Opsamling på Østerbro Lokaludvalgs
miljøundersøgelse – februar 2019
Indledning
Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 13.-24. februar 2019.
Spørgeskemaet er blevet sendt ud på mail til 7950 borgere, der har tilmeldt sig Østerbro Borgerpanel.
I alt har 2767 borgere deltaget i undersøgelsen. Der er 53 respondenter, der ikke har gennemført hele
spørgeskemaet. Det betyder, at der er 2714 respondenter, der har gennemført hele undersøgelsen.
Formål
Formålet med undersøgelsen er at indsamle østerbroernes holdninger til, hvilke klima- og miljøemner der
er relevante og vigtige at arbejde med i bydelen. Borgerpanelundersøgelsen er et led i lokaludvalgets
undersøgelse af, hvilke klima- og miljøemner som lokaludvalget skal arbejde med.
Metode
Undersøgelsen er forløbet som en digital survey via programmet SurveyXact. Det er en kort undersøgelse,
der består af tre spørgsmål med lukkede svarkategorier, hvor respondenterne har haft mulighed for at
vælge en eller tre svarkategorier. Til spørgsmål nr. to har det været muligt at skrive kommentarer i et
‘Andet’-felt.
Miljøundersøgelsen har en høj svarprocent. Den høje svarprocent kan evt. skyldes emnet, som tydeligvis
optager mange på Østerbro, eller at undersøgelsen har været så kort.

SPØRGSMÅL 1: Interesse for miljø og klima
Der er stor interesse for miljø og klima blandt respondenterne. 87% af respondenterne angiver, at de
interesserer sig meget eller rigtig meget for miljø og klima. Kun 10 respondenter har angivet, at de slet ikke
interesserer sig for det.

I hvor høj grad interesserer du dig for miljø og klima?

SPØRGSMÅL 2: Prioritering af de tre vigtigst miljø- og klimaemner
Respondenterne blev bedt om at udvælge tre miljø- og klimaemner, som de synes, er de vigtigste for
Østerbro. Formålet med spørgsmålet har været at få respondenterne til at prioritere mellem emnerne.
De tre emner, der scorer højst, har over 1000 respondenter valgt:
• Modvirke luftforurening (fx krydstogtskibe og bilmotorer) (1315 respondenter)
• Mere grønt i bydelen (træer, tage, parker, gader mv.) (1065 respondenter)
• Affaldsbehandling og sortering (1005 respondenter)
Mere grønt og Affaldsbehandling ligger skarpt efterfulgt af emnet:
• Skybrudssikring og regnvandshåndtering (966 respondenter)

Hvilke miljø- og klimaemner synes du, er de vigtigste for Østerbro?
(Du kan sætte op til 3 krydser)

Ved ‘Andet’-feltet har det været muligt at skrive en kommentar. Der er indkommet 150 kommentarer, da
nogle har skrevet flere kommentarer i feltet.
Godt halvdelen af kommentarerne er uddybninger eller specificeringer af de allerede givne emner. Den
sidste halvdel er kommentarer om andre emner.
Her følger en opsamling af kommentarerne. Det er rangeret efter antallet af kommentarer inden for
samme emne:
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Kommentarer om parkering: Mange peger på, at der ikke er parkeringspladser nok, og at mange
bilister kører unødvendigt rundt for at finde parkeringspladser.
Kommentarer om affald: Mange kommentarerne går på, at der er meget skrald og affald i gaderne.
Og mange ønsker flere skraldespande, bedre kommunal rengøring af gaderne samt en
adfærdsændring, så der ikke efterlades så meget affald på gaderne.
Kommentarer om støjforurening: Folk kommenterer støjforurening fra DSBs lokomotiver,
busterminalen, Kildevældsskolen, genbrugspladsen, Nordhavnstunnelen, ambulancekøretøjer fra
Riget, skinne-renoveringen, fra legepladser, fra måger etc.
Kommentarer om mindre biltrafik: Inden for dette emne går kommentarerne på betalingsring,
færre parkerede biler, mindre biltrafik og mere byliv samt mere offentlig trafik.
Kommentarer om bedre forhold for bilister: Inden for dette emne går kommentarerne på bedre
trafikale forhold for bilister, så man kan komme hurtigt gennem byen, at klimaindsatsen ikke må
hindre bilisme samt ønske om motorvejstunnel til Amager.
Kommentarer om mere grønt: Der er kommentarer om mere biodiversitet, grønt i Nordhavn, gøre
området omkring søerne smukkere samt grøn Strandboulevard.
Kommentarer om forhold for bløde trafikanter: Her er der flere kommentarer om, at det særligt er
forholdene for fodgængere, der gøres noget ved – herunder forbedre forhold i byrummet for ældre
med flere bænke. Derudover ønske om trafikregulering for cyklister ved vejarbejde.
Kommentarer om elbiler: Her ønskes der bedre vilkår for elbiler, flere ladestandere og
parkeringshus til elbiler.
Kommentarer om brændeovne: Her ønskes at forbyde brændeovne i private hjem.
Kommentarer om drikkevand: Her ønskes fokus på rent drikkevand.
Kommentarer om lysforurening: Her ønskes fokus på lydforurening, fx lysreklamer.
Kommentarer om samskabelse: Her ønskes fokus på at skabe gode fællesskaber for børn og
voksne ifm. arbejdet med miljø og klima.
Kommentarer om metode: Der indkom 14 kommentarer om, at det var for svært kun at udvælge 3
indsatser, da flere/alle emnerne oplevedes som vigtige.

SPØRGSMÅL 3: Vil du være med?
503 respondenter har svaret ja til, at de gerne vil med til at lave miljø- og klimaarbejde på Østerbro.
Derudover har en stor andel svaret måske. Lokaludvalget har dermed fået en mail-liste med 1288
mailadresser på østerbroere, der er interesseret i at høre nærmere om – og evt. deltage – i det lokale
miljøarbejde (mail-listen er et særskilt dokument og kun forbeholdt lokaludvalgets miljøarbejde).

Har du lyst til at være med til at lave miljø- og klimaarbejde på Østerbro?

