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LINDGREENS ALLÉ II - FORSLAG TIL LOKALPLAN 

 

Bevaringsværdige træer og bynatur 

Danmarks Naturfredningsforening finder det positivt, at en del af den eksisterende beplantning 

bevares og, at der skabes nye grønne gårdrum. Men området rummer efter DNs opfattelse 

langt flere muligheder for fremme af bynatur end planforslaget lægger op til.  

 

Lokalplanforslaget udpeger to rækker med bevaringsværdige træer i det nordvestlige hjørne 

mod Holmbladsgade. Hvilket ikke er imponerende i betragtning af de muligheder, der findes i 

området. DN er bl.a. uforstående overfor, at den markante trærække i områdets sydlige af-

grænsning tilsyneladende ikke også bevares, selvom der her udlægges mulighed for en grøn 

kile (side 7).  

 

Det fremgår ikke hvor mange nye træer, der skal plantes. Der er heller ikke angivet hvilke 

arter der er tale om. DN forslår, at der i lokalplanen direkte nævnes, at der skal være tale 

hjemmehørende arter af hensyn til fremme af biodiversiteten og et mindste antal nye træer 

angives.  

 

Lokalplanforslaget nævner, at de flade tage, hvor der ikke er tagterrasser, skal begrønnes, så 

de bidrager til Københavns mål om at etablere mere bynatur. Herudover bør andre former for 

begrønning og fremme biodiversitet nævnes i overensstemmelse med anbefalingerne i forslag 

til Kommuneplan 2019, Bynatur og byens grønne træk.  

 

Problemer i forhold til trafikstøj  

I henhold til lokalplanforslaget vurderes støjniveauet at blive op til 68 dB på facaden ud mod 

Strandlodsvej i 5 meters højde, hvilket overstiger den vejledende grænseværdi. Ifølge forsla-

get skal det derfor sikres i planlægningen, at grænseværdierne for støjniveauer i de fremtidige 

bygninger og på friarealer kan overholdes. Men planforslaget giver alligevel mulighed for at 

placere blandet bolig og serviceerhverv ud mod Strandlodsvej (tegning 2a og 2b). 

 

Dette finder DN ikke umiddelbart er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2019 

(afsnittet om Boliger og byliv), hvoraf det fremgår, at nye boliger mv. som hovedregel ikke må 

etableres, hvis trafikstøjen overstiger 68 dB på facaden. Og videre, i sådanne (støjramte) om-

råder, hvor bebyggelsen skal fungere som støjskærm, skal denne overvejende indrettes til 

erhvervsformål. Dette er tilsyneladende ikke tilfældet.  
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