Cykelparkering
Der skal være følgende pladser til cykelparkering pr. 100 m² etageareal:
Boliger:
Ungdomsboliger:
Erhverv:
Butikker:
Daginstitutioner:

3
4
3
4
2,5

For boliger, erhverv og butikker skal 2 pladser pr. 1.000 m2 ud af det samlede krævede antal pladser være til pladskrævende cykler. Mindst 50 % skal være overdækket.
For daginstitutioner skal 1 pladser pr. 250 m² ud af det samlede krævede antal
pladser være til pladskrævende cykler.
Det fremgår af bestemmelsen om bil- og cykelparkering.

Bebyggelsens placering og udformning
Bebyggelsen udformes som en karré-struktur, der strammer gadeforløbet op, og
ved tilbagetrækninger skaber rumligheder - både mod gade og gård. Bebyggelses- og landskabsplanen er udarbejdet under hensyntagen til områdets eksisterende matrikler og bevaringsværdige bebyggelse. Bebyggelsen danner rammer
for indre private gårdrum, og nye lokale byrum med mulighed for at samles.
Bebyggelsens udformning varierer både i højde og materiale, så de kan udvikles
og tilpasses både ny og eksisterende bebyggelse. Små bygninger er fastholdt, så
der kan etableres mindre erhverv, og der skabes rumligheder svarende til de nuværende kringlede forløb.
Lokalplanen udpeger i alt 8 bygninger som bevaringsværdige, da de er karaktergivende for området, samtidig med, at de har en kulturhistorisk fortælling om
området som tidligere industriområde med industribygninger.

Denne bygning kan ikke opføres efter
nuværende kommuneplanramme.
Derfor vil “Strædet” blive en del af et
åbent gårdrum og får ikke det ønskede
“strædeudtryk“.

Visualisering af den tværgående forbindelse set fra lokalplanområdets sydlige del. Visualiseringen er et
eksempel på, hvordan lokalplan kan realiseres dette sted. Illustration: Holscher Nordberg.
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Denne bygning kan ikke
opføres efter nuværende
kommuneplanramme. Derfor
vil “pakhustorvet“ løbe ud i et
åbent “privat“ gårdrum, og
får dermed ikke den ønskede
torvestemning.

Visualisering fra det lokale halvt overdækkede byrum ved det bevaringsværdige pakhus. Lokalplanen sikrer, at en del af byrummet ved de bevaringsværdige
bygningskonstruktioner bliver overdækket. Den viste overdækning herover er et eksempel på en mulig løsning. Illustration: Holscher Nordberg.

I Lokalplan 550 for Lindgreens Allé var 5 af bygningerne allerede udpeget som
værende bevaringsværdige. Forholdet er nærmere beskrevet i afsnittet ´Bevaringsværdige bygninger og konstruktioner´.
Det fremgår af bestemmelserne om bebyggelsens omfang og placering og om
bebyggelsens ydre fremtræden.

Byrum
Langs ’Strædet’ skal der etableres tre lokale byrum ’Strandlodshaven’, ’Pakhustorvet’ og ’Lindgreens Plads. ’Strandlodshaven’ anlægges, hvor den nye bebyggelse
møder det sydlige boligkvarter. Byrummet skal være grønt, og der skal etableres
en legeplads. ’Pakhustorvet’ etableres delvist overdækket og med både træer og
afskærmende beplantning. Den sidste ’Lindgreens Plads’ etableres mod Lindgreens Allé, hvor der skal etableres fastmonterede siddefaciliteter.
Herudover udpeges der areal til to mindre byrum, ét omkring det bevaringsværdige hus Strandlodsvej 11a, og ét mod ’Amagerruten’ ved Lindgreens Allé 9. Desuden skal der etableres kantzoner langs alle facader til bl.a. ophold, beplantning
og cykelparkering.
Det fremgår af bestemmelserne om ubebyggede arealer og byrum.

Træer
I lokalplanområdets nordvestlige hjørne udpeger lokalplanen to rækker med bevaringsværdige træer. Desuden sikrer lokalplanen, at der bliver plantet træer i de
enkelte byrum og gårdrum i området.
Det fremgår af bestemmelserne om ubebyggede arealer og byrum.
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