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 1 
Høringssvar vedr. Oehlenschlægersgades Skole 2 

Udvidelsen og helhedsrenoveringen af Oehlenschlægersgades Skole 3 

har efterhånden været mange år undervejs. Derfor har Vesterbro 4 

Lokaludvalg været involveret i processen længe og vil i den forbindelse 5 

takke for, at der er blevet lyttet til vores ønske om, at de røde tegl skal 6 

indgå i facaden, sådan som det er kendetegnende for de 7 

omkringliggende bygninger. 8 

 9 

Lokaludvalgets miljø- og teknikgruppe har været i dialog med 10 

projektets arkitekter om at bevare og inkorporere frisen med 11 

Københavns byvåben fra den gamle badeanstalt i den nye bygning og 12 

vi håber, at dette vil blive forsøgt så vidt det er muligt. 13 

 14 

Som vi også nævnte på borgermødet, så håber vi i Vesterbro 15 

Lokaludvalg, at bydelens borgere vil blive inddraget i den videre proces 16 

omkring åbningen af skolegården mod Litauens Plads. Lokaludvalget 17 

ønsker ikke, at området tættest på skolen vil tjene som cykelsti som det 18 

er tilfældet nu. Men Litauens Plads skal også i fremtiden kunne være 19 

samlingssted for alle bydelens borgere. 20 

 21 

Vedrørende genhusningen af skolebørnene fra Oehlenschlægersgades 22 

Skole på Otto Busses Vej 23 

Vi anerkender behovet for en genhusning af børnene og også, at det kan 24 

være overordentligt svært at finde denne plads på det øvrige Vesterbro. 25 

Dette er for os at se en selvstændig pointe, der burde have sikret 26 

planlægningen af en distriktsfolkeskole i Carlsbergbyen. Og vi 27 

imødeser derfor fortsat en plan for udviklingen af folkeskoler på 28 

Vesterbro, der tager højde for de nye 8.000 beboere på Carlsberg, samt 29 

de nye beboere i Kaktustårnene ved Dybbølsbro, Posthusgrunden og på 30 

Havnefronten. 31 

 32 

Vi mener, at skolevejen bliver lang for børnene - specielt de mindre. 33 

Den skitserede cykelbro fra lokalplan nr. 433 for området bør 34 

gennemføres. 35 

Vi henviser i øvrigt til den gældende lokalplan for området – lokalplan 36 

nr. 433-1, hvori det på side 15 fremgår, at: 37 

 38 

For at mindske barriereeffekten fastlægges veje og stier igennem 39 

området, herunder krydsning af CMC samt en strækning af en grøn 40 

cykelrute ("Valbyruten"). 41 



 

 

 
Side 2 af 2 

• Området har stor kulturhistorisk betydning, og den eksisterende 42 

bebyggelses kvaliteter skal sikres, bl.a. ved at fastlægge 43 

bevaringsværdige bygninger. 44 

• Den eksisterende værdifulde beplantning skal sikres ved at fastlægge 45 

bevaringsværdig karaktergivende beplantning og bevaringsværdige 46 

træer. 47 

 48 

Vi ønsker os, at der påbegyndes de nødvendige færdselsårer til bløde 49 

trafikanter - og henviser i øvrigt til det forslag, vi i Lokaludvalget har 50 

fremlagt ved navn “Vester Remisepark”.  51 

 52 

Alternativt vil vi henstille til, at der gives mulighed for indsættelse af 53 

busser som ved andre skolerenoveringer - men helst så vi pengene brugt 54 

på etablering af en højbro over arealet. 55 

 56 

Slutteligt vil vi henvise til vores høringssvar vedrørende planlægningen 57 

af ruter og busstoppesteder i forbindelse med Bynet 2019. Der bør i 58 

forbindelse med åbningen af disse nye lokaler på Otto Busses Vej også 59 

åbnes for busstoppestedet ved udgangen af tunnelen i retningen mod 60 

Vesterbro. Det vil virke underligt, at eleverne vil kunne tage bussen til 61 

skolen og blive sat af ved Bavnehøjanlægget - men altså ikke kunne 62 

tage bussen hjem igen. 63 

 64 

 65 

Med venlig hilsen 66 

 67 
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