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22. oktober 2019
Høringssvar Kommuneplan 2019
Islands Brygges Lokalråd er meget glade for, at der i forslag til Kommuneplan
2019 fremgår, at Københavns Kommune fremover vil fokusere på, at byen skal
være et godt sted at bo og leve.
For bydelen Islands Brygge indeholder Kommuneplan 2019 desværre store tilbageskridt i forhold til den gældende Kommuneplan 2015 med hensyn de grønne
områder og forbindelser.
Det gælder følgende områder:
A. En grøn forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled og for Kigkurren, som en grøn plads.
B. Mulighed for at etablere tekniske anlæg overalt i Havneparken
A.

Grøn forbindelse og grøn plads

I Kommuneplan 2015 er der vist en grøn forbindelse fra Havneparken gennem
Kigkurren til Amager Fælled. Kigkurren er vist som en stor grøn plads. Fra Kigkurren er der på den østlige side af Artillerivej vist et stort grønt område med
forbindelse til Amager Fælled.
Den viste grønne forbindelse mellem Havneparken og Kigkurren er gennem det
gamle jernbanetrace.
I Kommuneplan 2019 under rammer er den grønne forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled helt forsvundet.
Kigkurren er også forsvundet som grøn plads.
Vi har forstået, at den grønne forbindelse er fjernet for at bruge det gamle jernbanetrace til udearealer for daginstitutionerne på Snorresgade.
Den grønne plads Kigkurren er fjernet for, at der kan etableres yderligere daginstitutionspladser.
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Det store grønne område på den østlige side af Artillerivej overfor Kigkurren
planlægges anvendt til daginstitution, plejehjem, skolehaver og et socialt værested.
I planerne for dette område indgår at etablere en grøn kile i forlængelse af Kigkurren hen til træerne foran Ballonhangaren. Den grønne kiles formål udover adgang til området er at være sigtelinje til Ballonhangaren. Der er ikke planlagt forbindelse til stisystemet på Amager Fælled.

Islands Brygges Lokalråd har stor forståelse for, at der mangler daginstitutionspladser på Islands Brygge.
Men vi finder det meget vigtigt og i overensstemmelse med Kommuneplan 2019s
målsætninger, at der fortsat skal planlægges med en grøn forbindelse fra Havneparken gennem Kigkurren som grøn plads og videre gennem den grønne kile til
stisystemet på Amager Fælled.
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Vi har derfor arbejdet på en løsning, som både giver mulighed for at etablere
daginstitutionspladserne og den grønne forbindelse og plads.
Sammen med Amager Vest Lokaludvalg nåede vi frem til, at en rigtig god løsning
er, at Snorresgade og Sturlasgade skal være de grønne forbindelser mellem Havneparken og Kigkurren.
Vi mener, at Kigkurren fortsat skal være en
grøn plads, selvom den eventuelt skal reduceres lidt mod vest for at muliggøre byggeri
af yderligere daginstitutionspladser.
Vi mener også, at der skal være forbindelse
gennem den grønne kile på Artillerivej 69 til
stisystemet på Amager Fælled.
For at få beboernes ønsker og ideer afholdt
Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges
Lokalråd en pop-op event den 14. juni 2019
på Kigkurren. Her kom 46 borgere med
mange spændende forslag til anvendelse og
indretning af Kigkurren.
Et af forslagene var etableringen af en stor
høj til ophold og aktiviteter med flot udsigt
til havnen gennem Sturlasgade og Snorregade mod vest og Ballonhangaren og Amager Fælled mod øst.
Et andet forslag var etableringen af et brugerdrevet støttepunkt med toilet og
cafe.
På baggrund af de mange kreative forslag besluttede Amager Vest Lokaludvalg
og Islands Brygges Lokalråd at få vores grønne vision illustreret.
Oplæg til arkitekten sammen med de mange forslag, vi havde modtaget, var,
•

at Snorresgade og Sturlasgade bliver grønne gader med træer og buske og
muligheder for ophold.

•

at Kigkurren bliver en grøn plads med træer og buske og muligheder for
ophold. Gerne med en udkigshøj og et støttepunkt.

•

at vise forbindelse en grøn forbindelse fra Havneparken til stisystemet på
Amager Fælled.
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Illustrationerne blev præsenteret for beboerne på Bryggens Fødselsdag den 7.
september 2019 og blev modtaget med stor begejstring.
Vi foreslår derfor, at Kommuneplan 2019 kommer til at indeholde disse ønsker
fra beboerne på Islands Brygge.
B.

Tekniske anlæg i Havneparken

Kommuneplan 2019 indeholder i rammerne som noget nyt, at der kan placeres
tekniske anlæg overalt i Havneparken (Matrikel 64). Størrelsen af disse tekniske
anlæg er ikke beskrevet.
Vi har ikke kunnet få oplyst, hvilke planer der ligger bag dette i kommuneplanen.
Vi er meget bekymrede for, at Kommuneplan 2019 åbner for en meget billig mulighed for at placere store tekniske anlæg i Havneparken. Anlæg, som kraftigt vil
begrænse Havneparkens rekreative værdi for de lokale beboere.
Et eksempel på et sådant teknisk anlæg findes under ”Bliv Hørt” i forbindelse den
aktuelle høring til Lokalplanen om Pumpestation på Kalvebod Brygge 45 til 47.
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På Kalvebod Brygge 45-47 placeres en meget stor pumpestation helt ud til kajkanten. Passagen på promenaden langs kajen foreslås reetableret ved at bygge
en træbrygge ud i vandet. Her er et klip af en illustration i Lokalplanen.

Som det tydeligt fremgår af billedet fylder pumpestationen voldsomt meget både
i bredde og højde og forhindrer udsyn til vandet.
En sådan pumpestation i Havneparken vil optage en meget stor del af Havneparkens areal og i et område helt spærre for udsigten til vandet fra alleen.
Islands Brygges Lokalråd mener derfor, at i Kommuneplan 2019 bør tekniske anlæg i Havneparken afgrænses både med hensyn til placering og fylde. Der bør
være krav om, at de tekniske anlæg ikke i væsentlig grad må begrænse Havneparkens rekreative værdier.
I den forbindelse er det meget vigtigt, at den frie udsigt til og over vandet fra alleen langs gaden Islands Brygge bevares. Nødvendige anlæg og faciliteter skal i
videst mulige udstrækning placeres under jorden eller skjules i bevoksninger.
Hvis der måtte være interesse for det, vil vi meget gerne uddybe vores holdninger, ligesom vi meget gerne modtager kommentarer hertil.
Venlig hilsen
Jan Oster
Islands Brygges Lokalråd
e-mail info@islandsbryggeslokalraad.dk
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