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Lokaludvalget vil gerne sige tak for den tidlige inddragelse i
forbindelse med planlægningen af den nye metroforplads på
Sluseholmen og det tilstødende byggeri.
Lokaludvalget er bekymret for, om tillægget til lokalplan 310 vil
medføre, at der presses for meget byggeri ind på et lille område set
i forhold til, hvad den eksisterende lokalplan tillader, og derfor er vi
bekymrede for at bebyggelsesprocenten øges til 185, og vi finder, at
dette spørgsmål bør overvejes nærmere.
Det er vigtigt for lokaludvalget, at forpladsen bliver en
velfungerende plads med mulighed for ophold. I forbindelse med
at lokaludvalget blev orienteret om planerne for metroforpladsen og
det tilstødende byggeri, kom det frem, at den høje
bebyggelsesprocent på 185 bl.a. skyldes, at der skal bygges over
den normalt tilladte byggehøjde ud mod
Sjællandsbroen/Sydhavnsgade. Lokaludvalget forstår intention med
at lade højt byggeri fungere som værn mod støj fra en stærkt
trafikeret vej. Da byggeriet kommer til at ligge syd for den
kommende metroforplads, er det vigtigt, at det ikke bliver så højt, at
det vil skygge for pladsen det meste af dagen. Der bør udformes
skyggediagrammer, der illustrerer dette.
I forbindelse med, at Metropladsen etableres, bør der sikres nye og
gode stiforbindelser for de bløde trafikanter langs havnen, så der
skabes gode forbindelser i området. Dette er blevet muligt med de
ændringer, der er sket i området (ophævelse af afspærringer mv.)
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Vi er bekendte med, at der arbejdes på at bygge en stibro fra
Molestien over Sjællandsbroen til Sluseholmen, så bløde trafikanter
lettere kan passere Sjællandsbroen. En stibro er et stort ønske fra
lokaludvalget, så vi hilser disse planer velkommen. Indtil nu har
ansvaret for udviklingen (og finansieringen?) af stibroen ligget på
en enkelt grundejer på Molestien. Det vil være oplagt at sikre
medfinansiering af sti broen fra de kommende grundejere på
Sluseholmen. Stibroen bør i øvrigt kobles sammen med
planlægningen af nye stiforbindelser.

Endelig bemærker lokaludvalget, at det er vigtigt, at udformningen
af pladsen udnytter beliggenheden ud til havnen, da der er så få
fælles opholdssteder i havneområdet.
På Lokaludvalgets vegne
Joan Røge
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