Dato 27. nov. 2009

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bydesign
Postboks 447
1505 København V

Vedr. høring om Kalvebod Bølge – forslag til tillæg nr. 1 til
lokalplan nr. 305 ”Kalvebod Brygge II”

Vesterbro Lokaludvalg fremsender her vore bemærkninger til
ovennævnte høring.
Forslaget har været behandlet i vores Teknik- og Miljøudvalg/
Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe den 12. november samt i
Vesterbro Lokaludvalg den 26. november 2009.
Dårlig placering.
Indledningsvis vil vi udtrykke vores tilfredshed med at arbejdet
med at skabe liv på Kalvebod Brygge er startet – det har vi
efterlyst i mange år. Vi deltager meget gerne i dette arbejde og
skal opfordre til at lokaludvalgene inddrages tidligt i sådanne
projekter, hvilket ikke er sket i dette tilfælde.
Vi finder det imidlertid meget problematisk at placere et så stort
og dyrt projekt på et sted hvor der bor så få mennesker –
mange flere vil kunne få gavn af projektet hvis det flyttes
længere ned mod Bryggebroen/ Dybbølsbro, på den måde vil
de mange mennesker der bor på Vesterbro – der i den grad
mangler rekreative områder – blive tilgodeset.
Liv på Kalvebod Brygge/ Havneholmen.
Når det er sagt, så finder vi naturligvis, at der er god grund til at
arbejde med projekter, der kan skabe mere liv på Kalvebod
Brygge, og vi skal opfordre til at cykeltilgængeligheden får
meget høj prioritet i sådanne projekter, ligesom vi mener at det
er meget vigtigt at arealerne på land skal hænge sammen med
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arealerne i vandet – som gerne skulle være fyldt med aktiviteter
for mange forskellige befolkningsgrupper og med forskellige
aktiviteter.
Grønne tiltag.
Som vi ”læser” forslaget mangler det totalt grønne elementer og
vi henviser til ”Det Grønne Udspil” udarbejdet af Københavns
Kommune, hvor der fokuseres på mulighederne for flydende
grønne pontoner, som opholdsarealer på vand – det vil jo være
oplagt at etablere forsøg hermed på Kalvebod Brygge/
Havneholmen.
Gentænk/ flyt projektet – så flere får gavn af pengene.
Vi skal opfordre Københavns Kommune til at gentænke
projektet og brede det ud til at dække hele Kalvebod Brygge og
gerne også Havneholmen og ikke kun den del der tilfældigvis
ligger i Metropolzonen. På og i umiddelbar nærhed af den
strækning hvor Kalvebod Bølge påtænkes opført bor der ikke
ret mange mennesker og projektet vil derfor forventes primært
at tilgodese turister og borgere der tager turen til netop dette
sted.
Men ved at brede projektet ud på hele Kalvebod Brygge/
Havneholmen vil de mange beboere på Vesterbro, der er
underforsynet med rekreative arealer i langt højere grad blive
tilgodeset, og vi skal naturligvis opfordre til at man prioriteret
dette højere.
Vesterbro Lokaludvalg ønsker samtidig, at Københavns
kommune er opmærksom på, at Hotel Marriot er et hotel hvor
der ofte kommer prominente gæster. I den forbindelse sker det
tit at sikkerhedsniveauet er endog meget højt med overvågning
og afspærring af nærområdet. Vil placeringen af Kalvebod
Bølge lige her betyde at anlægget må lukke ved ’vigtige’ besøg
på Marriot?
Vesterbro Havnebad – hvornår?
Vesterbro mangler i høj grad det havnebad vi for mange år
siden blev stillet i udsigt ved Havneholmen ud mod havneløbet.
Vi skal opfordre til at dette havnebad etableres snarest og vi
håber ikke at Kalvebod Bølge vil være med til at skubbe
Vesterbros Havnebad endnu længere ud i fremtiden.
Det havnebad der i øjeblikket ligger ved Fisketorvet er et
midlertidigt havnebad vi på Vesterbro ”arvede” fra Islands
Brygge, da det nye arkitekttegnede havnebad blev etableret
dér. Det blev sejlet over til Havneholmen som en midlertidig
foranstaltning med indtil et nyt havnebad kunne etableres. Vi
finder det problematisk at der endnu ikke er etableret end sige
afsat midler til at etablere et egentligt havnebad på Vesterbro
og vi opfordrer hermed til at processen speedes op.
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Udformningen.
Hvis projektet skulle blive gennemført, så vil vi opfordre til at det
etableres så det ikke rager for højt op og ikke fylder for meget
ud i havneløbet.
Vi vil endvidere opfordre til at der i forbindelse med projektet –
uanset hvor det placeres – samtidig laves små caféer på stedet.
Det undrer os at der ikke er lagt op til at man kan bade i
anlægget, det skal man som minimum kunne. Vi vil også
foreslå, at der laves små motions/ bevægelsessteder i
forbindelse med projektet.
Vesterbro Lokaludvalg skal til slut gøre opmærksom på, at vi
naturligvis gerne deltager i det fremtidige arbejde med at skabe
liv på Kalvebod Brygge, Havneholmen m.m.

Med venlig hilsen

Niels Vestergaard
formand – Vesterbro Lokaludvalg
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