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Debat

Bland dig i debatten

SKRIV: City Avisen tilstræber en levende og konstruktiv debat om de lokale forhold i København K, og
vi opfordrer derfor alle borgere til at give deres mening til kende. Har du lyst til at deltage i debatten,
kan du sende dine holdninger og meninger på e-mail til red@cityavisen.dk. Redaktionen prioriterer
debatsiderne i avisen og forbeholder sig ret til at forkorte læserbrevene. Læserbreve må max. være på
250 ord. Husk, at debatindlæg skal være forsynet med navn og adresse. Send gerne portrætfoto med.

Rådhuspladsens fremtid ligner en lappeløsning
…Debat
JAN KOED

Arkitekt MAA, Clara Pontoppidans Vej
41, 2500 Valby

PLADS: I en bemærkelsesværdig lukket proces har de københavnske trafikpolitikere vedtaget, hvordan Rådhuspladsen skal se ud efter metrostationens åbning i 2019.
Desværre må man konstatere, at der er tale om endnu en
lappeløsning i den lange række af lappeløsninger, som har
præget udviklingen af Rådhuspladsen gennem de senere år.
Den samlede helhedsplan
for Rådhuspladsen, der vil
kunne forløse pladsens potentiale som Danmarks bedste byrum, må vi nok vente med at se
realiseret, indtil den gennemgående trafik kan lægges ned
i en tunnel under H.C. Andersens Boulevard.
Et vigtigt element i det nu
vedtagne forslag er at flytte Dragespringvandet ind på
midten af pladsen og forene
det med den oprindelige ydre
kumme, som endnu eksisterer. Dermed gøres skaden god

Rådhuspladsen i fremtiden. Illustration: Københavns Kommune
igen, den skade der opstod, da
springvandet blev kastreret i
forbindelse med udvidelsen
af H.C. Andersens Boulevard
i 1954.
Der er i øvrigt opstået den
misforståelse, at springvandet
kommer tilbage til sin oprindelige placering midt på pladsen. Det har altid været placeret til højre for Rådhusets facade over for Industriens Hus.
Måske er det en god idé at
placere det flotte Dragespringvand midt på pladsen. Jeg synes dog, at kommunens arkitekter skylder os at vise, om
Dragespringvandet har pondus nok til at udfylde en så

fremtrædende plads. Springvandet skulle jo nødigt virke
som en lidt latterlig nipsgenstand på en alt for stor amagerhylde.
Ender det med en placering
midt på pladsen er det helt afgørende, at Dragespringvandet
kommer til at ligge på den akse, som går gennem Vesterbros
Passage fra Trommesalen i
vest gennem Frihedsstøtten
og til Rådhuspladsen i øst. Her
vil Dragespringvandet kunne
være et fikspunkt og en flot afslutning på aksen.
Et af de store fremskridt
i Rådhuspladsens udvikling
vil være, når busserne langs

pladsens nordside forsvinder.
Det vil gøre Rådhuspladsen
til et langt bedre sted at opholde sig og vil åbne op for
en spændende udvikling af
nye forretningsmodeller med
udeophold langs facaderne på
pladsens solsider.
Desværre vil den foreslåede
massive træbeplantning med
tilhørende skovsti afskære forbindelsen mellem livet på pladsen og langs facaderne. Noget
af det bedste ved en plads er
det liv, der udfolder sig langs
facaderne, og at sidde med en
kop kaffe i solsiden og følge
med i folkelivet og glæde sig
over de smukke bygninger, der
omkranser pladsen. Her er der
endda tale om byens eget rådhus.
Hvis man i stedet vælger en
anden og mere hensynsfuld beplantning af Rådhuspladsen og
kombinerer det med at lukke
Vester Voldgade for den gennemkørende trafik, bliver det
muligt at skabe en attraktiv
’lappeløsning’, indtil den endelige helhedsplan for hele
Rådhuspladsen kan blive til
virkelighed.

Vare- og skraldebiler fylder
og giver enerverende støj
…Debat
JENS CHR. TJELL
Rådhusstræde 7

TRAFIK: En gudsvelsignelse af
transport-, service- og kurérfirmaer pløjer gennem vore smalle gamle gader dagen
lang.
Mængden af disse biler er
tilsyneladende stærkt stigende – med en enerverende baggrundsstøj som konsekvens.
Varemængderne transporteres øjensynlig af stadig større og flere køretøjer med faldende udnyttelsesgrad? Hvorfor ses cykelbudene næsten
ikke mere?
De mange cafeer og barer vi
har fået i indre by, får tilsyneladende leveret varer fra hver
sin leverandør. Varebiler, store
lastbiler og ølbiler fylder voldsomt dagen lang i de smalle gader. De henstilles ikke sjældent
i tomgang i længere tid (mere
støj og forurening), generende
de små forretningers facader
og adgang.

LAD OS SÆLGE DINE BRUGTE TING

En yderligere udfordring er
antallet af skraldebiler som
konsekvens af liberalsering
af affaldsområdet. Jeg har set
op til seks forskellige firmaer i
samme gade, samme dag!
Indimellem ønsker jeg mig
næsten tilbage til de glade monopol-R 98 dage, hvor én vogn
klarede sagen.
Er ambitionerne om højt
genbrug/udnyttelse af affald
i øvrigt opfyldt med de mange aktører? Har liberaliseringen gjort det billigere for indbyggerne?
Tankerne om begrænsninger i trafikken i København synes at være delvis aflyst. Skyldes det at trafikken er blevet
billigere, i kombination med
den altid ønskede konkurrence mellem udbyderne?
Vi beboere savner virkelig
modige politikere på Rådhuset,
som vil arbejde for reduktion
af trafik i Middelalderbyen,
ganske som teknik- og miljøborgmesteren udtalte for nylig
om Nørre Voldgades fredeliggørelse efter ombygningen ved
stationen.

KOM OG GØR ET FUND...

KOM OG GØR ET FUND...

– nye varer hver dag!
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loppehylder.dk

Find dine Julegaver hos

loppehylder.dk
RETRO - ANTIK - VINTAGE - TØJ - MØBLER - KERAMIK
PORCELÆN - SØLVTØJ -LOPPEFUND - BRUGSKUNST

v/ Frederiksberg Rådhus Plads
Frederiksberg Bredegade 1
2000 Frederiksberg
Tlf. 53556001

HVERDAGE 10.00 - 18.00
LØRDAG & SØNDAG 10.00 - 16.00

