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Det grønne udspil ”Lommeparker, træer og andet grønt”
Kgs. Enghave Lokaludvalget har behandlet udspillet og drøftet de
spørgsmål, som blev stillet specifikt til høringsparterne.
Lokaludvalget mener, at der er mange gode tiltag i det grønne udspil,
og glæder sig til, at der bliver knyttet budgetter til tiltagene.
Lokaludvalget vil gerne inddrages i den konkrete planlægning af de
grønne tiltag i Kgs. Enghave/Sydhavnen.
Lommeparker
Kgs. Enghave Lokaludvalg ser gerne flere lommeparker i de nye
byområder på Sluseholmen og Teglholmen. Lokaludvalget ser en
tendens til gradvis at øge bebyggelsesprocenten i lokalplanen og
dennes tillæg, og vil gerne fremsætte ønske om flere grønne områder i
denne del af bydelen, som kan modsvare de mange nye beboere.
Grønne forbindelser
Kgs. Enghave/Sydhavnen har mange rare grønne forbindelser. Disse
kan dog blive endnu bedre og mere sikre ved at etablere skiltning og
forbedrede krydsning af trafikårer på udvalgte steder. Dette uddybes
nedenfor.
Lokaludvalget ser gerne at ”den Grønne kile”, som er planlagt fra
havnen over Sydhavns Plads til Vestre Kirkegård bliver realiseret.
Særligt Sydhavns Plads trænger til et løft, og Lokaludvalget ser et
stort behov for, at denne plads bliver tænkt ind i en omfattende
forgrønnelse og forskønnelse.
Området ved Sjælør station trænger til forbedrede muligheder for at
krydse vejen under jernbanebroen samt i krydset Ellebjergvej/Sjælør
Boulevard.
Når passagerne ved Sydhavns Station og Sjælør Station forbedres, vil
det samtidig gøre Sydbanestien til en mere attraktiv og sikker sti, hvor
især passagen ved Sjælør Boulevard i dag er usikker.
På tegningsmaterialet går den grønne forbindelse langs Vestre
Kirkegård. Lokaludvalget anbefaler, at ruten i stedet tegnes igennem
Kirkegården på en af de dejlige ture, man kan tage her. Lokaludvalget
savner desuden i materialet, at samme rute forbindes tydeligt med nye
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planer for tilstødende områder, f.eks. en ny stiforbindelse ved
Carlsberg og den aktuelle helhedsplan for Bavnehøj og stiforbindelser
bagom Vestre Fængsel.
Derudover mangler på tegningsmaterialet også den eksisterende
grønne cykelforbindelse fra Sjællandsbroen med bro over kanalen ved
motocrossbanen, langs havnen forbi Sønderbo og Nokken videre til
Islands Brygge og Christianshavn (se vedlagte folder om
”Sydhavnscykelruten”). Hvor den eksisterende broforbindelse over
kanalen end ikke optræder på kommunens kortmateriale.
På naturområdet Tippen er forbindelsen fejltegnet igennem
haveforeningen Musikbyen. Forbindelsen går derimod på selve
Tippen.
Derudover mangler der efter Lokaludvalgets opfattelse en ordentlig
mulighed for at krydse vejen, f.eks. en tunnelforbindelse, ved
vestenden af Sjællandsbroen (Sjællandssiden), hvor der på begge sider
af vejen i dag er stier, som stopper ved fortovskanten. Dette vil give
de mange nye sydhavnere i havneområderne adgang til Tippens
herligheder, hvilket vurderes mindst ligeså vigtigt som at give dem
adgang til Amager Fælled. I øjeblikket er det pga. den massive trafik
meget vanskeligt at krydse ved Sjællandsbroen.
En grøn maratonrute gennem de sammenhængende stiområder over
Amager Fælled, Sydhavnstippen og Valbyparken og videre mod
Vigerslevparken er en god måde at fremme brugen af de grønne
stiforbindelser.
Sluttelig ønsker Lokaludvalget, at Tippen skifter status fra
perspektivområde med boligbyggeri i 3-4 etager efter 2017 til i stedet
at udlægges som grønt naturområde og således medvirke til at styrke
kommunens bynære naturadgang og biologiske mangfoldighed.
Med venlig hilsen
Joan Røge
Konst. Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg
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