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Høringssvar vedr. midlertidig grundvandssænkning i
Stampesgade
Med den på høringsportalen foreliggende beskrivelse af den givne
tilladelse, der er i høring, må vi konstatere, at der ikke foreligger
tilstrækkeligt materiale til at kunne vurdere tilladelsen og afgive et
reelt høringssvar.
Der henvises ikke til supplerende materiale eller links.
Vi vil dermed henvise til vores høringssvar afgivet i forbindelse med
grundvandssænkningen ved Tømmergraven, hvor vi udtrykker
bekymring for, at grundvandssænkningen kan mobilisere den tunge
forurening under kødbyen med stor risiko for miljøskade.
Vi henviser også til, at vi anser den beskrevne ugentlige monitorering
af forureningens bevægelse for helt utilstrækkeligt, idet ethvert tegn
på bevægelse i den tunge forurening umiddelbart må påkalde afværgeforanstaltninger.
Sådanne afværgeforanstaltninger er ikke beskrevet nærmere i
materialet for Tømmergraven - og foreligger altså heller ikke for
nærværende høring.
Grundvandssænkningen ved Stampesgade grænser umiddelbart op til
den tunge forurening, der gav anledning til en pludselig ændring af
anlægsplanerne og flytning af byggepladsen fra Halmtorvet til Sønder
Boulevard, med betydelige konsekvenser både for anlægsprocessen,
økonomien og ikke mindst beboerne.
Hvis planlægningen af grundvandssænkningen bygger på et lige så
utilstrækkeligt videns- og planlægningsgrundlag som de oprindelige
anlægsplaner for anlægsarbejdet under Halmtorvet, kan det ikke give
anledning til andet end yderst store bekymringer for yderligere
konsekvenser for beboerne.
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Vi vil også endnu engang henvise til, at erfaringer fra ind- og udland
har vist og viser, at forsikringer om mindre risiko fra entreprenører og
myndigheder aldeles ikke kan være tilstrækkelige. I Köln, hvor
stadsarkivet for fem år siden styrtede sammen under anlægsarbejderne
for metroen, viser sig aktuelt revner i Kölns domkirke, der er
forårsaget af metro-driften (januar 2013)
Vesterbro 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.

På beboernes vegne er vi nødt til at gøre indsigelse mod tilladelsen på
det givne grundlag, der forekommer mangelfuldt og utilstrækkeligt.

Med venlig hilsen

Niels Vestergaard
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