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INTERN HØRING VEDR. FASTE BATTERI III 

Amager Vest Lokaludvalg takker Teknik- og Miljøforvaltningen og Bach 

Gruppen København A/S for tidligt, at blive inddraget i arbejdet med 

udviklingsområdet Faste Batteri III. Vi mener, der er mange gode hensigter i 

det nye projekt og ser frem til at samarbejde om et fremtidigt borgermøde 

og lokalplanforslaget.  

 

Lokaludvalget anser Faste Batteri III som en opgradering, der syntes at være 

væsentligt bedre integreret i de omkringliggende nabokvarterer end de 

foregående versioner. Dette især ved at viderefører stærke 

identitetsskabende elementer fra naboområderne ind i den nye plan: det 

grønne element fra Fælleden, kanalen og karreerne. Særligt det grønne 

strøg i midten af planen og det lille byrum mod Amagerfælledvej er fine 

forbedring i forhold til det tidligere projekt samtidigt med at forlængelsen af 

kanalen syd for Njalsgade forlænges nord for Njalsgade og dermed binder 

de to sider sammen. Dog foreslår lokaludvalget, at de to tårne 

gennemarbejdes og udformes så mikroklimaet ikke ødelægger potentialet 

for et behageligt ophold i det grønne strøg.  

Vi bifalder desuden, at der bebygges helt ud til både Njalsgade og 

Amagerfælledvej, så der skabes et mere bymæssigt gaderum og byliv og 

trygheden højnes på gaderne. 

 

Cykelruten gennem det grønne strøg går over Ørestads Boulevard og 

fortsætter ad Myggenæsgade. Her forudsætter lokaludvalget, at der 

etableres foranstaltninger, der gør overgangen ved Ørestad Boulevard 

sikker for cyklisterne. Alternativt kan man flytte overgangen til 

Wiedekampsgade, hvor der er et reguleret kryds. Den kommende grønne 

cykelrute har potentiale til, at blive en sikker rute for skolebørn fra 

Wiedekampsgadekvarteret til Amager Fælled Skole. 

 

Lokaludvalget håber, at se de sympatiske ideer om forskellige typer 

boformer udfoldet i lokalplanforslaget. Det er vores holdning, at der skal 

være plads til alle i København. Muligheden for også at skabe boliger som 

kan rumme bonusbørn, bofællesskaber og overnattende gæster vil kunne 

sætte nye standarder for København.  
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