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CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

1.  Fjernelse af parkeringspladser i Strandgade (2021-0377573)

Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte kommunens fjernelse af syv parkeringspladser i Strandgade
ved Ørkenfortet.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter kommunens fjernelse af syv parkeringspladser i
Strandgade ved Ørkenfortet.

2. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter, om det vil bemyndige formanden til at skrive til Teknik
-og Miljøudvalget om sagen, baseret på lokaludvalgets bemærkninger i mødet den 24.
november 2021.

Problemstilling

En borger, som også er suppleant i lokaludvalget, skrev den 19. november 2021 til bl.a. formanden:

"Dagen efter kommunevalget har kommunen opsat skilt om nedlæggelse af mange
parkeringspladser i Strandgade. Begrundelsen er, at der skal være reserverede pladser til evt.
turistbusser med kunder til hotellet. Det vil være forbudte  for beboerne og andre at parkere der
døgnet rundt i al fremtid. Utilfredsheden hos beboerne og erhvervene i Strandgade er meget stor, og
rettes både mod kommunen og Christianshavns lokaludvalg, og jeg er enig heri."

På den baggrund foreslås det, at lokaludvalget drøfter sagen. Det bemærkes i den forbindelse, at de
fældede 23 træer i Knippelsbrogade er erstattet af nye træer. Mod Strandgade er der plantet 5 træer,
mod lokalplanens krav om 7 træer. Trods det, at der kun er plantet 5 træer, kan busser ikke køre ind
på forpladsen foran hotellet, ligesom der i Knippelsbrogade ikke er anlagt en vendeplads til busser og
lastbiler.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter sagen og herunder drøfter reaktioner på lokaludvalgets
åbne brev til Borgerrepræsentationen om Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af Ørkenfortets
transformation til hotel.

Økonomi

Side 2



Intet.

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Beslutning

1. at Christianshavns Lokaludvalg drøftede kommunens fjernelse af syv parkeringspladser i
Strandgade ved Ørkenfortet. Der var følgende bemærkninger i drøftelsen:

Hvorfor skal der være en af- og påstigningsplads for budsser?
Det er misbrug, når taxier parkerer på af- og påstigningspladsen for busser.
Lokaludvalget skal gøre kommunen opmærksom på, at af- og påstigningspladsen for
busser ikke har været benyttet de seneste tre måneder.
Sagen skal ses i relation til Borgerrepræsentationens beslutning om lokalplansagen, hvor
det indgik, at taxier skulle holde i Knippelsbrogade og at busser til hotellet skulle vende i
Knippelsbrogade.
Meningen er nu, at busser skal vende i Strandgade ved at foretage en trepunktsvending
ned i Knippelsbrogade.
Det er en hån, at man fjerner parkeringspladser i et område, hvor beboerne i forvejen
mangler parkeringsmulighed.
Lokaludvalget bør tale med den kommende teknik- og miljøborgmester om den sag og om
forvaltningens ageren generelt. 
Der skal findes en acceptabel trafikal løsning.
Der er sat blomsterkasser op langs de slebne sten på havnepromenaden. De markerer en
kommende udeservering til hotellets restaurant. Udeserveringen vil med et sådant omfang
tage for meget af havnepromenaden og især gøre det sværere for cyklister at cykle i
området, da de ikke vil kunne cykle på de slebne sten. Strækningen er en del af
havnecykelruten.
København vil være en cykelby, men kommunen vil alligevel tillade lastbiler at vende på
havnepromenaden for enden af Knippelsbrogade, som er en del af havnecykelruten. Det
skal politikerne gøres opmærksom på.
Lokaludvalgets åbne brev af 27. oktober 2021 til Borgerrepræsentationen om
forvaltningens ageren i sagen om Ørkenfortet skal ud til flere medier.

2. Lokaludvalget besluttede at bemyndige formanden til at skrive et brev til Teknik -og
Miljøudvalget om sagen, baseret på ovenstående bemærkninger, idet der på forslag fra Jacob
Fuchs og Henrik Vilsbøll skal lægges vægt på det principielle i sagen. 

3. Lokaludvalget bad sekretariatet forberede en tekst om forvaltningens håndtering af sagen om
Ørkenfortet, som formanden kan sende til medierne.

Bilag
1. Christianshavns Lokaludvalgs åbne brev til Borgerrepræsentationen om Ørkenfortet
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