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Høringssvar vedr. lokalplansforslag for Carlsberg II - tillæg 2
Kongens Enghave Lokaludvalg ser det som en positiv udvikling, at
første udbygning på Carlsberg bliver en uddannelsesinstitution. Men
netop i takt med at der kommer mange studerende til bydelen, skal
den kollektive transport optimeres. Når den kollektive transport
udbygges effektivt, vil det være en attraktiv måde at komme til og fra
området, hvorved biltrafikken til og fra området minimeres.
Kongens Enghave Lokaludvalg finder den projekterede biltrafik til og
fra Carlsberg bekymrende, idet bydelen i forvejen er den mest
belastede i København med hensyn til gennemfartstrafik. Den tunge
trafik hører ikke til i et boligkvarter og da Lokaludvalget arbejder for
at Enghavevej bliver 2-sporet og der laves en forplads til kultur- og
idrætsfaciliteter ved Bavnehøj, vil der være begrænset kapacitet på
Enghavevej.
Eftersom der vil være mange studerende, der skal færdes til og fra
området, er det ligeledes vigtigt, at der skabes sammenhæng med
udbyggede stisystemer både for gående og cyklister. Adgangen til
området for cyklister og gående skal prioriteres og indarbejdes i
allerede eksisterende cykelruter. Dette skal gøres nu og ikke først, når
området står færdigt i sin helhed. Derved vil de rekreative værdier på
Carlsberg også i større omfang kunne blive tilgængelige for alle byens
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Det arkitektoniske særpræg og store rekreative potentiale bør i større
grad indtænkes og prioriteres. Fredede og bevaringsværdige elementer
må ikke blive fravalgt til fordel for nybyg, men derimod ses som en
stor værdi og integreres i udvidelsen.
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Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Kongens Enghave Lokaludvalg finder det for eksempel bekymrende,
at dele af De Hængende Haver og J. C. Jacobsens Have skal ofres til
fordel for en hovedindfaldsvej.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Formand
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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