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Høringssvar vedr. Københavns Kommuneplan 2009
Kgs. Enghave Lokaludvalg har efter behandling på lokaludvalgsmøde
d. 11. juni 2009 godkendt følgende høringssvar vedrørende
Københavns Kommuneplan 2009.
Kgs. Enghave Lokaludvalg vil først og fremmest gerne give sin fulde
opbakning til ændringen af planerne for Tippens anvendelse, således at
det nu fremgår (jf. ”Rammer og Lokalplanlægning”, s. 47), at området
er af karakteren ”O1” og ikke er henlagt til fremtidig bebyggelse.
Denne ændring underbygger Lokaludvalgets vision for bydelsudviklingen
om, at styrke bydelens grønne elementer i tilknytning til Kommunestrategi
2007 om ”Den bæredygtige By”. Ændringerne i kommuneplanen vil
ligeledes understøtte muligheden for planmæssigt og praktisk at udvikle
områdets nuværende rekreative og natur værdier.
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Kgs. Enghave Lokaludvalg hilser også planerne om en ny station ved
Sydhavnsgade meget velkommen (jf. ”Hovedstruktur”, s. 87). Lokaludvalget
finder planen visionær og ser frem til, at det videre arbejde med den nye
station påbegyndes hurtigst muligt. Lokaludvalget vil gerne opfordre til, at
Økonomiforvaltningen ved etablering af den nye station benytter lejligheden
til at få adgangen til stationen godt udbygget, så der tænkes brugbare
adgangsmuligheder for både handicappede, cyklister og gående. Dertil
kommer, at der indtænkes en sikker og lettilgængelig forbindelse for gående
og cyklende, der skal passere på tværs af Sydhavnsgade for at få adgang til
stationen. Lokaludvalget vil også gerne gøre opmærksom på, at der vil være
et stort behov for at sammentænke anlægget af den nye station med
Sydhavnsstation, evt. med en tunnel til enden af Borgbjergsvej eller et
stisystem, hvilket i høj grad vil løfte transporten rundt i lokalområdet.
Problemstillingerne ved at flytte Enghave station (jf. ”Hovedstruktur”, s. 87)
så der forberedes adgang for beboere fra Carlsberg-kvarteret, bør belyses
inden tiltaget tages i værk. Adgangen til den nye station bliver vanskeliggjort
for beboerne i Bavnehøjkvarteret. Der bør som minimum derfor indtænkes
stisystemer til den nye station, der lemper adgangen for Bavnehøjkvarterets
beboere.
Kgs. Enghave Lokaludvalg finder det forbløffende, at Sydhavnsgade er
markeret med ”S2*” (jf. ”Rammer og Lokalplanlægning”, s. 47) og kan
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bebygges med etageejendomme op til 11 etager. Lokaludvalget vil gerne
informeres om, i hvilken lokalplan dette er bestemt? Bebyggelse i 11 etager
virker overdrevet og uharmonisk for området også i relation til det
nærtliggende fine gamle Frederiksholm-kvarter.
Kgs. Enghave Lokaludvalg ser hellere mere boligbyggeri, som bygger de
nye og eksisterende boligkvarterer bedre sammen. Områder der er udlagt til
erhverv og service kunne med fordel benyttes til dette formål.
Området Bådhavnsgade nord og syd, som er markeret med rødt og et ”C1*”
(jf. ”Rammer og Lokalplanlægning”, s. 47), hvor der åbnes mulighed for
lettere industri, lager og lign., virker bekymrende. Det bør nøje overvejes,
hvad man accepterer af støj og forurening i dette område i forhold til ikke at
forstyrre området omkring Tippen, så det mister dets værdi som fredet og
rekreativt område.
Generelt vil Kgs. Enghave Lokaludvalg gerne påpege, som kortet på s. 89 i
”Hovedstrukturen” viser, at Kgs. Enghave er plaget af store trafikerede veje.
Lokaludvalget vil gerne opfordre Økonomiforvaltningen til, at forvaltningen
gør alt, hvad der står i dens magt for at dæmme op for dette problem ved at
være opmærksom på at nedbringe trafikken i bydelen i forbindelse med store
projekter der giver mulighed for at ændre på infrastrukturen.
Afslutningsvis vil Kgs. Enghave Lokaludvalg gerne hilse tiltaget om at åbne
op for muligheden for husbåde i de nye bykvarterer meget velkommen.

Med venlig hilsen
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