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Bemærkninger til startredegørelse i forbindelse med udarbejdelse
af et lokalplanforslag for kolonihaveområdet ”Nokken”
Kongens Enghave Lokaludvalg støtter udarbejdelsen af en lokalplan
for ”Nokken”.
Lokalplanområdet er beliggende på Amager og Kongens Enghave
Lokaludvalg finder derfor kun anledning til at komme med
bemærkninger til emner i planen, der direkte relaterer sig til Kongens
Enghave og herunder ny bydel ”Sydhavnen”.
Redegørelsen åbner op for, at lokalplanforslaget indeholder
muligheder for etablering af en broforbindelse i forlængelse af den
Grønne Kile i Sydhavnen over hovedløbet til Amager fælled. Det er
Lokaludvalgets holdning, at denne broforbindelse bør have meget lav
prioritet og kan overvejes helt udeladt i lokalplanforslaget.
Behovet for broen er mere end svært at få øje på, der eksisterer
allerede en god mulighed for at passere hovedløbet ved sluserne, som
med etableringen af broen over Teglværkshavnen er beliggende
mindre end 500 m fra den ”nye bro”. Anvend hellere få millioner på at
gøre denne forbindelse endnu mere attraktiv og i øvrigt beliggende i
spændende omgivelser end at etablere endnu en ny bro med meget
store anlægsudgifter og efterfølgende driftsudgifter år efter år.
Sagsnr.
Kongens Enghave Lokaludvalgs holdning er, at Københavns
Fejl! Betegnelsen for
Kommune bør fokusere 100% på at binde den gamle – og den nye
dokumentegenskaben er
bydel sammen ved at etablere en broforbindelse fra afslutningen af
ukendt.
den ”Grønne Kile” til Sydhavn Station og den gamle bydel centreret
omkring Borgbjergvej.
Dokumentnr.
Fejl! Betegnelsen for
Problematikken omkring bydelene er senest blevet højaktuel med
dokumentegenskaben er
bygningen af den nye skole i Sydhavnen, hvor bydelen er ved at blive
ukendt.
splittet op i en ny – og gammel bydel, og hvor der bør gøres alt for at
etablere en sikker skolevej i forbindelse med den planlagte ”Grønne
Kile”. En bro over Sydhavns Plads vil løse en væsentlig del af denne
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.

problematik og samtidig gøre anvendelse af offentlige transportmidler
med udgangspunkt i Sydhavn Station langt mere attraktiv for mere
end 7000 daglige pendlere til arbejdspladserne i Sydhavnen.
Udskyd derfor planer om broen over hovedløbet til Amager Fælled og
brug i stedet pengene til en sikker forbindelse for bløde trafikanter
over Sydhavns Plads.
Med venlig hilsen
Formand
Joan Røge
P.v.a. Kongens Enghave Lokaludvalg
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