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POTENTIALET

Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, 
boldbaner og udstillingshuse. Et sted til glæde for de lokale beboere, 
men også for resten af byen, som drages af Strandboulevardens mange 
aktiviteter og indtryk. 

Projektets udgangspunkt er, at Strandboulevarden er markant 
overdimensioneret i forhold til den trafi k, som i dag afvikles. Uden 
at påvirke trafi kken negativt er det muligt at nedlægge halvdelen af 
vejbanerne på Strandboulevarden, afvikle trafi kken i de resterende 
spor og omdanne det frigivne areal til ca. 40.000 m2 byrum - eller det 
samme som 6 fodboldbaner!

Projektidéen er udviklet af en gruppe Østerbroborgere, som i løbet 
af efteråret 2006 har fremstillet det materiale, som præsenteres i 
denne folder. Folderen er henvendt til borgerne i København og særligt 
til borgerne langs Strandboulevarden, men også til politikerne på 
Københavns Rådhus, som i sidste ende er dem, der skal overbevises om, 
at omdannelsen er en god idé.

Strandboulevarden er i dag markant overdimensioneret.

Ved at lukke den ene side for biltrafi k kan der skabes et 
stort rekreativt område.



HVORFOR?

Strandboulevarden fremstår i dag som Østerbros bagside, 
hvor der hverken er meget byliv eller mange rekreative 
muligheder. Med dette projekt forvandles Strandboulevarden  
til et sted, der er til glæde for de lokale beboere, for Østerbro 
og for resten af byen.

I et lokalt perspektiv kan grønne og rekreative områder på 
Strandboulevarden forhøje livskvaliteten for beboerne. Flere 
oplevelser tæt på boligen vil opstå, og for især børnefamilier 
vil Strandboulevarden blive attraktiv at bo ved, fordi vejens 
grønne rum vil kompensere for manglen på gode baggårde i 
området.

I et bydelsperspektiv kan en omdannet Strandboulevard tilføje 
bydelen nye dimensioner. I sammenligning med eksempelvis 
Vesterbro og Nørrebro er Østerbro fattig på interessante 
byrum og på byliv – det gælder især den del af Østerbro, som 
Strandboulevarden gennemløber.

I et overordnet københavnerperspektiv vil Strandboulevarden 
udfylde et hul i københavnerkortet. I dag er der få, som 
tager fra det øvrige København til Østerbro for at opleve 
bydelen, mens mange tager den anden vej. Denne asymmetri 
vil mindskes med den ny Strandboulevard. Samtidig vil 
Strandboulevarden fungere som bindeled mellem den 
eksisterende by og Københavns Havn – herunder særligt de 
kommende byområder i Nordhavnen.
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Idéen er at etablere Strandboulevarden som en stribe af forskelligartede byrum, der 
tager farve af deres omgivelser. Når man bevæger sig ad den ny Strandboulevard skal 
det være muligt at få en fornemmelse af, hvad der sker bag murene. Det kan være ved 
Danmarks Design Skole, hvor man eksempelvis kan opleve de studerende fremvise deres 
afgangsprojekter. 

Borgergruppen har udviklet forslag til fi re forskellige typer af byrum: Én type, der er knyttet 
til boliger, én til kulturinstitutioner, én til handels- og caféliv samt én til idræt og sport. 
De farvede cirkler viser, hvordan de forskellige typer af rum kan fordeles langs den ny 
Strandboulevard.

På de næste to opslag er de fi re typer af byrum illustreret. Illustrationerne skal opfattes som 
stemningsbilleder, der viser potentialerne ved at omdanne Strandboulevarden.
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Nordhavn byudvikling



Ndr. Frihavnsgade

Nordhavn Station

Langelinie

Nordisk Kollegium

Danmarks Design Skole

Kræftens Bekæmpelse

Classensgade

Commedia School

DEN NY STRANDBOULEVARD - en perlerække af forskellige byrum

Livet i husene præger byrummene.

Inside Out
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Der, hvor der allerede er butikker og caféer, 
er der potentiale for at skabe bypladser med 
julemarked, bænke, optræden og måske en 
glaspavillon med udeservering og byøkologisk 
formidling. Et af disse steder kanvære 
krydset ved Ndr. Frihavnsgade, hvor der 
allerede er et livligt handelsliv, andre steder 
kan være krydset ved Århusgade, Fridtjof 
Nansens Plads/ Langeliniebroen og krydset 
ved Jagtvej, hvor der i fremtiden kommer 
en metrostation. Bypladserne vil præges 
af mange forskellige typer af funktioner og 
mennesker.

PLADSER MED BYLIV
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HAVER VED BOLIGER
Haverne vil komme til at ligge der, hvor der 
er en overvægt af boliger. Det er på sin vis de 
vigtigste byrum, idet der ligger mange boliger 
langs Strandboulevarden, og fordi der mange 
steder er meget små baggårde. Idéen er derfor 
at rykke baggården ud på vejbanerne. Disse 
byrum vil i modsætning til bypladserne være 
roligere og mere grønne med aktiviteter som 
sneboldkamp, grill, fuglefodring, solbadning og 
måske dans om boligforeningens juletræ.

PLADSER MED BYLIV



RUM FOR EVENTS 
Flere steder langs Strandboulevarden 
ligger spændende institutioner, som kan 
tilføre Strandboulevarden liv og oplevelser. 
Det gælder især Danmarks Design Skole, 
Østre Gasværk, Kræftens Bekæmpelse 
og Commedia School, som kan vokse ud i 
Strandboulevarden og vise, hvad der sker 
bag murene. Udstillinger, modeshows, 
koncerter og optræden er nogle af de 
aktiviteter, der fra tid til anden fylder 
Strandboulevarden med oplevelser.



RUM FOR EVENTS RUM TIL SPORT 
Nogle steder langs Strandboulevarden er 
der plads til fl ere større aktiviteter som 
skateramper, hockey, kælkebakker og boldspil. 
Disse byrum vil imødekomme et behov hos 
børn og unge for steder, hvor de selv sætter 
standarden for sjov, leg og fysisk udfoldelse.

MIDLERTIDIGHED
Det hele behøver ikke at være dyrt og smart fra 
starten. Illustrationerne på dette opslag viser, 
hvordan forandringen kan foretages hurtigt og 
med enkle og billige midler. Strandboulevarden 
kan betragtes som bylivslaboratorium, hvor de 
bedste forsøg gøres permanente.



SNOREN I PERLERÆKKEN – det der binder sammen

Strandboulevarden fremstår i 
dag som ét langt byrum, der 
er bundet sammen af træerne 
i midterrabatten. Hvis 
Strandboulevarden opdeles 
i en række forskelligartede 
byrum, er det vigtigt, at 
denne kvalitet ikke går 
tabt. Sammenbindingen 
kan bl.a. styrkes med 
en ny dobbeltrettet 
stiforbindelse, gennemgående 
belægningstyper, ens 
lyssætning og en bestemt 
type Strandboulevard-
møblement i form af 
specialdesignede stole, 
bænke og borde.



SNOREN I PERLERÆKKEN – det der binder sammen

TRAFIK & PARKERING

Udgangspunktet for projektet er muligheden for at lukke den 
ene side af Strandboulevarden uden at trafik og parkering 
generes.

Der vil eventuelt fortsat være behov for en vis 
overfladeparkering ved Strandboulevarden. I forbindelse med 
Københavns Kommunes parkeringsstrategi vil der dog komme 
en del nye underjordiske parkeringspladser med etableringen 
af P-siloer. Samtidig vil det være relevant at overveje, om en 
omdannelse af Strandboulevarden kunne give mulighed for at 
etablere parkeringskældre under de nedlagte vejbaner – en 
løsning, der ville være billigere end de automatiske P-siloer.

Trafikbelastningen er i dag lig belastningen på Øster Allé, 
hvor trafikken uden problemer afvikles på en vej med ét 
spor i hver retning. Strandboulevarden er således markant 
overdimensioneret i forhold til den trafik, som reelt afvikles 

i dag. Udbygningen af Nordhavnen som byområde vil ikke 
påvirke trafikbelastningen af Strandboulevarden i større grad. 
Den ekstra trafik vil blive optaget af den nye Nordhavnsvej, 
der via Svanemølle Kaserne vil forbinde Nordhavnen med 
Lyngbymotorvejen.

Der er en stribe sideveje, som munder ud i den del af 
Strandboulevarden, der foreslås lukket. Trafikken fra disse 
veje skal stadig afvikles så nemt som muligt. En mulighed kan 
være at etablere sivegader hen over de nye byrum.

Cykeltrafikken kan placeres på mange måder. Én løsning er at 
etablere en dobbeltrettet cykel- og gangsti i den nuværende 
midterrabat.



g a n e r  a r k i t e k t e r

Mere information:
Kontakt Agenda 21, Østerbro v. Jørgen Dahl Madsen på telefon: 29 25 86 55 eller på mail: dahlmadsen@gmail.com

Dette projekt er udviklet af en borgergruppe, der er nedsat på idé fra Østerbro Lokalråd og Agenda 21, Østerbro. Hausenberg ApS 
samt Ganer Arkitekter har været konsulenter på udviklingsprocessen. Projektet er støttet af Københavns Kommunes Agenda 21 
Aktivitetspulje.
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