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Høringssvar vedr. byrum v. metroforpladser
Vesterbro Lokaludvalg har på møder i udvalgets Teknik- og
Miljøudvalg/ Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe den 4. december
2007 og i lokaludvalget den 6. december 2007 behandlet det
fremsendte høringsmateriale og skal i den forbindelse fremkomme
med følgende bemærkninger.
Indledningsvis skal vi understrege, at vi opfatter de tegninger og
udkast der nu er i høring som forarbejder, der senere skal arbejdes
videre med, og at Vesterbro Lokaludvalg naturligvis forventer at blive
involveret i forbindelse med de fremtidige drøftelser om arbejdet med
Cityringen på Vesterbro, herunder udformning af metrostationerne
(hvor vi forventer at Teknik- og Miljøforvaltningen og Vesterbro
Lokaludvalg i fællesskab står for en fornuftig og reel
borgerinddragelsesproces), arbejdet med klargøringsanlægget på
baneterrænet, forebyggelse af følgegener m.m., reetablering af pladser
og andet efter arbejds- og byggepladser i bydelen m.m.
Metrostation ved Hovedbanegården.
Det undrer os at nedgangen til metrostationen foreslås placeret relativt
langt fra Hovedbanegården. En placering tættere på Hovedbanegården
vil gøre sammenhængen mellem Hovedbanegården og dens funktioner
og Cityringen bedre.
Endvidere er Halmtorvet for få år siden blevet renoveret for et større
millionbeløb efter en længere borgerinddragelsesproces. Området
fremstår i dag som et relativt grønt opholdsareal, hvilket det
fremtidige metrobyggeri synes at ville fjerne til fordel for en befæstet
overflade. Det vil således være problematisk helt at nedlægge det
opholdsområde der er etableret dér.
Vesterbro Lokaludvalg er meget tilfredse med at der i forslaget er
indtegnet langt flere cykelparkeringspladser end tilfældet har været
med de tidligere metrostationer. Dog finder vi at
cykelparkeringspladserne i langt højere grad bør placeres i
Reventlowsgade, bl.a. på området hvor de gamle bunkere var placeret
eller direkte på det befæstede areal over selve metrostationen i
Stampesgade.
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Metrostation på Enghave Plads.
Vesterbro Lokaludvalg skal opfordre til, at der tages ekstraordinære
hensyn til pladsens særegenhed og erindrer om, at placeringen af en
metrostation på Enghave Plads har skabt megen røre og debat i
bydelen.
Det må forventes, at placeringen af en metrostation på en
opholdsplads som Enghave Plads vil forstyrre ophold på pladsen og de
rekreative funktioner. Derfor foreslår vi, at nedgangen til metroen
flyttes til sidegaderne (Haderslevsgade). På den måde forventer vi, at
en række af pladsens nuværende kvaliteter og funktioner vil kunne
genskabes. En sådan placering af nedgangen vil også bevare det
velfungerende opholdsområde, som er særlig meget brugt, idet
solforholdene er optimale netop dér.
Det grønne element på pladsen er meget vigtigt og Vesterbro
Lokaludvalg foreslår derfor, at selve ”metrokassen” rykkes mod vest
og i øvrigt placeres således, at det store kastanietræ kan bevares –
samtidig sikres ordentlige vækstbetingelser for genplantning.
Vi skal opfordre til, at der på pladsen ikke etableres de karakteristiske
ovenlys kasser idet de tager uforholdsmæssigt meget plads. For at give
lys til den underjordiske station foreslår vi, at der arbejdes med andre
løsninger såsom glasfliser eller lignende.
Vi finder det meget tilfredsstillende, at der arbejdes med en cykelsti på
tværs af pladsen i Haderslevsgadeforløbet – men foreslår den flyttet
mod vest bag ved bænkene og buskene.
I oplæggene til stationerne på både Enghave Plads og ved
Hovedbanegården foreslås det, at stationsboksen sænkes af hensyn til
plantning af træer hvilket vi finder meget fornuftigt og vi skal
anbefale, at der arbejdes videre med denne idé, og at de nødvendige
midler afsættes til formålet.
Afslutningsvis skal vi gentage, at Vesterbro Lokaludvalg forventer at
blive involveret i det fremtidige arbejde med Cityringen på Vesterbro
og henviser i øvrigt til lokaludvalgets høringssvar af 6. september
2007 vedrørende Cityringen.

Venlig hilsen
Niels Vestergaard
Vesterbro Lokaludvalg
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