i Amager Øst? Vælg op til fem temaer 26 

(1)     Kultur- og Fritidstilbud til børn 27 

(2)     Kultur- og Fritidstilbud til voksne 28 

(3)     Idrætsfællesskaber 29 

(4)     Rekreative områder 30 

(5)     Kreative fællesskaber 31 

(6)     Børnefamilier 32 

(7)     Børn og unge 33 

(8)     Ældre 34 

(9)     Netværk, foreningsliv og fællesskaber 35 

(10)     Socialt udsatte 36 

(11)     Kunst i byens rum 37 

(12)     Andet  _____ 38 

 39 

 Er der særlige temaer inden for byudvikling, miljø og klima, du ønsker at 40 

bydelsplanen skal sætte fokus på i Amager Øst? Vælg op til fem temaer 41 

(1)     Lokalplaner og større byudviklingsområder 42 

(2)     Kulturarv og bygninger 43 

(3)     Klimasikring og stormflodssikring 44 

(4)     Biodiversitet, klima og grønne byrum 45 

(5)     Trafik, parkering og fremkommelighed 46 

(6)     Offentlig transport, herunder busser og metro 47 

(7)     Cykelstier og forhold for gående 48 

(9)     Erhverv og turisme 49 

(10)     Cirkulær økonomi og ressourcehåndtering 50 

(13)     Støj og luftforurening 51 

(15)     Plads til det kreative vækstlag 52 

(16)     Udvikling af Amager Strandpark og den øvrige Øresundskyst 53 
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(17)     Andet  _____ 54 

 55 

Amager Øst Lokaludvalg har et ønske om at der etableres nye, grønne byrum, samt at borgerne inddrages i 56 

både udviklingen og den fremtidige brug af disse områder. Derudover ønsker lokaludvalget at arbejde med 57 

klimatilpasning og biodiversitet.  58 

 59 

Med biodiversitet menes der mangfoldigheden af levende organismer og de økologiske samspil som de 60 

indgår i.   61 

 62 

 63 

  64 

 65 

Hvor ofte bruger du rekreative tilbud i Amager Øst? Her tænkes på parker, byrum, 66 

kirkegårde, strand, mødesteder el.lign. 67 

(1)     Flere gange om ugen 68 

(2)     Flere gange om måneden 69 

(3)     En gang om måneden eller sjældnere 70 

(4)     Aldrig 71 

 72 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  73 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget enig 

Jeg benytter mig ofte af 

de udendørs 

opholdssteder i mit 

nærområde 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg er tilfreds med 

antallet af opholdssteder i 

mit nærområde  

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
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Jeg ønsker flere udendørs 

opholdssteder i mit 

nærområde 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg ønsker flere 

opholdssteder med plads 

til ro og fordybelse i mit 

nærområde 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg ønsker flere 

opholdssteder med plads 

til musik, teater og og 

andre kulturelle 

arrangementer i mit 

nærområde 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 74 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  75 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget enig 

Det er vigtigt for mig at 

der i mit nærområde er 

steder man kan opholde 

sig udendørs fx byrum og 

pladser 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Det er vigtigt for mig at 

beplantning indtænkes i 

nye opholdssteder 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Det er vigtigt for mig at 

hensyn til biodiversitet 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
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indtænkes i nye 

opholdssteder 

 

Det er vigtigt for mig at 

regnvandshåndtering 

indtænkes i nye 

opholdssteder   

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Det er vigtigt for mig at 

muligheder for aktiviteter 

og socialt samvær 

indtænkes nye 

opholdssteder  

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Det er vigtigt for mig at 

mulighed for skygge på 

varme dage indtænkes i 

nye opholdssteder 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 76 

Har du nogle forslag til hvor der kan etableres nye, grønne byrum i Amager Øst?  77 

(1)     Angiv venligst hvor i Amager Øst, du har forslag til etableringen af nye, grønne byrum. Vælg gerne 78 

flere steder.  79 

 80 

Må Amager Øst Lokaludvalg kontakte dig hvis der er planer om at udvikle et nye 81 

grønt område i dit kvarter mhp. inddragelse i udviklingen og aktiviteter?  82 

(1)     Jeg vil gerne kontaktes 83 

(2)     Jeg ønsker ikke at blive kontaktet.  84 

 85 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  86 
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 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget enig 

Jeg har oplevet 

oversvømmede kældre på 

min gade ved skybrud 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg er nervøs for om 

vandmængden kan 

håndteres på min gade 

ved skybrud 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Ved skybrud i mit kvarter 

oplever jeg, at kloakken 

ikke kan håndtere 

mængden af regnvand.  

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 87 

De følgende spørgsmål handler specifikt om strækningen fra Amager Centeret til Amager Strandvej via 88 

Lergravsvej. I de følgende spørgsmål kaldes denne strækning for 'Lergravsvejsstrækningen' og er afbildet 89 

herunder.  90 

 91 

 92 

 93 

Hvor ofte benytter du strækningen eller dele af strækningen fra Amager Centeret 94 

til Amager Strandvej?  95 
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(1)     Dagligt 96 

(2)     Ugentligt 97 

(3)     Et par gange om måneden 98 

(4)     Sjældnere end en gang om måneden 99 

(5)     Aldrig 100 

 101 

Hvordan benytter du strækningen? Vælg gerne flere muligheder 102 

(1)     Til fods 103 

(2)     På cykel 104 

(8)     Til ophold 105 

(3)     Via Metroen 106 

(4)     I bil 107 

(6)     Via buslinje 18 108 

(7)     Via buslinje 77 109 

(5)     Andet 110 

 111 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  112 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget enig 

Det er utrygt at færdes 

som gående på hele eller 

dele af 

Lergravsvejsstrækningen 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Det er utrygt at færdes 

som cyklist på hele eller 

dele af 

Lergravsvejsstrækningen 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
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En sammenhængende 

strækning fra Amager 

Centeret til Amager 

Strand til gående og 

cyklende vil være 

attraktivt for mig. 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Det vil være attraktivt for 

mig med flere 

opholdssteder langs med 

Lergravsvejsstrækningen 

fx bænke, siddemøbler  el. 

lign. 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Det vil være attraktivt for 

mig med udendørs 

aktiviteter på 

Lergravsvejsstrækningen 

fx petanque, 

idrætsredskaber el.lign.  

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Det vil være attraktivt for 

mig med mere 

beplantning langs med 

Lergravsvejsstrækningen 

for at øge biodiversiteten 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 113 

De følgende spørgsmål omhandler specifikt området omkring Uplandsgade, Laplandsgade, den nordlige del 114 

af Prags Boulevard, Siljangade, Ved Amagerbanen, Vermlandsgade, Prøvestenen og det kommende 115 

Kløverparken mv. I de følgende spørgsmål kaldes området Nordøstamager. 116 

 117 

Området står overfor en kommende udvikling, men det er stadig for tidligt at sige hvordan området skal 118 

udvikles. Lokaludvalget vil gerne høre om dit syn på området.  119 

Tidligere har lokaludvalget bl.a. lavet planen: Visioner for Nordøstamager for området, der også er baseret 120 

på en længere borgerinddragelsesproces.  121 
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 122 
 123 

 124 

Hvor ofte befinder du dig i Nordøstamager?  125 

(1)     Dagligt 126 

(2)     Ugentligt 127 

(3)     Et par gange om måneden 128 

(4)     Sjældnere end en gang om måneden 129 

(5)     Aldrig 130 

 131 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  132 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget enig 

I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
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vigtigt at identificere og 

indtænke 

bevaringsværdige 

bygninger 

 

I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

vigtigt at indtænke grønne 

områder 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

vigtigt at indtænke plads 

til de kreative vækstlag 

såsom kunstnere og små 

selvstændige 

erhvervsdrivende 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

vigtigt at indtænke 

forbindelser på tværs for 

cyklister og gående 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

vigtigt at indtænke gode 

forhold for bilister 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

vigtigt at prioritere boliger 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
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I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

vigtigt at have en varieret 

boligmasse (ejerboliger, 

lejeboliger, skæve boliger, 

bofællesskaber, almene 

boliger mv) 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

vigtigt at indtænke 

adgangen til havet 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

vigtigt at indtænke 

bæredygtigt byggeri 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

I udviklingen af 

Nordøstamager er det 

vigtigt at indtænke 

hensyn til erhverv 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 133 

De følgende spørgsmål handler om kulturtilbud og kunst i byrummet i Amager Øst.  134 

 135 

Med kulturtilbud menes der musiksteder, teatre, kunstudstillinger mv. 136 

 137 

  138 

 139 

Hvor ofte bruger du kulturtilbud i Amager Øst?  140 

(1)     Flere gange om ugen 141 

(2)     Flere gange om måneden 142 

(3)     En gang om måneden eller sjældnere 143 

(4)     Aldrig 144 
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 145 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 146 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget enig 

Kunst i byrummet i mit 

nærområde er med til at 

gøre det attraktivt for mig 

at bo her 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg er tilfreds med 

omfanget af kunst i 

byrummet i mit 

nærområde 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg ønsker mig mere 

kunst i byrummet i mit 

nærområde 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 147 

Er der nogle særlige former for kunst, som du ønsker at se mere af i dit 148 

nærområde?  149 

(1)     Små skulpturer 150 

(2)     Store skulpturer  151 

(3)     Gavlmalerier 152 

(4)     Lyskunst og lysinstallationer 153 

(5)     Vægrelieffer 154 

(6)     Land art (kunst i landskabet) 155 

(7)     Midlertidige kunstinstallationer 156 

(9)     Vandkunst 157 

(8)     Andet 158 
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 159 

De følgende spørgsmål handler om kulturtilbud til børn og unge.  160 

 161 

Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at der kommer mere fokus på kreative tilbud for børn og unge. Vi er derfor 162 

interesserede i at høre om din opfattelse af variationen af kulturtilbud til børn og mulighederne for at 163 

benytte sig af dem.  164 

  165 

 166 

Har du hjemmeboende børn under 18 år? 167 

(1)     Ja 168 

(2)     Nej 169 

 170 

Er et eller flere af dine hjemmeboende børn tilmeldt følgende kulturtilbud i 171 

Amager Øst? Her tænkes på tilbud som er udover skoleundervisningen.  172 

 Ja Nej Nej, men mit barn 

ønsker at starte 

Musikundervisning 

 

(2)     (7)     (8)     

Scenekunstundervisning (teater og 

dans) 

 

(2)     (7)     (8)     

Sangundervisning 

 

(2)     (7)     (8)     

Billedkunstundervisning (maleri, 

keramik mv.) 

 

(2)     (7)     (8)     

Håndarbejde (syning, strikning mv.)  

 

(2)     (7)     (8)     

Andet (2)     (7)     (8)     
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 173 

Hvad er årsagerne til, at dit barn ikke er tilmeldt på trods af interesse heri? Der 174 

kan vælges flere årsager til hvert kategori.  175 

 Venteliste

n er for 

lang 

Det er for 

dyrt  

Det er for 

langt væk 

Tidspunkt

erne 

passer 

ikke 

familiens 

skema 

Jeg 

kender 

ikke til 

sådanne 

tilbud i 

bydelen.  

Andre 

årsager 

Musikundervisning 

 

(1)     (2)     (3)     (5)     (4)     (6)     

Scenekunstundervisni

ng (teater og dans) 

 

(1)     (2)     (3)     (5)     (4)     (6)     

Sangundervisning 

 

(1)     (2)     (3)     (5)     (4)     (6)     

Billedkunstundervisnin

g (maleri, keramik 

mv.) 

 

(1)     (2)     (3)     (5)     (4)     (6)     

Håndarbejde (syning, 

strikning mv.)  

 

(1)     (2)     (3)     (5)     (4)     (6)     

Andet 

 

(1)     (2)     (3)     (5)     (4)     (6)     

 176 

De følgende spørgsmål omhandler muligheden for at deltage i idrætstilbud i bydelen. 177 

 178 
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Med idrætstilbud tænkes der på medlemskab i idrætsklubber og -foreninger og anvendelse af 179 

idrætsfaciliteter såsom boldbaner og træningsudstyr i byrummet.  180 

 181 

Hvor ofte anvender du idrætstilbud i Amager Øst?  182 

(1)     Flere gange om ugen 183 

(2)     Flere gange om måneden 184 

(3)     En gang om måneden eller sjældnere 185 

(4)     Aldrig 186 

 187 

Hvad er årsagerne til, at du ikke anvender bydelens idrætstilbud?  188 

(1)     Jeg dyrker ikke idræt i øjeblikket 189 

(2)     Medlemskabet er for dyrt 190 

(3)     Tilbuddene er for langt fra min bopæl 191 

(4)     De tilgængelige tider passer mig ikke 192 

(6)     Ventelisterne er for lange 193 

(7)     Der er ikke nogle idrætstilbud inden for de sportsgrene, jeg efterspørger 194 

(5)     Andet 195 

 196 

Hvor ofte anvender du idrætsfaciliteterne på Kløvermarken Idrætsanlæg?  197 

(1)     Dagligt 198 

(2)     Ugentligt 199 

(3)     Et par gange om måneden 200 

(4)     Sjældnere end en gang om måneden 201 

(5)     Aldrig 202 

 203 

Hvor ofte bruger du Kløvermarken som et rekreativt område dvs til ture, ophold 204 

og hvile?  205 

(1)     Dagligt 206 

(2)     Ugentligt 207 

(3)     Et par gange om måneden 208 
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(4)     Sjældnere end en gang om måneden 209 

(5)     Aldrig 210 

 211 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  212 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget enig 

Faciliteterne på 

Kløvermarkens 

Idrætsanlæg er nedslidte 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

En modernisering af 

Kløvermarkens 

Idrætsanlæg er attraktivt 

for mig.  

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg vil anvende et 

stiforløb rundt om 

Kløvermarken tilegnet 

gående, løbende og 

cyklende 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Det er min generelle 

opfattelse at 

idrætsanlæggene i 

bydelen er nedslidte 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 213 

Amager Øst Lokaludvalg har et ønske om at arbejde med fællesskaber, som øger trivslen for den enkelte.  214 

 215 

De følgende spørgsmål handler om din egen trivsel og deltagelse i forskellige fællesskaber i dit nærområde.  216 

  217 

 218 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  219 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget enig 

Jeg er glad for mine 

naboer i min opgang / på 

min gade 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg hilser på naboerne i 

min opgang / på min gade 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg kender mine naboer 

godt nok til, at jeg kan 

bede om hjælp, hvis jeg er 

syg og har brug for hjælp 

til indkøb el.lign. 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Jeg vil gerne hjælpe min 

nabo med indkøb, hvis 

naboen selv er forhindret 

pga. sygdom el.lign. 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 220 

I det følgende spørges du ind til mere personlige erfaringer med fællesskaber og ensomhed.  221 

 222 

 Bemærk, at du kan svare "ønsker ikke at svare", hvis spørgsmålene opleves for personlige.  223 

 224 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  225 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller / ved 

ikke 

Enig  Meget 

enig 

Ønsker 

ikke at 

svare 
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Jeg mødes med 

venner oftere end en 

gang om måneden 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     

Jeg har venner, som 

jeg kan kontakte, hvis 

jeg føler mig ensom.  

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     

Jeg savner at føle mig 

som en del af et 

fællesskab 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     

Jeg vil gerne have 

mere information om, 

hvor jeg kan opsøge 

fællesskaber 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     

Jeg føler mig oftere 

ensom end jeg bryder 

mig om.  

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     

Jeg har kendskab til 

andre, som jeg tror, er 

ensomme 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     

Jeg ved, hvor jeg kan 

spørge om hjælp, hvis 

jeg er psykisk utilpas 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     

 226 

Lokaludvalget sender månedlige nyhedsbreve om lokaludvalgets arbejde, lokale sager og nyheder fra 227 

Amager Øst  228 
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 229 

Vil du gerne modtage lokaludvalgets nyhedsbreve?  230 

(2)     Ja 231 

(7)     Nej 232 

(8)     Jeg modtager allerede lokaludvalgets nyhedsbreve 233 

 234 

Tusind tak fordi du tog dig tid til at svare på denne spørgeskemaundersøgelse. Det er et meget værdifuldt 235 

input til lokaludvalgets fremadrettede arbejde.  236 

 237 

https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/hvordan-bliver-amager-oest-en-endnu-bedre-bydel-for-dig 238 

 239 

Med venlig hilsen 240 

 241 

Amager Øst Lokaludvalg 242 

 243 


