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Forord
Formålet med projektet var at afprøve, hvorledes et elektronisk borgerpanel
bedst kan opbygges og bruges af et lokaludvalg.
Projektet er gennemført ved dels at etablere et mindre forsøgspanel af tilfældige borgere i bydelen med hvilke, der er gennemført to spørgeskemarunder, dels at gennemføre spørgeskemarunder blandt medlemmer og suppleanter i selve Lokaludvalget (Amager Øst) for at give disse et indblik i,
hvorledes elektroniske spørgeskemaer kan anvendes.
Rapportens gennemgang af svarene kan ikke tolkes som hverken lokaludvalgets eller bydelens bud og ønsker – der er alene tale om svar fra et mindre forsøgspanel – men resultatet fra samlet 4 spørgerunder er medtaget for
at anskueliggøre typer af spørgsmål og problemstillinger, som er indgået i
forsøget, og hvorledes de kan præsenteres.
I analysen af svarene er besvarelserne ikke krydskørt med basisoplysninger
om panelet – fx om der er forskel på svarene efter køn og alder eller efter
bilejerskab etc., da der indgår få personer i forsøgspanelet, men jo større panelet er, jo mere aktuelt kan det være at foretage sådanne analyser af svarfordelinger.
Projektet er gennemført i perioden fra oktober 2008 til januar 2009.
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1

Formål og baggrund

1.1

Projektets formål

Formålet med projektet var at afprøve, hvorledes et elektronisk borgerpanel
bedst kan opbygges og bruges af lokaludvalget.
Et elektronisk borgerpanel kan være en af flere metoder til at inddrage den
lokale befolkning i de opgaver, som lokaludvalget arbejder med. Med forsøgsprojektet afprøves et elektronisk borgerpanel med henblik på, at lokaludvalget kan opnå erfaringer med brugen heraf og som grundlag for beslutning om eventuelt at gøre et elektronisk borgerpanel permanent.

1.2

Baggrund for projektet

Der foretages generelt mange spørgeskemaundersøgelser og internetafstemninger, som mistolkes eller misbruges i forhold til, hvad der rent faktisk er
belæg for i forhold til undersøgelsens form og indhold. Der er endvidere
mange fælder i tolkningen af besvarelser.
Med forsøget afprøves anvendelse af et borgerpanel i forskellige sammenhænge for bl.a. at give lokaludvalget en forståelse for brugen og tolkningen
af spørgeskemaer, hvilket generelt vil styrke lokaludvalgets arbejde med
borgerinddragelse.
CASA skønner, at over halvdelen af landets kommuner har etableret en eller anden form for elektronisk borgerpanel. Imidlertid er det også en umiddelbar vurdering, at disse paneler langt fra altid fungerer efter hensigten –
eller kommunerne har vanskeligt ved at benytte borgerpanelerne i praksis.
Det er oplagt at benytte et elektronisk borgerpanel som en af flere metoder
til at inddrage borgere, som ellers kan være svære at inddrage og/eller undersøge holdningen til en given problemstilling hos et repræsentativt udsnit
af lokalbefolkningen.
CASA søgte i oktober Amager Øst Lokaludvalg om støtte til et forsøgsprojekt med et elektronisk borgerpanel. Lokaludvalget besluttede at støtte forsøget i lyset af, at udvalget i 2009 skal i gang med bydelsplanlægningen, og
her vil borgerpanelet kunne være et af flere redskaber at benytte.
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Opsamling og anbefalinger

Erfaringerne med forsøgspanelet i Amager Øst har været positive, og lokaludvalget bør overveje at etablere et permanent elektronisk borgerpanel som
en af flere metoder til at inddrage lokalbefolkningen på.
Lokaludvalget skal dog være opmærksomt på, at det såvel koster ressourcer
som forpligter at oprette og drive et elektronisk borgerpanel.
Forsøget viser, at der er langt mellem borgere, som tilmelder sig via en
postomdelt løbeseddel. Ved rekruttering på gaden foran et butikscenter er
der væsentlig flere, der melder sig, men det kræver folk til uddeling.
I forsøget har ikke indgået annoncering og omtale i lokalpressen, men det
vurderes, at dette kan være en effektiv metode til at få en første tilstrækkelig kreds af borgere med. Hvis først borgerpanelet bruges og omtales, vil
det i sig selv tiltrække flere til at være med. Da rekrutteringen til borgerpanelet har været kontrolleret, er det muligt at estimere en opskalering af rekutteringsmetoderne.
Forsøget viser, at når borgere inviteres til at være med i et borgerpanel, vil
der være skævheder i forhold til repræsentativiteten af lokalbefolkningen.
Forsøget har således en overvægt af borgere, som er aldersmæssigt ældre, er
mere veluddannede og har større husstandsindtægt.
Et borgerpanel bør tilstræbes at være sammensat repræsentativt, men det er
muligt at kompensere for sammensætningen, idet der i Københavns Kommune findes en lang række offentligt tilgængelige data om borgerne opgjort
på bydelsniveau.
Der bør ved rekrutteringen af borgere derfor overvejes særlige tiltag for at
tiltrække de borgergrupper, som ellers vil være underrepræsenterede.
Forsøget viser, at mange borgere gerne vil bidrage til lokalpolitiske
spørgsmål, men det anses for vigtigt, at problemstillingerne skal være interessante og vedkommende for paneldeltagerne.
Det kræver derfor en indsats fra et lokaludvalg at planlægge og formulere
de problemstillinger, som borgerne skal forholde sig til.
Mange kommuner har oprettet elektroniske borgerpaneler, men det er de
færreste, der bruger dem.
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Hvis et lokalt borgerpanel etableres, bør det ske ud fra et bevidst ønske om
at inddrage borgerne – og ikke for syns skyld. Og det forpligter et lokaludvalg til at bruge det.
Forsøget viser, at man skal være varsom med at bruge mange åbne spørgsmål, hvor respondenten selv kan skrive et svar eller en kommentar. Disse
former for svar kan være meget givtige i forhold til forslag og ideer, men de
kan sjældent behandles statistisk og er derfor ressourcekrævende at forholde
sig til. Spørgsmål med givne svarmuligheder (lukkede svar) kan derimod
præsenteres kort og præcist, men stiller krav til at svarmuligheder er grundigt gennemtænkt.
I forsøget er stort set ikke anvendt ”ja-nej” svarmuligheder, da informationsværdien heraf er begrænset. I stedet er respondenterne fx blevet bedt om
at værdilægge forskellige udsagn samt med pointgivning at prioritere mellem en række muligheder. Dette giver respondenterne langt bedre mulighed
for at nuancere deres svar, hvilket formentlig også er medvirkende til, at
forsøgspanelet udtrykker, at de to spørgeskemarunder er ”interessante og
vedkommende”.
En række respondenter har i forsøgets første runde udtrykt, at de havde
svært ved at forholde sig til spørgsmål om emner, som de ikke synes, de
ved nok om. Der efterlyses en ”ved ikke” svarmulighed.
I en række tilfælde kan det dog være givtigt at ”tvinge” respondenter til at
skulle vælge med de forudsætninger de nu engang har – i andre situationer
er det o.k. med en ”ved-ikke” mulighed.
Eksempelvis er panelet blevet spurgt om, hvilke af 21 problemområder de
anser for de største i bydelen. Her falder ikke uventet områder som forhold
for handicappede og for ældre langt ned på listen, da mange ikke har indsigt
heri og derfor ikke kan forholde sig hertil. Var der blevet spurgt, om lokaludvalget skulle arbejde for at forbedre forholdene for handicappede og ældre, ville svarene herpå uden tvivl give anledning til helt andre konklusioner.
Såfremt lokaludvalget ønsker at oprette et permanent elektronisk borgerpanel, skal der dels afsættes ressourcer til markedsføringen, dels til at gennemføre undersøgelser og analysere de indkomne svar.
Endvidere bør lokaludvalget forinden også gennemtænke, hvorledes resultaterne udnyttes og formidles, idet det vurderes som altafgørende, at lokaludvalget er åben med hensyn til besvarelserne og bruger panelets meldinger
offensivt i lokalmedierne.
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Forsøgspanelet

Projektet havde bl.a. til formål at vurdere, hvor mange borgere i lokalområdet, der kan forventes at ville indgå i et elektronisk borgerpanel, og hvorledes paneldeltagere kan ”hyres”.
Endvidere var det formålet at vurdere, i hvilket omfang de personer, der på
denne måde tilmelder sig, er repræsentative for borgerne i lokalområdet.
Til dette formål blev der oprettet en hjemmeside www.amagerpanelet.dk
via hvilken man kan klikke ind og tilmelde sig panelet.

For at reklamere for panelet og hjemmesiden blev der trykt en løbeseddel,
der havde til formål at anspore til at klikke ind på hjemmesiden og tilmelde
sig panelet.
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Løbesedlen blev omdelt til postkasser på en række udvalgte gader i lokalområdet.
Antal omdelt
Polensgade ..........................

372

Hessensgade .......................

403

Grækenlandsvej...................

559

Engvej .................................

380

Japanvej ..............................

39

Kinavej .................................

38

Siamvej ................................

32

Kvintuskollegiet ....................

118

Sum .....................................

1.941

I disse boliger bor 3.060 personer på 18 år og derover.
Endvidere blev der over to lørdage omdelt 441 løbesedler ved indgangen til Amagercentrets sydlige
indgang (2 personer i hver 4 timer i alt).
Samlet er således uddelt 2.382 løbesedler, og 1,3 % af disse har udløst en
tilmelding til panelet. Samlet har 31 personer deltaget i forsøgspanelet på
dette grundlag.

3.1

Hvor stort et panel kan oprettes?

Bydelen har ca. 41.000 borgere over 18 år, og såfremt forsøget med postkasseomdeling af løbesedlen opskaleres til hele bydelen, vil dette kunne
give et panel på 240 personer (6 tilmeldte pr. 1.000 løbesedler).
Imidlertid var der relativt langt flere, der tilmeldte sig som følge af uddelingen ved Amagercentret, idet der her var en tilmelding på 27 pr. 1.000 løbesedler.
Det har således betydning, hvorledes borgerne modtager opfordringen. En
postkasseomdeling af en løbeseddel har formentlig den svaghed, at den opfattes som en ”reklame”, som mange smider ud uden at se nærmere på den.
En annonce i en lokal avis, evt. sammen med en omtale, vil sandsynligvis
have større gennemslagskraft end en postkasseomdelt løbeseddel.
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CASA vil på baggrund af forsøget konkludere, at det vil være realistisk via
en kombination af annonce, omtale og omdeling ved centrale indkøbssteder
i bydelen et par timer hvert sted at få et startpanel på 100-200 deltagere.
Såfremt panelet bruges, og resultaterne omtales og benyttes offentligt, vil
der formentlig kunne ske en fordobling eller mere af antallet over nogen tid.
En anden metode er at sende et personligt brev til et tilfældigt udvalg af
borgere og specielt opfordre disse til at tilmelde sig panelet.
Uanset metode, kan det også overvejes at udlodde en præmie blandt deltagerne.

3.2

Panelets repræsentativitet

CASA har gennemført en analyse af den personkreds, som via forsøget tilmeldte sig som paneldeltagere i forhold til den samlede befolkning i Amager Øst.
Københavns Kommune fører befolkningsstatistik på bydelsplan1. Der findes således en række tabeller inden for hvert af følgende hovedområder:
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsmarked (7 tabeller).
Befolkning (11 tabeller).
Biler (1 tabel).
Boliger (7 tabeller).
Indkomster (4 tabeller).
Sociale forhold (7 tabeller).
Uddannelse (4 tabeller).

Ved tilmelding til borgerpanelet blev deltagerne anmodet om en række data,
der kan sammenholdes med et udvalg af disse statistiske data for bydelen.
Der er foretaget en sammenligning mellem dem, der har tilmeldt sig borgerpanelet og profilen for de 41.000 borgere i Amager Øst på følgende områder:
• Alder og køn.
• Civilstand.
• Etnisk herkomst.
• Børn.
• Indtægt.
• Uddannelse.
• Bolig.
• Bilejerskab/brug.
1

www.sk.kk.dk/bydelsstatistik/bydele_vaelg_emne.htm
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Et borgerpanel behøver dog ikke være repræsentativt sammensat. Hvis man
kender panelets sammensætning i forhold til den gruppe, det repræsenterer,
er det muligt beregningsmæssigt at ”kompensere” for skævhederne – hvis
det er vigtigt, at resultaterne skal fremstå som repræsentative. I en række
situationer, fx hvor man via borgerpanelet ønsker forslag indhentet, betyder
det mindre om panelet er repræsentativt.
Som det fremgår af de følgende grafiske præsentationer, er det selv ved et
så lille forsøgspanel et nogenlunde repræsentativt udsnit, som har tilmeldt
sig. Dog er der en skævvridning i repræsentativiteten i forhold til alder, uddannelse og husstandsindtægt – og disse tre aspekter kan i et vist omfang
være sammenhængende. Angående etnisk herkomst er panelet ikke repræsentativt.
Det skal bemærkes, at selvom forsøgspanelet er rekrutteret i forskellige dele
af bydelen, er det ikke sikkert, at den gruppe, som er blevet kontaktet, er repræsentativ for bydelen som sådan. Det kan således ikke udelukkes, at forsøgsrekrutteringen i sig selv har medført en skævvridning.
Nedenfor gennemgås, hvorledes forsøgspanelet var sammensat i forhold til
den samlede befolkning i Amager Øst.
Forsøgspanelets alderssammensætning sammenlignet
med befolkningen på Amager Øst (> 15 år)
Forsøgspanelet

Amager Øst

45
40
35

Procent

30
25
20
15
10
5
0
16-29 år

30-44 år

45-59 år

60-74 år

> 75 år

Alder: Forsøgspanelet var underrepræsenteret med unge og overrepræsenteret med især 45-59 årige. Skævhederne kan evt. forklares ved, at uddelingen
af foldere er foregået i områder, som måske ikke har en repræsentativ sammensætning. Dog tyder det på, at der bør gøres en særlig indsats for at tiltrække den yngre del af borgerne i et borgerpanel. Gennemsnitsalderen var
43 år – den yngste 22 år og den ældste 71 år.
Køn: I forsøgspanelet indgik 17 mænd og 14 kvinder.
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Forsøgspanelets civilstand (gift/ugift) sammenlignet med
befolkningen på Amager Øst
Forsøgspanelet

Amager Øst

70
60

Procent

50
40
30
20
10
0
Ugift

Gift

Fraskilt

enke/enkemand

Ubesvaret

Civilstand 1: Forsøgspanelet afspejler stort set lokalbefolkningen.
Forsøgspanelet civilstand (enlig/par) sammenlignet med
befolkningen på Amager Øst
Forsøgspanelet

Amager Øst

80
70
60

Procent

50
40
30
20
10
0
Enlig

Samlevende/samboende

Andet

Ubesvaret

Civilstand 2: Forsøgspanelet har relativt færre enlige repræsenteret. Dette
kan måske forklares ved, at i nogle husstande, der har modtaget løbesedlen,
har begge parter i familien tilmeldt sig. Det kan dog også være udtryk for,
at enlige har mindre overskud til at ville deltage (og at det overlapper med,
at der er få unge med).

13

Forsøgspanelets etniske herkomst sammenlignet med
befolkningen på Amager Øst
Forsøgspanelet

Amager Øst

100
90
80

Procent

70
60
50
40
30
20
10
0
Dansk oprindelse

Indvandrer fra vestligt Indvandrer fra ikkeland
vestligt land

Efterkommer
(forældre fra vestligt
land)

Efterkommer
(forældre fra ikkevestligt land)

Etnisk herkomst: Forsøgspanelet var udelukkende med personer med dansk
oprindelse. Det kan hænge sammen med de gader, der indgik som rekrutteringsgrundlag, men også her kan det være aktuelt at gøre en særlig indsats
for at tiltrække etniske mindretalsgrupper til at indgå i et borgerpanel.

Forsøgspanelet og børn sammenlignet med befolkningen
på Amager Øst
Forsøgspanelet

Amager Øst

100
90
80

Procent

70
60
50
40
30
20
10
0
(Hjemmeboende) børn

Ikke (hjemmeboende) børn

Ubesvaret

Børn: Forsøgspanelet afspejler ganske godt lokalbefolkningen generelt.
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Forsøgspanelets husstandsindtægt sammenlignet med
befolkningen på Amager Øst
Forsøgspanelet
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Indtægt: Forsøgspanelet havde en overvægt af deltagere med høj husstandsindkomst samt meget lav indkomst. Fordelingen kan meget vel afspejle, at
der er relativt få enlige deltagere, idet deres husstandsindtægt jo er noget lavere end husstande med to voksne.

Forsøgspanelets uddannelse sammenlignet med
befolkningen på Amager Øst (fra 20 årige)
Forsøgspanelet

Amager Øst

50

Procent

40

30

20

10

Ubesvaret

Lang
videregående

Bachelor

Mellemlang
videregående

Kort
videregående

Lærlinge,
elevuddannelse

Ingen
uddannelse,
ufaglært

0

Uddannelse: Uddannelsesmæssigt havde forsøgspanelet en klar overvægt af
højere uddannede borgere. Dette kan i mindre grad forklares med den ringe
repræsentation af unge, men det viser også, at det kræver en ekstra indsats
at få borgere uden uddannelse til at engagere sig i samfundsudviklingen.
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Forsøgspanelets bolig sammenlignet med befolkningen på
Amager Øst
Forsøgspanelet

Amager Øst

50

Procent

40

30

20

10

Ubesvaret

Kommuneeller stat
udlejning

Almen bolig

Privat
udlejning

Ejerbolig

Andelsbolig

0

Bolig: Forsøgspanelet afspejler rimeligt godt lokalbefolkningen generelt.

Forsøgspanelets bilbestand sammenlignet med
befolkningen på Amager Øst
Forsøgspanelet

Amager Øst

80
70

De to grupper kan ikke sammenlignes helt,
da panelet er spurgt om, hvor mange biler
der er i husstanden, mens Amager Øst tallene
er opgjort efter hvor stor en andel af
borgerne der har personbiler til privatbrug

60

Procent

50
40
30
20
10
0
Ingen bil

1 bil

2 biler

Flere biler

Ubesvaret

Bilbestand: Forsøgspanelets deltagere har generelt oftere bil i husstanden i
forhold til lokalbefolkningen generelt. Dette er formentlig udtryk for, at panelet er relativt ældre, mere højtuddannet og tjener mere end lokalbefolkningen generelt.
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Resultater med forsøgspanelet

Der er gennemført 2 spørgeskemaundersøgelser i testperioden. I dette afsnit
gives et indtryk af, hvorledes borgerne kan inddrages via et elektronisk borgerpanel.
Det skal understreges, at resultaterne ikke kan benyttes som udtryk for,
hvad befolkningen i Amager Øst generelt mener. Der er tale om et lille ikke-repræsentativt udsnit af borgerne.
Formålet med den følgende detaljerede gennemgang er i stedet at vise, hvilke spørgsmål og problemstillinger man kan få borgerne til at forholde sig
til. Endvidere skal det bemærkes, at mange benytter sig af muligheden for
åbne svar – dvs. egne kommentarer.
Hvis der ønskes oprettet et elektronisk borgerpanel skal man derfor være
opmærksom på, at brugen af åbne svar vil give en lang række input, som
det – i modsætning til lukkede svar – er noget vanskeligere at behandle efterfølgende. Men forsøget viser, at borgerne ofte gerne vil supplere deres
svar. Det anbefales således, at muligheden er der, men at det skal bruges i
behersket omfang.

4.1

Spørgeskema 1

Det første spørgeskema indeholdt:
• En kortlægning af, hvad paneldeltagerne opfatter som problemfelter i bydelen, og hvorledes lokaludvalget bør prioritere sin indsats.
• Holdning til de aktuelle planer for at omdanne Amagerbrogade til strøggade.
• Holdning til forskellige måder at inddrage borgere på.
4.1.1

I hvilket omfang opfatter du følgende som problemer her i
Amager Øst?
Angiv på skalaen, hvor stort et problem du anser det for at være, idet 0 betyder ”intet problem”, og 5 betyder ”meget stort problem”.
Svarene er fordelt på to grafer:
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I hvilket omfang opfatter du følgende som
problemer her i Amager Øst?
Angiv på skalaen, hvor stort et problem du anser det for at være, idet 0 betyder ”intet problem” og
5 betyder ”meget stort problem”.
4,0
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1,0
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udstødte

For ringe forhold for
cyklister

Svineri i gaderne

For ringe indsats for
integration af
indvandrere og
flygtninge

Forringelse af
hospitalsbetjeningen

For meget biltrafik

Folkeskolernes
fysiske tilstand

0,0

Største 5 problemer: Folkeskolernes tilstand, biltrafikken, forringelse af
hospitalsbetjeningen, for ringe indsats på integrationsområdet samt svineri i
gaderne fremhæves som de største.

I hvilket omfang opfatter du følgende som
problemer her i Amager Øst?
Angiv på skalaen, hvor stort et problem du anser det for at være, idet 0 betyder ”intet problem” og
5 betyder ”meget stort problem”.
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Mindste 5 problemer: Adgang til dagligvareindkøb, ældretilbud, forhold for
handicappede, lokale idrætsfaciliteter samt mangel på lokale arbejdspladser.
Respondenterne kunne supplere med en kommentar:
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Er der andre problemfelter, som du anser for vigtige (angiv gerne point):
• Nej, men mine manglende svar skyldes, at jeg intet ved om de pågældende emner.
• Jeg synes. der mangler cykelstier over det hele, og selv de, der er på
Amagerbrogade, er alt for smalle, så de er virkelig ubehagelige at køre
på! 5 point!!
• Det, jeg oplever som det største problem, er, at der ikke er nogen ungdomsklubber/væresteder for de ældste teenagere.
• Amager ’lukker’ klokken 22:00 (4 point).
• For mange kirker med klokketårne. Mener der bør indføres støjdæmpning.
4.1.2

Din anbefaling til, hvilke problemfelter, som lokaludvalget skal
prioritere at arbejde med
Nedenfor er nævnt de samme 21 områder som i de foregående spørgsmål.
Du har nu 100 point, som du kan fordele, alt efter, hvor du synes, at lokaludvalget skal prioritere at arbejde for en indsats. Du må maks. give 20 point
til et område og alle 100 point skal fordeles. Du kan tjekke din sum i totalen
nederst.
Hvilke problemfelter skal lokaludvalget prioritere at arbejde
med?

Indbrud og anden
kriminalitet

Svineri i gaderne

For ringe indsats for
integration af
indvandrere og
flygtninge

For dårlig kollektiv
trafik

For få grønne
arealer

Forringelse af
hospitalsbetjeningen

Folkeskolernes
fysiske tilstand

For meget biltrafik

Gadevold (overfald
etc)

280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
For ringe forhold for
cyklister

Point

Du har 100 point, som du kan fordele alt efter, hvor du synes, at Lokaludvalget skal prioritere at
arbejde for en indsats. Max 20 point pr. indsats.

De 5 højest prioriterede: Cyklisternes forhold, gadevold, for meget biltrafik, folkeskolernes fysiske tilstand samt forringelsen af hospitalsbetjeningen.
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Hvilke problemfelter skal lokaludvalget prioritere at arbejde
med?

Point til andre
områder

For få tilbud til
ældre

For ringe forhold
for handicappede

For få lokale
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For få byrum og
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Manglende Ppladser til bilister
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Du har 100 point, som du kan fordele alt efter, hvor du synes, at Lokaludvalget skal prioritere at
arbejde for en indsats. Max 20 point pr. indsats.

De 5 mindst prioriterede: Ældretilbud, forhold for handicappede, lokale arbejdspladser, lokale idrætsfaciliteter samt daginstitutionernes forhold.
4.1.3 Amagerbrogade som strøggade
Kommunen er aktuelt i gang med et projekt, der har til hensigt at trafiksanere Amagerbrogade og gøre den til en mere attraktiv og levende indkøbsgade
(strøggade). Det handler især om stykket fra omkring Højdevej og op til søerne mod Christianshavn (Christmas Møllers Plads).
Målet er at reducere biltrafikken, at gøre fortovene bredere og forbedre forholdene for cyklister. Endvidere skal der oprettes pladser og byrum, der åbner for mere liv i gaden. For at fremme handlen kan der fx oprettes korttidsparkering til kunder.
Du bedes erklære dig enig eller uenig i de følgende udtalelser:
Der kunne vælges mellem 4 kategorier: Helt enig, delvis enig, delvis uenig
og helt uenig.
I figuren er vist den procentandel, som har svaret helt eller delvis enig.
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Det er fint at inddrage gadeareal til
mere plads til fodgængere og
pladser
Det er OK at bilernes mulighed for
at køre via Amagerbrogade
begrænses
Det er en glimrende ide at
trafiksanere Amagerbrogade
Jeg tror at projektet samlet vil
skabe en mere attraktiv
indkøbsgade
P-pladser i sidegader kan inddrages
til korttidsparkering i åbningstiden
Jeg er imod, at busbaner
nedlægges for at skabe mere plads
til cykler og fodgængere
En del af arealet kan bruges til Ppladser til korttidsparkering på
Amagerbrogade
Jeg er imod forslaget, da det
formentlig bare skaber mere trafik
på de andre gader
Kommunen planlægger så meget det bliver næppe til noget
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Der er således stor opbakning til, at der inddrages gadeareal til fodgængere
og pladser på bekostning af bilerne, og at det vil give en mere attraktiv indkøbsgade. Der er dog en vis betænkelighed ved, at busbaner nedlægges, og
over, om der skabes mere trafik på andre gader.
Respondenterne kunne supplere med en kommentar:
Har du supplerende bemærkninger?:
• Generel bemærkning også til de foregående spørgsmål: Nogle af spørgsmålene er svære at svare fornuftigt på, hvis man mangler kendskab til
området (fx hvilke tilbud der findes til ældre, og hvor gode handicapforholdene er).
• Et tåbeligt forslag. I skal allerførst forbedre den kollektive trafik, før bilerne skal ud af byen. Biler er en nødvendighed for mange arbejdende
skatteborgere. Hvorfor skal de borgere, der holder hjulene i gang, straffes? Hvilke småveje har I tænkt jer at føre den tunge trafik igennem?
• Bilerne og busserne ud af byen, og i hvert fald på de hårdt belastede
strækninger.
• Hvis man kunne gøre Amagerbrogade ensrettet til og fra Holmbladsgade/Højdevej ville det nok være en forbedring. ”Omkørselsgader” fx Kastrupvej/Backersvej, Sundholmsvej/Amager Fælledvej ville ikke kunne
klare den totale trafik fra Amagerbrogade. Busserne bør nok blive på
Amagerbrogade – ikke taxa i busbaner.
• Jeg har godt hørt om ideen, og umiddelbart kan det virke ret interessant.
Jeg er dog bekymret for, at meget af biltrafikken vil blive flyttet til andre
gader, hvor sikkerheden for cyklisterne ikke er ligeså god. Men spændende idé – så længe det ikke ender som den bilfri Nørrebrogade (signalpolitik).
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• Måske et svært projekt. Men I skulle hellere arbejde for at få en metrostrækning bygget under/langs Amagerbrogade (fx fra Amagerbro Station
via Øresundsvej til Sundbyvester Plads).
• Er forureningen ikke langt værre over Langebro?
• Kan busser, cykler og fodgængere ikke prioriteres lige?
I hvilket omfang cykler du og transporterer dig i bil?
Forsøgspanelet er meget cyklende, men ca. halvdelen kører bil mindst en
gang ugentligt. Som det fremgår nedenfor, har ca. halvdelen af forsøgspanelet bil i husstanden.
I hvilket omfang cykler du eller kører bil?
Bilkørsel
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Stort set aldrig
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0

Hvor mange biler har husstanden?
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52 %

44 %

4%

Hvilken parkeringssituation passer bedst på dig?

Parkerer på
egen grund
0

Parkerer på
egen Pplads
38 %

Parkerer på
offentlig
parkeringsplads
8%

Alene besvaret af de paneldeltagere, der har bil.

22

Parkerer på
gaden
54 %

Andet
0

4.1.4 Former for borgerinddragelse
Næste år skal kommunen i gang med udviklingen af en bydelsplan for
Amager Øst. Lokaludvalgets primære opgave er på forskellige måder at
inddrage de lokale borgere i arbejdet med, hvorledes en plan for deres egen
bydel skal se ud.
Paneldeltagerne er blevet bedt om at forholde sig til forskellige måder at
inddrage borgere på under henvisning til, at deres udsagn selvfølgelig er
helt uforpligtende, men at det giver lokaludvalget en idé om, hvad der kan
være større eller mindre interesse for.
Din inddragelse – overordnet set?
2/3 af panelet giver udtryk for, at de gerne vil være med til at udarbejde forslag og udspil, mens 1/3 vil ”nøjes” med at forholde sig til andres forslag.

Borgerinddragelse - hvilket af følgende, passer bedst på
dig? - svar angivet i procentfordeling
Jeg foretrækker at
forholde mig til forslag og
udspil, som andre har
udarbejdet

Jeg vil gerne være med til
udarbejde forslag og
udspil

Jeg vil gerne begge dele

Jeg foretrækker ikke at
være inddraget
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Hvor interessant lyder forskellige borgerinddragelsesmetoder?
Panelet kunne give point fra 0-5 alt efter, hvor interesseret de selv vil være i
at deltage – jo højere tal, jo mere interesseret.
Der var præsenteret følgende 5 metoder, som kunne pointgives:
Metode 1 – Fremtidsværksted:
Resumé: Borgere inviteres til 3 møder med følgende indhold: Møde 1 er en
”kritikfase”, hvor nuværende forhold kritiseres, møde 2 er ”fantasifasen”,
hvor alternative løsninger udarbejdes, og møde 3 er en afsluttende ”virkeliggørelsesfase”, hvor idégrundlaget omsættes til handlingsforslag.
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Metode 2 – Lokalfora:
Resumé: En møderække, hvor alle lokale borgere har mulighed for at deltage på de enkelte løbende møder, uden at det kræver deltagelse i processens
øvrige møder.
Metode 3 – Webblog/debatforum:
Resumé: Debatforum på hjemmeside med dialog mellem lokaludvalget og
borgere.
Metode 4 – Høring:
Resumé: Der udsendes forslag til skriftlig høring, hvor borgere kan indsende bemærkninger, forslag og kommentarer til brug for det videre arbejde.
Metode 5 – Borgermøde:
Resumé: Et forslag eller udspil præsenteres for tilhørerne og et (politiker)panel holder indlæg. Derefter spørgsmål fra tilhørerne.
Samlet tilkendegivelse
I figuren er opgjort, hvor mange procent hver metode for borgerinddragelse
har fået i forhold til topkarakter. Det er kendetegnende, at der ikke er den
store forskel i panelets vurdering af, hvad de finder mere eller mindre interessant.

Borgerinddragelse - hvor interessant finder
du følgende metoder?
(procent af max. point)
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Der er en lille overvægt i interessen for den elektroniske kommunikation,
hvilket måske ikke er overraskende i lyset af, at respondenterne er et elektronisk borgerpanel.
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Lavest rangeret står et ”traditionelt” borgermøde.
Respondenterne kunne supplere med egne kommentarer:
Har du selv (andre) forslag til, hvordan du synes, det kan gøres interessant
at være inddraget i det kommende års arbejde med udvikling af en bydelsplan for Amager Øst:
• Angående omlægningen af trafikken skal der nytænkes eller laves fællesløsninger for hele byen. Lukningen af Nørrebrogade har været en fiasko: Faldende omsætninger og overfyldte sideveje. Man skal omtænke
trafikken i hele København – billigere offentlig trafik og bom-zone omkring byen var en mulighed. Snak er nemt, problemet er fra centralt hold
at skaffe de nødvendige penge. Kan I det? Desuden mangler der åbne/grønne områder – der findes spændende rum, men de nedlægges og ligusterløsninger bygges!
• For at have lyst til at deltage er det en forudsætning, at politikerne ønsker
at lytte til borgernes ønsker. Altså at forslag ikke på forhånd er afgjort.
• At vi som borgere hele tiden er informeret om, hvad der sker, hvem der
synes hvad og hvilke forslag, så man har en følelse af, at det gør en forskel, om man arbejder med eller ej. Stor gennemsigtighed og oplysning!!
• Det er en god idé at inddrage borgerne, da det er en ’gratis’ ressource for
lokaludvalget. Grunden til, at jeg er lidt forbeholdende overfor at deltage
er, at det kun er ganske få områder, der interesserer mig, da jeg hverken
er handicappet, har børn eller selv er gammel. Derfor har jeg ikke så
mange holdninger til disse områder. Derimod kunne det være cool at deltage i noget ungdomsarbejde, integration eller lignende.
• Jeg synes, at dette panel er et fint forum. Jeg vil være mest interesseret i
at deltage, hvis det er noget, der kan klares via computeren.
• Borgerne skal have nem adgang til information fra kommunen, fx aner
jeg intet om integrationsarbejdet her, om der mangler p-pladser, eller
hvordan luftforureningen er mv.
• Jeg synes, det kunne være meget interessant med en hjemmeside/webblog, hvor forskellige aspekter kan diskuteres. Hvor man fx kan oprette
et ’fremtidsværksted’ med borgernes idéer til bydelen. Man kan løbende
udvikle hjemmesiden og gøre den mere interaktiv. Der kunne også være
køb/salgrubrikker, nyheder, en form for datingportal, hvor forældre kan
finde andre forældre med børn på samme alder, hvor singler kan finde
hinanden, hvor man kan finde nogen at grille med på stranden osv.
• Info ved hjælp af blog, facebook og lignende.
4.1.5 Din vurdering af denne spørgerunde
Til slut vil vi gerne høre, hvad du synes om form og indhold for de spørgsmål, du har fået stillet her i denne første runde af vort lille forsøg med et
elektronisk borgerpanel?
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Din vurdering af denne spørgerunde
Procentfordeling af svar

Meget interessant og
vedkommende

Delvist interessant og
vedkommende

Hverken interessant eller
vedkommende

Delvist uinteressant og
uvedkommende

Meget uinteressant og
uvedkommende
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Stort set hele forsøgspanelet udtrykker, at de har fundet spørgeskemaet meget eller delvist interessant og vedkommende.
Her kan du eventuelt skrive en kort kommentar til denne runde
Du kan også komme med forslag til andre temaer, som du synes kunne være
interessant at spørge om:
• Jf. min tidligere kommentar – behov for en ’ved ikke’ svarmulighed, da
jeg ikke føler mig velorienteret nok i alle områder. I relation til transportspørgsmål – jeg er med i en delebilsordning, lad det være en svarmulighed (det kan jo medvirke til, at andre opdager, at den mulighed også
eksisterer). Tiltag til inddragelse af borgerne lyder spændende. Jeg glæder mig til at høre mere fra lokaludvalget.
• Lokale hospitaler og skadestuer.
• Jeg har flere gange haft brug for at kunne vælge ’ved ikke’, fordi der har
været en del spørgsmål til emner, som jeg simpelthen ikke har en holdning til: Indbrud, kriminalitet, ældres forhold, folkeskolernes tilstand
osv. De emner berører ikke mig endnu – jeg kender kun én ældre på
Amager og ingen skolebørn fx. Så det var en idé til jeres skema. Måske
kunne I spørge lidt mere ind til de kulturelle tilbud: Er det bio, teater,
sport osv. Det er der stor forskel på, synes jeg.
• Det er meget fint, at I spørger os borgere. Jeg savnede dog nogle ’ved
ikke’ knapper i spørgeskemaet, da jeg ikke har nogen holdning til flere
spørgsmål, fx om skolerne er nedslidte. (Jeg kommer aldrig på skolerne).
• Det er en god ide at involvere borgerne i byudviklingen. Selvom det er
bekosteligt og vanskeligt, bliver vi nødt til at tænke på muligheden for
underjordiske parkeringsanlæg – selvom vi måske forventer en reduktion
af bilerne i bybilledet.
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• Højhuse. Aktiviteter ved stranden.
• Fantastisk idé med et borgerpanel, men desværre en meget distanceret
metode. Det er svært at forholde sig til forud forfattede emner, der fremstår som tomme politiske varme emner uden indhold. Og det gør det endnu sværere at skulle svare med ’karakterer’. Debatten bør være mere nær
og personlig og omhandle visioner for en fælles fremtidig bydel. Der
skal fokuseres mere på forebyggelse frem for bekæmpelse af problemer.
• I har ikke spurgt så meget til cyklisters forhold. Om sommeren er der
mange cykler til stranden – det vælter med cykler ved Lergravsparken
mv.
• Vores husstand har ikke bil eller planer om at anskaffe en. Pga. det, mener jeg personligt sagtens at kunne affinde mig med ideen om, at Amagerbrogade bliver HELT bilfri.
• Et hospital på Amager – uanset beliggenheden synes jeg godt, vi kan teste holdningerne i Amager Øst.
• Jeg synes, at princippet med enig, delvis osv. er alt for svært at gennemskue/bruge i forhold til fx spørgsmålet om Amagerbrogade.
• Jeg synes, det er et flot stykke arbejde, I har gjort.

4.2

Spørgeskema 2

Det andet spørgeskema indeholdt:
• En vurdering af, hvilke kulturelle tilbud der mangler i bydelen.
• En vurdering af, hvilke fritidstilbud der mangler i bydelen.
• Og igen trafik, denne gang spørgsmål om bompenge/betalingsring.
4.2.1 Kulturelle tilbud på Amager
Der er mange forskellige kulturelle tilbud i hovedstadsområdet.
Savner du tilbud lokalt her i bydelen?
Panelet fik forelagt 28 forskellige kulturelle tilbud med anmodning om at
besvare, i hvilket omfang man synes, at de mangler det lokalt i bydelen.
Der kunne ud for hvert tilbud gives mellem 0 og 5 point. Jo større tal, jo
mere mangler de det lokalt.
I de to følgende grafer er vist den gennemsnitlige pointgivning med den højest placerede først.
Det skal understreges, at når visse tilbud ikke prioriteres højt, kan det fx
skyldes, at Amager Øst vurderes at være godt dækket ind på det pågældende felt.
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De 5 mest savnede kulturelle tilbud i bydelen: Torvemarkeder, biografer,
mere kunst i bybilledet, børneteatre samt en regional kunsthal.
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De 5 mindst savnede kulturelle tilbud i bydelen: Religiøse tilbud, revyer/kabareter, netcaféer, folkemusikarrangementer samt klassisk koncerthus.

Her kan du evt. kommentere dine svar – eller skrive andre forslag til kulturelle tilbud, som du gerne ser fremmet her på Amager?:
• Religion burde være forbudt ved lov.
• Det kunne være cool med undergrundsmusikscene samt undergrundskunsthal. Vi kunne på den måde skille os ud fra resten af byen ved at satse på undergrundskunstnerne.
• Det var en skøn tid dengang, der var mange friluftskoncerter på Femøren
ved Amager Strandpark.
• En biograf er helt klart nummer 1 – Amager er den eneste bydel i København, som ikke har sin egen lille biograf – det ville virkelig løfte bydelen!!
• Flere bænke på de små og stor pladser – sæt flere skure op til mennesker,
der har det behov, så der bliver plads til alle.
• Renovering af mange uskønne butiksfacader.
• En ugentlig torvedag med friske varer og et loppemarked kunne blive et
trækplaster for andre borgere i byen, men det ville være dejligt at benytte
det selv.
Hvilken beskrivelse passer bedst på dig i forhold til kulturelle tilbud?
Jeg er selv aktiv kulturudøver .........................................................................

15 %

Jeg er ikke selv aktiv kulturudøver, men jeg bruger byens kulturelle tilbud .....

70 %

Jeg bruger stort set ikke Københavns kulturtilbud ..........................................

15 %

Har du lyst til at medvirke til at etablere nye kulturtilbud i bydelen?
Ja ........................

7%

Nej ...................... 30 %
Måske ................. 63 %
Ved ikke ..............

0%

4.2.2 Fritidstilbud på Amager
Panelet fik forelagt 14 forskellige fritidstilbud, som primært har med sport
og motion at gøre, med anmodning om at besvare, i hvilket omfang man
synes, at de mangler det lokalt i bydelen.
Der kunne ud for hvert tilbud gives mellem 0 og 5 point. Jo større tal, jo
mere mangler de det lokalt. Der kunne også svares ”ved ikke/ingen mening”.
I de to følgende grafer er vist den gennemsnitlige pointgivning beregnet på
to måder. Den første figur viser den gennemsnitlige pointgivning for alle
respondenter. Den anden viser den gennemsnitlige pointgivning alene
blandt dem, der har givet point til det pågældende tilbud (samt hvor mange
procent der har undladt at give point).
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Det skal understreges, at når visse tilbud ikke prioriteres højt, kan det fx
skyldes, at Amager Øst vurderes at være godt dækket ind på det pågældende felt.
Fritidstilbud der savnes
4

Point

3

2

1

Skaterbaner

Beach volley

Udendørs
fodbold

Bowling

Udendørs
tennis

Badminton

Basketklub

Vandsport,
Amager Strand

Street basket

Volleyball

Indendørs
fodboldbaner

Skøjtehal

Svømmehaller

Tennisbaner

Sportshaller

0

De 5 mest savnede fritidstilbud: Sportshaller, tennisbaner, svømmehaller,
skøjtehal samt indendørs fodboldbaner.

Fritidstilbud der savnes
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De 5 mest savnede fritidstilbud: Volleyball, basketklub, indendørs fodboldbaner, tennisbaner samt skøjtehal.
Der er således væsentlig forskel på, hvorledes svarene opgøres.

30

Mulighed for volleyball og basketklub ligger lavt i den generelle opgørelse.
Men over halvdelen forholder sig ikke til disse to tilbud, og de, der gør, sætter det højt.
Den ene er ikke mere rigtig end den anden, men det er vigtigt, at svarene
tolkes rigtigt.
Lokaludvalget overvejer at foreslå etablering af et sportshøjhus på det
nordlige Østamager. Huset skal indeholde en lang række forskellige sportsog motionstilbud. Hvad er din holdning hertil?
Holdning til evt. sportshøjhus på det nordlige Østamager
Point fra 0-5, hvor 0 point = "slet ikke interessant" og 5 point = "meget interessant"

Procent der har afgivet de respektive point
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26 % har svaret med point fra 0-2
74 % har svaret med point fra 3-5
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Hvilke faciliteter bruger du selv?
Sæt kryds ud for de sports- og motionsfaciliteter du selv eller familien er
bruger af.

31

Som det fremgår, er der mange, der benytter svømmehal, men også bowling
er efterspurgt.
Procent
Badminton...........................................

13

Tennis .................................................

9

Volleyball ............................................

4

Fodboldbaner indendørs .....................

13

Basketklub ..........................................

0

Skøjtehal – ishockeyanlæg .................

22

Svømmehal .........................................

78

Beachvolley ........................................

13

Skaterbaner ........................................

4

Bowling ...............................................

30

Streetbasket anlæg .............................

4

Tennisbaner udendørs ........................

13

Fodboldbaner udendørs ......................

17

Andet ..................................................

57

Du kan evt. uddybe din afkrydsning her:
•
•
•
•

Samt kajak, fitness/styrketræning, løbestier.
Kun lidt fitness, men det er et privat center.
Kolonihave 6 mdr. af året, endnu flere var ønskeligt.
Jeg bruger Frankrigsgade Svømmehal, og den er forfærdelig, fordi der
altid er 1.000 mennesker, og den er virkelig gammel og slidt og lidt
ulækker! Så jeg synes. man skal overveje at bygge en ny og lækker
svømmehal – fordi den bliver brugt af alle fra 0-90 år.
• Bordtennis.
• Måske kunne der også blive plads til mindre sportsgrene såsom fægtning
eller dans?
• Fitness.
4.2.3 Betalingsring (bompenge)
Københavns Kommune arbejder med planer om en betalingsring for biltrafikken. I diskussionen tales ofte om enten at etablere betalingsringe om de
større byer eller at indføre landsdækkende roadpricing, hvor bilister betaler
efter, hvor de kører og hvornår.
Bompengesystemer findes allerede i en lang række europæiske byer (fx
Stockholm, Oslo og London) og kan indføres på kort tid, mens roadpricing
ikke er teknisk klar før om en længere årrække.
Nedenfor vises resultatet af en række spørgsmål knyttet til betalingsringe og
roadpricing, idet respondenterne kunne udtrykke forskellig grad af enighed
til en række udsagn.
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Der bør indføres en form for betalingsring i København
snarest
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Der bør indføres road-pricing når teknikken er klar hertil?
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Der bør vælges en kombination med først betalingsring
som senere erstattes af road-pricing?
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Jeg anser road-pricing for et problematisk redskab
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Vi skal hverken have betalingsring eller roadpricing
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Der er således stor opbakning til en betalingsring og lidt mindre til roadpricing. Der er relativ stor opbakning til, at det kan kombineres, så der først
indføres bompenge som så senere kan erstattes af roadpricing.
En mindre gruppe udtrykker, at de anser roadpricing for et problematisk
redskab, og relativt mange svarer ”ved ikke” hertil.
Hvis der indføres et bompengesystem, hvad skal indtægten da bruges til?
Der kunne ud for hver valgmulighed afkrydses, om dette formål skulle have
en meget stor, middel, lille eller ingen andel – eller anføres ”ved ikke”. I
figuren vises, hvor mange procent af panelet, der har valgt hhv. ”meget stor
og middel”, ”lille og ingen” samt ”ved ikke”.
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Hvad skal indtægten gå til?
Stor eller middel andel

Lille eller ingen andel

Ved ikke

TIl at udbygge den
kollektive trafik
Til at billiggøre den
kollektive trafik
Til udbygning af vejnettet
Til P-huse
Til at nedsætte P-afgifterne
i København
Til at forbedre cyklisternes
forhold
Til andre formål indenfor
transportområdet
Pengene skal gå i den
generelle kommunekasse
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Ifølge forsøgspanelet skal et provenu fra en betalingsring stort set alene anvendes til at udbygge og billiggøre den kollektive trafik samt til at forbedre
cyklisternes forhold. Det skal tilføjes, at ca. halvdelen af panelet har bil i
husstanden.
Hvis der etableres en betalingsring, hvad skal det så koste at køre ind i byen i myldretiden?
Respondenterne kunne vælge mellem 10, 20, 30, 40, 50 kr. eller mere.
Hvis der etableres en betalingsring, hvad skal det så koste
at køre ind i byen i myldretiden?
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Her kan du evt. uddybe dine svar vedrørende betalingsring:
• Det har jeg i skrivende stund ikke nogen holdning til, men I tvinger mig
til at tage stilling for at komme videre i spørgeskemaet.
• Man må lave behovsberegninger og se på referencer fra andre lande, der
har samme systemer. Det er et uhåndgribeligt og svært spørgsmål. Det
kan være hvilken som helst af ovennævnte beløb afhængig af situationen.
• Folk, der bor i København, bør være undtaget. Det kan ikke være rigtigt,
at man – når man bor i byen – skal betale for at køre rundt i den, fx handle samt betale for at køre ind og ud af byen.
• At starte det forkerte sted – sørg først for at det ikke tager så lang tid for
folk at komme på arbejde. Det er rigtigt svært at aflevere to børn to forskellige steder for at komme på arbejde, når busserne ikke hænger sammen. Vi skal gøre det lettere for folk, der arbejder, ikke sværere.
• Det skal være dyrere at køre i bil 5 dage ugentlig end at abonnere på offentlig transport.
• Beboerkort.
4.2.4 Din vurdering af denne spørgerunde
Til slut vil vi gerne høre, hvad du synes om form og indhold af de spørgsmål, du har fået stillet her i denne anden runde af vort lille forsøg med et
elektronisk borgerpanel.
Din vurdering af denne spørgerunde?
Hvad synes du om form og indhold for de spørgsmål, du har fået stillet her i anden runde

Meget interessant og
vedkommende

Delvist interessant og
vedkommende

Hverken interessant eller
vedkommende

Delvist uinteressant og
uvedkommende

Meget uinteressant og
uvedkommende

0

10

20

30
Procent

40
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60

Her kan du eventuelt skrive en kort kommentar til denne runde.
Du kan også komme med forslag til andre temaer, som du synes kunne være
interessant at spørge om.
• Det er rigtigt godt, at der er mulighed for at svare ’ved ikke’ – det var der
vist ikke i første spørgeskema – fx i forhold til nytilflyttede og i forhold
til emner, som man ingen viden har om.
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• Ærligt: roadpricing og bompenge var interessant.
• Start en kampagne der hedder: ”Ved du hvad dit barn laver om natten,
når han/hun ikke er hjemme”?
• Angående betalingsringen, så skal den starte ved broerne. P-afgiften på
Nordamager skal afskaffes (eller rykkes fra Øresundsvej til fx Amager
Boulevard). Og så skal der mange flere busser (linjer/afgange) til Amager de steder, hvor Metroen ikke kører – og meget gerne en Metrolinje
under Amagerbrogade til Sundbyvester Plads.
• Andre emner: Støj, trafik, forurening.
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5

Intern spørgerunde

Udover spørgeskemaerne til forsøgspanelet er der gennemført to spørgeskemarunder internt blandt medlemmer og suppleanter i Amager Øst Lokaludvalg.
Formålet hermed var at give lokaludvalget et indtryk af forskellige måder at
benytte spørgeskemaer på såvel i form og indhold, men også i forhold til
kvaliteten af spørgsmål og tolkningen af svarene.

5.1

Runde 1: Amager – kend din bydel

Den første spørgerunde var bygget op om temaet ”Amager – kend din bydel”. Spørgeskemaet var bygget op omkring den statistik, som Københavns
Kommune har på bydelsniveau, dvs. arbejdsmarked, befolkning, biler, bolig, indkomst, sociale forhold og uddannelse.
Spørgeskemarunden havde dermed også til formål at give lokaludvalgets
medlemmer et indblik i, hvorledes bydelen ser ud i forhold til det øvrige
København på en lang række områder – og ikke mindst hvor bydelen afviger.
Nedenfor gives en række eksempler fra spørgeskemarunden. Der er angivet,
hvorledes lokaludvalget har svaret i forhold til de rigtige svar – det skal understreges, at det ikke skal opfattes som en ”eksamen”. Lokaludvalgets
medlemmer har ikke bedre forudsætninger for at svare end alle andre lokale
borgere i bydelen. Formålet er derimod at illustrere, at der faktisk findes en
lang række data om bydelen.
5.1.1 Arbejdsmarked
Spørgsmål 4: I Amager Øst er der 16.356 arbejdspladser pr. 1. januar
2006. I hvilke 3 brancher tror du, vi har flest arbejdspladser pr. 1. januar
2006?
Spørgsmål 6: Hvis lokaludvalget kan fremme etableringen af arbejdspladser i nogen brancher - hvilke 3 vil du så foreslå prioriteres?
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Antal arbejdspladser

Lokaludvalgets
prioritering

Handel, hotel og restauration ..............

3127

1

Social- og sundhedsvæsen..................

3100

2

Finansiering og forretningsservice ......

2295

8

Transport og kommunikation ..............

2279

6

Renovation, foreninger og forlystelser

2150

8

Bygge- og anlægsvirksomhed ............

1109

2

Fremstillingsvirksomhed .....................

1038

5

Branche

Undervisning .......................................

777

2

Energi- og vandforsyning ....................

213

6

Offentlig administration .......................

88

8

Lokaludvalget var gode til at indkredse de 3 største lokale brancher, og de
ser gerne flere arbejdspladser inden for især de to første samt bygge/anlægsvirksomhed og undervisning.
5.1.2 Befolkning
Spørgsmål 7: I Amager Øst bor der 48.879 personer pr. 1. januar 2008.
Hvilken af følgende aldersgrupper tror du, der er flest af?
Spørgsmål 8: Og hvilken af aldersgrupperne er overrepræsenteret her i
Amager Øst i forhold til gennemsnittet i København?
Faktisk
%

Svar
%

Overrepræsenteret
svar

0-15 år .................................

14,8

0

12 %

16-29 år ...............................

28,5

24

24 %

30-44 år ...............................

27,4

29

12 %

45-59 år ...............................

14,6

29

12 %

60-74 år ...............................

9,6

18

35 %

> 75 år .................................

5,3

0

6%

Aldersgrupper

Lokaludvalget havde en tendens til at vurdere, at de ældre aldersgrupper var
den største, mens det rigtige svar er aldersgruppen 16-29 år. Det er da også
denne gruppe, som er overrepræsenteret i bydelen i forhold til det øvrige
København, men mange troede, at bydelen især havde overrepræsentation
af pensionister.
5.1.3 Biler
Spørgsmål 14: Antallet af personbiler til privatbrug pr. 1.000 borgere fra
18 år svarer i Amager Øst til gennemsnittet i København. Men det fordeler
sig for nogle grupper anderledes.
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Er det for følgende grupper højere, nogenlunde på samme niveau (inden for
+/- 3 %) eller lavere end gennemsnittet for København?
Højere
%

Samme niveau
%

Lavere
%

Mænd .............................

57

43

0

Kvinder ...........................

0

64

36

Par med børn ..................

50

21

29

Par uden børn .................

29

71

0

Lokaludvalgets vurdering var således, at bilejerskabet blev vurderet højere
for mænd og for par med børn set i forhold til det øvrige København og på
samme niveau for kvinder og for par uden børn.
Rigtige svar er angivet med gråt felt. Lokaludvalget skyder således rigtigt,
hvad angår mænd, men for såvel kvinder som par uden børn ligger bilejerskabet lavere i bydelen sammenlignet med det øvrige København. For par
med børn er niveauet det samme.
5.1.4 Boliger
Spørgsmål 19: Hvilke af følgende boligtyper er der relativt flere af i Amager Øst i forhold til København generelt? (Data pr. 1. januar 2005)
Lokaludvalgets svar

Faktisk afvigelse

%

%

Enfamiliehus, rækkehus mv. ..............

29

0,9

Etagebebyggelse – ejerbolig..............

5

4,0

Etagebebyggelse – privat udlejning ...

10

-3,4

Etagebebyggelse – almen bolig .........

19

-6,0

Etagebebyggelse – andelsbolig .........

38

3,2

Bydelen har relativt flere ejerlejligheder og andelsboliger end København
generelt og er underrepræsenteret med privat udlejning samt almene boliger.
Lokaludvalget ramte bedst, hvad angår andelsboliger, men næsten ingen
vurderede rigtigt, hvad angår ejerlejligheder.
Spørgsmål 20: Hvor stor en del af boligerne i Amager Øst er enfamiliehuse, rækkehuse mv.? (Der kunne vælges mellem 3 svarmuligheder)
Svarmuligheder

Lokaludvalgets svar %

8,4 %

33

18,4 %

67

28,4 %

0
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Det rigtige svar for bydelen er 8,4 %, hvilket en tredjedel gættede på.
Spørgsmål 25: I Amager Øst anvendes relativt mere af det samlede bygningsareal til boligformål sammenlignet med København generelt. Men til
bl.a. følgende 4 formål anvendes relativt mindre bygningsareal?
Hvilket af de 4 anvendes der relativt mindst bygningsarealer på i forhold til
gennemsnittet for København?
Lokaludvalgets svar
%

Faktisk forskel
%

Er det til kontor, handel og lager? ............

7

-9,9

Er det til hotel, restaurant mv.? ................

20

-1,3

Er det til kulturelle formål? .......................

67

-1,1

Er det til uddannelsesinstitutioner? ..........

7

-2,4

Lokaludvalget vurderede især, at bydelen er lokalemæssigt underforsynet
hvad angår kulturelle formål, men bydelen ligger kun ubetydeligt under København generelt. De færreste vurderede, at det især er lokaler til kontor,
handel og lager, der ligger lavt i bydelen.
5.1.5 Sociale forhold
Spørgsmål 27: I alt 1.140 børn mellem 0 og 2 år var pr. 1. januar 2008 i
dagpasning i Amager Øst. Giv dit bud på, hvorledes de procentmæssigt er
fordelt mellem følgende 5 pasningsordninger.
Lokaludvalgets svar
%

Faktisk fordeling
%

Dagpleje ...................................

20

14

Vuggestue ................................

38

31

Børnehave ................................

14

6

Integreret daginstitution ............

19

48

Pasning i privatordning .............

10

1

Bydelen er således dækket mere ind med integrerede daginstitutioner end
det var lokaludvalgets opfattelse.
Spørgsmål 29: Der er 1.564 førtidspensionister i Amager Øst (januar
2008). Hvor mange af disse er under 40 år? (Der kunne vælges mellem 3
svarmuligheder).
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Svarmuligheder

Lokaludvalgets svar %

10 %

36

30 %

57

50 %

7

Hovedparten af lokaludvalget vurderede, at der er relativt flere yngre førtidspensionister, end det faktisk er tilfældet. Det rigtige svar er 10 %.
5.1.6 Tipskupon om Amager Øst – Gæt 13 rigtige
Lokaludvalget blev som led i det elektroniske spørgeskema inviteret til en
lille konkurrence. Vinderen havde 9 rigtige svar.
Spørgsmål

Svarmuligheder
1

X

2

1

Hvor mange af bydelens 16.356 arbejdspladser er
besat med lokale beboere? ................................................

12 %

22 %

32 %

2

Hvor stor en del af bydelens befolkning er gift? .................

25 %

35 %

45 %

3

Hvor mange nyfødte børn var der i Amager Øst i 2007? ...

500

800

1.100

4

Hvor stor en del af borgerne flyttede i 2007? .....................

13 %

18 %

23 %

5

En af flg. familietyper med 3 børn er overrepræsenteret
i Amager Øst – hvilken? ......................................................

Par

Enlig
mand

Enlig
kvinde

6

Hvor mange personer (18 år og derover) ejer en personbil til privat brug? ........................................................... 21,4 %

25,4 %

31,4 %

7

Hvor mange folkepensionister er der i Amager Øst? .........

2.400

4.400

6.400

8

I Amager Øst har 10,9 % af borgerne et udenlandsk
statsborgerskab - hvor mange har et ikke-vestligt statsborgerskab? ........................................................................

5,6 %

7,2 %

9,4 %

9

Hvor mange procent af de beskæftigede beboere i
Amager Øst er topledere og lønmodtagere på højeste
niveau? ................................................................................

10 %

15 %

20 %

10

Hvor stor en del af befolkningen i Amager Øst er under
30 år? ..................................................................................

23 %

33 %

43 %

11

Hvor stor en del af boligerne i Amager Øst er andelsboliger?.................................................................................... 25,5 %

35,5 %

45,5 %

12

I Amager Øst er der 28.998 boliger (januar 2008) – i
hvor stor en andel af disse, bor der kun 1 person? ............

31 %

41 %

51 %

13

Der er flere kvinder end mænd blandt pensionisterne i
Amager Øst. Men hvor mange procent flere? ....................

43 %

63 %

83 %

43

Rigtige svar:
Rigtigt svar
Spørgsmål 1 .......

5.2

X

Spørgsmål 2 .......

1

Spørgsmål 3 .......

X

Spørgsmål 4 .......

2

Spørgsmål 5 .......

1

Spørgsmål 6 .......

1

Spørgsmål 7 .......

X

Spørgsmål 8 .......

1

Spørgsmål 9 .......

X

Spørgsmål 10 .....

2

Spørgsmål 11 .....

X

Spørgsmål 12 .....

2

Spørgsmål 13 .....

2

Runde 2: Bydelsplanlægning

Den anden runde tog afsæt i, at lokaludvalget i løbet af 2009 skal udarbejde
en bydelsplan. Medlemmerne blev via spørgeskemaet anmodet om at forholde sig til, hvilke former for tiltag den enkelte især er interesseret i bliver
fremmet i Amager Øst, idet spørgeskemaet dog alene havde fokus på temaerne:
•
•
•
•

Trafik.
Bebyggelser og rekreative områder.
Institutioner.
Erhvervsliv.

For hvert tema skulle der gennemføres en prioritering ved at tildele point til
de tiltag, som medlemmet prioriterer, at der bør arbejdes med.
Endvidere havde medlemmerne mulighed for at bidrage med forslag til tiltag, som senere ville kunne underkastes den samme øvelse, inden for områderne:
• Børn og unge, kultur, fritid og idræt.
• Frivilligt socialt arbejde, integration, ældre.
Der var færre udvalgsmedlemmer, som deltog i denne runde, i forhold til
den første. Derfor skal den følgende opsamling primært ses som eksempler
på, hvorledes man fx kan arbejde med et spørgeskema ”på de indre linjer”
frem for at tolke svarene som lokaludvalgets samlede holdning.
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5.2.1 Trafikområdet
I spørgeskemaet var 15 forslag til mulige (lokale) tiltag på trafikområdet i
bydelen. Man havde 75 point, som skulle fordeles, og der måtte maksimalt
gives 15 point til et enkelt forslag. Jo flere point, der gives et forslag, jo mere støttede man en indsats på dette område.
Generel forbedring af den kollektive trafikbetjening
Tiltag der mindsker luftforureningen og støj fra trafikken
Tiltag der bidrager til at reducere CO2 fra trafikken
Tiltag der generelt forbedrer forholdene for cyklister
Etablering af en havnetunnel eller anden form for omfartsvej
Mere gadeareal til kollektiv trafik på bekostning af plads til bilister
Indførelse af bompenge/betalingsring (på tværs af Amager)
Etablering af P-huse eller underjordiske P-pladser
Mere gadeareal til fodgængere i butiksgader
Mere gadeareal til cyklister på bekostning af plads til biler
Reduktion af P-pladser i gaderne
Generel fredeliggørelse af vejnettet (trafiksaneringer)
Omlægning af gadeareal til byrum og pladser
Tiltag der generelt forbedrer forholdene for bilister
Etablering af flere P-pladser i gaderne
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De 5 højest prioriterede var: ”Generel forbedring af den kollektive trafikbetjening”, ”Tiltag der mindsker luftforureningen og støj fra trafikken”, ”Tiltag der bidrager til at reducere CO2 fra trafikken”, ”Tiltag der generelt forbedrer forholdene for cyklister” og ”Etablering af en havnetunnel eller anden form for omfartsvej”.
Færrest point fik ”Etablering af flere p-pladser i gaderne” og ”Tiltag der
generelt forbedrer forholdene for bilister”.
Der var mulighed for at anføre tiltag/forslag inden for trafik, som man savnede på listen, hvilket udløste følgende:
• Bedre cykelparkering ved Metroen.
• Biltrafikken gravet ned i korridorer eller i vejkryds, hvor den ene krydsende er gravet under den anden. Dette for bedre afvikling.
• Private fællesveje skal have mulighed for at indføre parkeringsrestriktioner og trafiksanering for at undgå utilsigtet parkering og trafik, som ødelægger vej og fortov pga. forholdene på stedet.
• Gør kollektiv trafik tilgængelig for alle, specielt kørestole mv.
• Delebilsordninger. Lavere støjgrænser for især motorcykler. Bedre kombinationsordninger mellem kollektiv trafik og cyklisme.
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5.2.2 Bebyggelser og rekreative områder
Der var her 14 forslag til mulige tiltag inden for nybyggeri og generel bymæssig og arealmæssig udvikling i bydelen. Der var 70 point, som kunne
fordeles.
Der er generelt behov for flere idrætsfaciliteter i bydelen
Der er generelt behov for flere kulturelle faciliteter
Udbygningen af Østamager skal være med tæt/lav bebyggelse
De eksisterende grønne områder skal gøres mere attraktive at benytte
Der er generelt behov for flere offentlige legepladser
Udbygning med varieret byggeri i højde og bebyggelsesprocent
Vi skal udvikle med flere større lejligheder
Der er generelt behov for flere grønne pladser rundt i bydelen
Der er generelt behov for flere parker og grønne områder
Vi skal have flere kollegier mm til unge
Vi skal udvikle med flere mindre lejligheder
Udbygningen må gerne indeholde højhusbyggeri
Der etableres en bygning, der kan fungere som vartegn (mod nord)
Vi skal udvikle med flere villagrunde
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De 5 højest prioriterede var: ”Der er generelt behov for flere idrætsfaciliteter i bydelen”, ”Der er generelt behov for flere kulturelle faciliteter”, ”Udbygningen af Østamager skal være med tæt/lav bebyggelse”, ”De eksisterende grønne områder skal gøres mere attraktive at benytte” og ”Der er generelt behov for flere offentlige legepladser”.
Færrest point fik: ”Vi skal udvikle med flere villagrunde” og ” Der etableres en bygning, der kan fungere som vartegn (mod nord)”.
Der var mulighed for at anføre tiltag/forslag inden for bebyggelser og rekreative områder, som man savnede på listen, hvilket udløste følgende:
• Eksisterende grunde med bygning må ikke udstykkes i flere for på den
måde at opføre en ekstra bolig på grunden (fortætning).
• Der må godt være enkelte markante og velmotiverede højhuse i bydelen,
men ikke til boliger eller kun kontor. Der mangler ældrekollektivhuse.
Der mangler billige boliger.
5.2.3 Institutioner
Der var her 7 forslag til mulige tiltag på institutionsområdets udvikling i
bydelen. Der var 35 point til fordeling med maks. 10 til et enkelt forslag.
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De 3 højest prioriterede var etablering af ungdomsklubber, af folkeskoler
(eller udbygning af eksisterende) samt af daginstitutioner.
Der var mulighed for at anføre tiltag/forslag inden for institutionsområdet,
som man savnede på listen, hvilket udløste følgende:
• Flere væresteder til unge.
• Daginstitutionerne skal have mere plads både indendørs og udendørs
(kvalitetsforbedring).
• Flere street-tilbud til unge.
5.2.4 Erhverv
Der var her 4 forslag til mulige tiltag for erhvervsområdets udvikling i bydelen. Der var 20 point til fordeling med maks. 10 til et enkelt forslag.
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De 2 højest prioriterede var fremme af håndværksvirksomheder og af flere
dagligvarebutikker.
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Der var mulighed for at anføre tiltag/forslag inden for institutionsområdet,
som man savnede på listen, hvilket udløste følgende:
• Markedspladser, økologiske supermarkeder, specialbutikker, gallerier.
5.2.5 Andre temaer
Som optakt til det videre arbejde med bydelsplanen blev respondenterne anmodet om at bidrage med forslag til tiltag inden for 4 andre temaer: Børn og
unge, kultur, fritid og idræt, frivilligt socialt arbejde, integration, ældre og
andet (fx som basis for en tilsvarende pointgivningsproces som ovenfor).
Børn og unge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere væresteder til unge.
Værkstedsprojekter for unge.
Musikfaciliteter for unge.
Væk med ventelister til vuggestuer/børnehaver dvs. flere institutioner,
men ikke ringere normering.
Sikre skoleveje.
Udbygning af idrætsfaciliteter.
Steder der kan aktivere, motivere og beskæftige unge – fx en teaterskole.
Tilbud til unge efter skoletid. Det kunne være tilbud i idræt og bevægelse, musik eller drama, tegning og maling mv. og håndværksmæssige fag.
Flere legestuer for de mindste, hvor også forældrene kan deltage aktivt i
udfoldelserne.
Generelt flere tilbud til børnefamilier, hvor de kan være sammen om udfoldelsen.
Flere legepladser, daginstitutioner og ungdomsklubber.
En større indsats over for underprivilegerede børn.
Bekæmpelse af mobning.
En større indsats over for problemramte familier.

Kultur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kulturdage for hele bydelen.
Biograf.
Teater.
Basar med mad frem for flere supermarkeder.
Flere facadeudsmykninger.
Kultur som integrationsløft.
Vi har biblioteker, Amager musiktorv og Strandparken – en friluftsscene
ved stranden kunne være en idé.
Lokalt forankret teaterværksted.
En lokal musikskole for alle aldersgrupper.
Bedre udstillings- og salgssteder for lokale kunstnere.
Fremme af lokale kulturprojekter i kvarteret.
Støtte til kulturel integration.

• Forslag om multikulturelle uger i kvarteret.
• Kulturel branding af kvarteret.
• Fremme af folkelig kultur (fx revy, kabaret, folkemusikcafeer, lyrikoplæsning for unge lyrikspirer).
Fritid og idræt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovering af Sundbyøsterhallen.
Ishockey.
Skaterbaner.
Amager Strand som vandsportsmekka.
Udbygning af Sundbyøsterhallen.
Beachvolley.
Flere fodboldboldbaner hvis plads kan findes syd i bydelen.
Der mangler idrætshaller – førsteprioritet har en udbygning af Sundbyøsterhallen med endnu 1 evt. 2 haller.
I forbindelse med udvikling af bydelen skal der i de nye områder bygges
nye haller helst sammen med en ny folkeskole.
Der mangler skøjtehal, bowlinghal og atletikhal.
Der er også brug for endnu en svømmehal.
Og selvfølgelig flere fodboldbaner.
Flere haller.

(Frivilligt) socialt arbejde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buret og andre gadeprojekter bør opprioriteres.
Øget indsats for psykisk syge.
Tilskud til frivilligt socialt arbejde skal prioriteres.
Besøgsvenner.
”Gå tur” venner.
En styrkelse af det frivillige sociale arbejde fx Netværket.
Flere tilbud til særligt udsatte grupper fx varmestuer mv.
Flere tilbud rettet mod specielt udsatte grupper.
Synliggørelse af det frivillige sociale arbejde.
Forbedre koordineringen mellem lokale aktører.
Styrke fælles opgaveløsning.
Udvikle nye indsatsmodeller og aktiviteter.
Fremme social, kulturel og etnisk integration gennem frivilligt arbejde.
Udbygge og vedligeholde samarbejde mellem det offentlige og de frivillige organisationer.
• Støtte til nye initiativer.
Integration
• Flere job til indvandrere.
• Besøgsfamilier.
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• Forsøg med skole/forældre projekter, som tvinger forældre med i skolearbejdet.
• Praktisk sproghjælp.
• Projekter som fremmer demokratiforståelse.
• Kontaktfamilier til nye familier.
• Undervisning i dansk.
• Synlig strategi for integration, bedre synliggørelse af god integration.
Ældre
• Spisekøkkener for ældre eller åbne plejehjem.
• Små plejeenheder i eksisterende byggeri således, at fraflytning fra miljø
kan undgås.
• Inddrage ældre i det frivillige arbejde i bydelen.
• Flere mødesteder, hvor ældre kan mødes med andre generationer.
• Flere ældreboliger.
• Bedre ældreservice.
• Større opmærksomhed på enlige og isolerede ældre.
• Bedre hjemmepleje.
Andet?
• Bydelsplanlægningen handler også om at samle bydelen til en enhed med
en identitet. Derfor bør man udvælge ét fantastisk projekt som ikon for
bydelsarbejdet.
• Et bydelshus som kunne lånes til forskellige frivillige organisationer og
andre organisationer i bydele – bruges til foredrag, møder m.m.
• Masser, men dem vil jeg gemme til tiden er inde.
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