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Høringssvar vedr. Forslag til kommuneplantillæg for Panum
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Nørrebro Lokaludvalg ser frem til en dialog om Nørre Campus og den
fremtidige udvikling af Københavns Universitet og Rigshospitalet.
Lokaludvalget ser positivt på at Campus udvikles i bydelen.

"#

##
$
$

Lokaludvalget skal i 2010 udarbejde en bydelsplan for Nørrebro og
ser frem til en god dialog med forvaltningen om rammerne for Nørre
Campus og vil inddrage ønsker til udviklingen i vores bydelsplan.
Kommuneplantillægget for Panum instituttet er en del af planen for
Nørre Campus. Men Lokaludvalget mener at det er problematisk, at
der gives tilladelse til en udvidelse af byggeprocenten fra 150 til 210
samt ændring af den maksimale byggehøjde fra 24 m til 90 m, da det
kommer til at ændre hele nærområdets udtryk og ikke vil stå i forhold
til den øvrige bebyggelse.
Nørrebro Lokaludvalg er imod en ændring i betingelserne for O5
rammen, og mener at den eksisterende byggeprocent og byggehøjde
skal fastholdes på grund af det massive udtryk Panum Instituttet
allerede har i bydelen.
Nørrebro Lokaludvalg vil gerne indgå i en positiv dialog om hvordan
nybyggeriet ved Panum instituttet kan indpasses i bydelen uden at det
fremstår som et massivt og voluminøst byggeri, der skæmmer
omgivelserne og anerkender at en arkitektkonkurrence skal have
mulighed for at udfordre bygninger, område og bydelen, men
Lokaludvalget ønsker opmærksomheden henledt på den voldsomme
påvirkning Instituttet allerede har i området.
En af forudsætningerne for at byggeriet kan blive vellykket er, at der
lægges vægt på at løse de gener den øgede transport af studerende,
forskere og medarbejdere til instituttet vil medføre; idet bemærkes at
Københavns Kommune har fravalgt at betjene denne del af byen med
Metro. Den manglende udbygning af den kollektive transport i
kombination med det stærkt øgede antal arbejdspladser i området vil
være ødelæggende for den gennemførte trafik- og parkeringsstrategi
for området, der gennemført i samarbejde med borgere, områdeløft og
kommune. Nørrebro Lokaludvalg skal derfor, som en del af
Københavns kommune fastholde, at der i den kommende udbygning
skal skaffes parkeringsplads i konstruktion for hver 100 m2 bebygget
areal. Lokaludvalget forudsætter at parkering i konstruktion på
Instituttets areal omfatter både bil- og cykelparkering for Panum
Instituttets studerende, forskere og medarbejdere samt håndtering af
leverancer til Instituttet.
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Nørrebro Lokaludvalg ser frem til at et nybyggeri ved Panum udføres
miljømæssigt forsvarligt - også i byggeperioden.
På vegne af Nørrebro Lokaludvalg
Kim Christensen
Formand
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