DANTES PLADS
Referat fra nabomøde 21. maj 2019 i forbindelse med opførelse af nyt
parkeringsanlæg.

Der blev den 21. maj afholdt endnu et nabomøde for alle interesserede beboere og erhvervsdrivende i
området omkring Dantes Plads.
Her præsenterede GHB Landskabsarkitekter og JAJA Architects den justerede plan for p-anlægget og den
genetablerede Dantes Plads.
ZUBLIN gennemgik procesplanen for selve byggeprocessen, som nu er en del mere detaljeret end ved
første nabomøde, herunder byggetilladelser, omlægning af ledninger og grundvandssænkning. Byggeriet
forventes, som tingene ser ud nu, at kunne tages i brug i foråret 2022.
ZUBLIN gennemgik desuden tidsrammerne for selve byggeriet, som vil foregå mellem 07.00 og 19.00
mandag til fredag, og fra 08.00 – 17.00 lørdag. Særligt støjende aktiviteter vil som udgangspunkt foregå
i tidsrummet 08.00 – 17.00 på hverdage, men af hensyn til bl.a. trafikafviklingen på H.C. Andersens
Boulevard vil der blive søgt dispensation hos Københavns Kommune for to processer, nemlig støbningen af
bundpladen og leveringen af de største betonelementer.
Både tegninger og byggeplan kan ses i detaljer i præsentationen fra nabomødet, som er tilgængelig på
www.q-park.dk/dantes
Seniorrådgiver Finn Oemig fra EKJ gennemgik det nuværende og forventede (ved ibrugtagning af
p-anlægget) trafik- og støjniveau i området omkring Dantes Plads. Detaljer fra denne gennemgang kan
også findes i præsentationen fra mødet.

www.q-park.dk

Sabina Zwergius Teilmann, Chefkonsulent Københavns Kommune, gennemgik myndighedsbehandlingen
med og uden en fuld VVM. Disse procesplaner kan findes i præsentationen fra mødet.
Spørgsmålene på mødet var i vid udstrækning de samme som ved første nabomøde og handlede først og
fremmest om Københavns Kommunes beslutningsproces og information af borgere.
Det blev endnu en gang understreget, at den politiske beslutning ikke vil blive ændret, og at der vil blive
etableret et p-anlæg under Dantes Plads.
Repræsentanterne for Københavns Kommune vurderer, at der på mødet ikke fremkom væsentlige nye
oplysninger til sagen, der ville kunne rykke ved forvaltningens anbefaling. Dog har Københavns Kommune
noteret, at især beboere omkring Dantes Plads ønsker et højere informationsniveau.
Samtidig har vi noteret, at Q-Park skal overveje at forsøde byggeprocessen. Der blev på mødet stillet et
konkret forslag om gratis vinduespudsning. Det vil vi naturligvis tage med i vores overvejelser.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Så er du meget velkommen til at kontakte Q-Park på telefon +45 7025 7213
Du kan læse mere om projektet på www.q-park.dk/dantes.
Her kan du også sende spørgsmål til os og tilmelde dig informationsmails om projektet.

www.q-park.dk

