
Opsamling på borgerpanelundersøgelse Amager Strandpark forår 2017 

Baggrund og formål: I 2017 vil Københavns Kommune revidere udviklingsplanen for Amager Strandpark. 

Udviklingsplanen er til for at sikre, at det fredede område Amager Strandpark plejes og udvikles på en 

måde, som er i overensstemmelse med fredningen.  Samtidig med at udviklingsplanen revideres, skal der 

laves en ny lokalplan for området. Lokalplanen skal blandt andet gøre det muligt at ændre mulighederne 

for, hvad de eksisterende byggefelter i Amager Strandpark kan bruges til. Desuden vil der være fokus på 

forholdene for cyklister i området. Den reviderede udviklingsplan og den nye lokalplan vil begge komme i 

offentlig høring. Vi forventer at det sker i slutningen af 2017.  

Amager Øst Lokaludvalg har i perioden den 24. marts til den 3. april 2017 spurgt det digitale borgerpanel 

”Bliv Hørt” om deres brug af og erfaring med Amager Strandpark. 2331 borgere, svarende til 60 % af 

borgerpanelet, har deltaget i undersøgelsen. Det er tanken, at undersøgelsens resultater skal danne 

grundlag for Amager Øst Lokaludvalgs indspil til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med arbejdet 

med den kommende udviklingsplan og arbejdet med den kommende lokalplan. 

Følgende er en opsummering af undersøgelsens resultater. Undersøgelsens fulde rapport kan findes på 

Amager Østs hjemmeside aoelu.dk. 

Deltagernes alder, bopæl og hyppighed af brug af strandparken 

Ud af de 2352 adspurgte kommer 98,5 % mindst én gang om året i Amager Strandpark. De 1,5 % der ikke 

benytter parken, er ved dette spørgsmål blevet sorteret fra, og har ikke fået de øvrige spørgsmål. Således 

bygger besvarelserne fra spørgeskemaet kun på reelle brugeres erfaring med strandparken. 

Aldersmæssigt spreder deltagerne sig fra 15-90år. Hovedparten af deltagerne ligger indenfor alderen 30-

69år. De deltagende paneldeltagere kommer fra hele Amager Øst, og viser dermed at parkens fremtid ikke 

kun er et lokalt anliggende, for de umiddelbare naboer til parken. 

Resume af undersøgelsens konklusioner 

Generelt viser undersøgelsen et positivt billede af brugernes oplevelse af Amager Strandpark. 

Størstedelen af brugerne (55 %) går eller løber til stranden, og viser en tendens til at parken bruges af 

mange til motion. Dette gælder både sommer og vinter, og understreges i fritekstbesvarelserne, hvor flere 

efterspørger fitnessredskaber. 

Undersøgelsen viser at et flertal ønsker øget belysning i Amager Strandpark, særligt langs strandstierne i 

klitterne mellem strandstation 1,2 og 3 samt ud til Helgoland. I fritekstbesvarelserne er der flere ønsker om 

lav, dæmpet belysning. 

I forhold til behov for information blandt parkens gæster, har knapt halvdelen af parkens brugere markeret 

at det er irrelevant, eller at de hverken tilfredse eller utilfredse med informationsniveauet. Øvrige 

besvarelser viser, at selvom der generelt er tilfredshed med muligheden for at skaffe information om 

parken, er der ca. 20 % der ønsker forbedringer. Dette uddybes i fritekstbesvarelserne, hvor flere foreslår at 

der udvikles en Amager Strandpark App. 



Parken er meget velbesøgt om sommeren, hvor 1750 respondenter (78 %) svarer at de kommer enten 

dagligt eller ugentligt. Om vinteren er denne andel faldet til 45 %, men 82 % bruger strandparken månedligt 

om vinteren. Den nordlige del af parken, samt Helgoland betjener næsten 60 % af parkens brugere i 

sommerhalvåret, og i fritekstsbesvarelserne er det også tydeligt, at det er i den nordlige del af parken at 

der opleves størst trængsel i forbindelse med cykelparkering. 

Generelt er panelet tilfredse med tilgængeligheden, i forhold til at komme dertil og at kunne komme rundt i 

strandparken. Modsat er der utilfredshed i forhold til parkeringsarealer til særligt cykler. Denne 

problemstilling hænger også samen med den store andel af folk der cykler til stranden. 

En bearbejdning af fritekstbesvarelserne viser, at behovet for yderligere cykelparkering er størst ved 

indgangen til Amager Strandpark v. Øresundsvej samt ved Helgoland. Derudover er der et stort ønske om 

mere cykelparkering langs strandstierne (mellem strandstation 1,2 og3.). 

Generelt opleves der stor tryghed i Strandparken, og kun 2,9 % af undersøgelsens deltagere føler sig 

utrygge om sommeren og 6,9 % føler sig utrygge om vinteren. Ved et krydstjek med dem, der ikke føler sig 

trygge i strandparken, ønsker 70 % af dem mere belysning i strandparken i vinterhalvåret. 

Badning og solbadning var forventet højt på listen over brug af parken i sommerhalvåret. Men 

overraskende er topscoren for brug af stranden i sommerhalvåret at gå tur (80,7 %). 11 % svarer at de 

vinterbader. 

Det er små udsving, men der er en lille tendens til at der er flere der ønsker at bruge stranden til afslapning, 

nyde naturen og være alene, frem for dem der ønsker events, mange mennesker og aktivitet. 

Der er en høj andel, der ikke finder spørgsmål om både brusefaciliteter og omklædningsmuligheder, samt 

udspring relevant. 

Generelt er der tilfredshed med faciliteterne i strandparken om sommeren. Hverken sommer eller vinter 

udtrykkes interesse for mulighed for generel shopping. Deltagerne i undersøgelsen er overordnet tilfredse 

med muligheden for at få mad/drikke om sommeren, men om vinteren efterspørges bedre muligheder for 

at finde noget at spise/drikke. Selvom der overordnet er tilfredshed med faciliteterne, er der stadig plads til 

forbedringer, på fx toiletfaciliteter og renhold, hvilket uddybes i fritekstbesvarelserne. 

I spørgsmål om oplevede gener er det hovedsageligt hunde, cykler og støj er de væsentligste gener i 

strandparken, og primært i sommerhalvåret. Selvom andelen er lille (10 %) er det stadig hunde der udgør 

den største oplevede gene i vinterhalvåret. 

Selvom hovedparten af brugerne prioriterer natur og fred når de bruger amager Strandpark, opleves de 

mange arrangementer der sker i strandparken, som noget der skaber liv i strandparken. Der ses en tendens 

til at information om arrangementer kan være svære at finde, men der ses ikke nogen tydelig 

sammenhæng mellem arrangementer og panelets oplevelse af støj- og tilgængelighedsproblemer. Knapt 17 

% mener at der er for mange arrangementer i strandparken om sommeren. 

 

 



Opsummering af de afsluttende generelle kommentarer: 

1862 respondenter har benyttet muligheden for at komme med en afsluttende uddybende besvarelse. 

Blandt kommentarerne er der mange konstruktive forslag til forbedringer i strandparken. For 

overskuelighedens skyld er det følgende et kort uddrag af de primære udtalelser, som går igen i 

fritekstbesvarelserne: 

 Mange udtrykker utilfredshed med containerne i Strandparkens sydlige del (omkring Kajakhotellet) som 

anses for at være grimt og slumagtigt.  

 Rigtig mange udtrykker ønske om legepladser til børn under 10 år. Flere skriver om naturlegepladser og 

temalegepladser med fokus på det maritime. 

 Flere fremfører ønske om, at den gamle strand bliver opprioriteret og sat i stand herunder nye borde 

og bænke mv. 

 Flere ønsker bedre renhold, oftere tømning af skraldespande, udtrykker problemer med engangsgrill, 

skodder og andet affald i sandet mv. 

 Flere fremfører at der er meget tang i vandet - især i lagunen. 

 Flere skriver om problemer med at strandstierne er for smalle til både gående og cyklister, og der bør 

være separering af disse trafikformer – eventuelt ved at gøre eksisterende stier lidt bredere og/eller 

optegne striber med gående på ene side og cyklende på anden side.  

 Hunde fylder rigtig meget i fritekstbesvarelserne. Problemer med løsgående hunde i hele strandparken. 

Der er delte meninger om hundestranden, om placeringen er rigtig, om den er stor nok etc.  

 Generel giver fritekstbesvarelserne indtryk af, at respondenterne vægter natur over ”tivoli” aktiviteter 

og at der ikke er udpræget ønske om at der skal være mere aktivitet, flere bygninger mv. 

 Ønske om mulighed for vinterbadefaciliteter flere steder – gerne i den sydlige ende. 

 Mange udtrykker at de savner mere information om hvad der sker i Strandparken og ikke ved hvor de 

skal finde information. Flere forslår at der udvikles en Amager Strandpark app. 

 Mange ønsker at toiletter i højere grad også er åbne i vinterhalvåret. 

 Flere udtrykker ønske om fitness redskaber. 

 Mange efterspørger bedre spisemuligheder. 

 


