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Forslag / bemærkninger til lokalplan nr. 131
Den 8. oktober 2014 sendte Rødovre Kommune Lokalplan 131 i offentlig høring.
Bestyrelsen i Rødovre Boligselskabs Afdeling 15, Næsbyvej 1-21 har følgende forslag /
bemærkninger noteret i tilfældig rækkefølge:

1)
Selvom Næsbyvej 1-21 ikke har vinduer direkte ud mod Egegårdsvej, kan vi være bekymrede over
muligheden for, at der skal være "kig ind" til altanerne især i nr. 1. Den kommende bygning ligger
helt ud til Egegårdsvej og kommer til at ligge højere end ejendommen på Næsbyvej.
2)
Et nyt uddannelsescenter til VUC vil generere øget biltrafik, hvilket vil kunne medføre følgende
trafikale uhensigtsmæssige forhold, der kan påvirke både trafiksikkerheden og trafikafviklingen i
lokalområdet:
a) Der kan opstå en tilbageblokering af højre spor i Tårnvej, når bilisterne venter på mulighed for at
afslutte højresvinget. Dette kan betyde, at trafikafviklingen i Tårnvej forringes.
b) Der kan komme øget trafik i Næsbyvej både om morgenen, når trafikanten har sat en passager af,
og især om eftermiddagen, når eleverne skal hjem. Den væsentligste grund til dette kan være, at det
er vanskeligt at komme ud i Tårnvej ved Egegårdsvej, hvor der ikke er et signalanlæg. Der er
signalanlæg ved Tæbyvej (for enden af Næsbyvej). Vores bekymring går især på, at vi har
skolebørn på vejen i de tidsrum og at vi oplever, at der køres stærkt på Næsbyvej. Vi har tidligere
været i kontakt med Rødovre Kommune med et ønske om at få etableret stillevej på Næsbyvej,
hvilket blev afvist på baggrund af en trafiktælling. Det kan naturligvis afhjælpes, hvis byggeriet
pålægges at etablere signalanlæg i henhold til vejlovens regler (§ 70).
c) Der kan opstå tilbagestuvning af køretøjer i Egegårdsvej ud mod Tårnvej ved den angivne
placering af vejadgang i kortbilag 5. Hvis der kommer en del samtidig til uddannelsescentret og
nogle, der skal til venstre ad Næsbyvej, kan der nemt komme tilbagestuvning med risiko for
påvirkning af trafiksikkerheden i Tårnvej. En vejadgang omkring den nuværende adgang til
grunden vil give plads til flere køretøjer.

d) Bilister, der kører fra Egegårdsvej ud i Tårnvej, vil få vanskeligere ved at se cyklister fra den
venstre side på grund af bygningen. Netop i dette vejkryds slår cykelstien et knæk, hvor det er en
stor fordel, at der er et åbent areal, så cyklister kan erkendes. Når det kommende VUC er bygget, vil
cyklerne først kunne ses væsentligt senere, hvilket er en forringelse af trafiksikkerheden.
3)
Der vil komme øget trafikstøj på Egegårdsvej og Næsbyvej. Vi frygter, at det vil overstige
angivelserne i lokalplanen på side 13 (58-63 dB). Som det er nu, er ejendommen godt beskyttet mod
støj på grund af vores støjvold mod Tårnvej og med den beplantning vi har på volden. På selve
Næsbyvej skal der ikke meget mere trafik til, før det høres meget i lejlighederne. Den høje placering
af vejen i forhold til ejendommen, kaster lyden direkte ind i lejlighederne, modsat Tårnvej, hvor
lyden kastes op ad og "over" huset.
4)
Vi er ret sikre på, at der ikke vil være parkeringspladser nok. Især fordi det af kortbilag 5 fremgår,
at arealet er "Grønt byrum med mulighed for parkering", så bygherren kan vælge kun grønt byrum,
eller hvad? Dette vil medføre, at der parkeres mere på Næsbyvej og måske endda nede på vores
ejendom, da det virker som om mange tror, det ikke er tilladt at parkere på selve Næsbyvej. Dette
vil måske ikke være et problem i forbindelse med en almindelig "skoledag", hvor beboerne er på
arbejde i det tidsrum, men med de café arrangementer, der lægges op til, kan det meget let blive et
problem for vores beboere om aftenen. En løsning kan være et parkeringsforbud i den ene side af
Næsbyvej.
5)
Vi har også en bekymring i forhold til cykelparkeringen. Det er et velkendt fænomen, at cyklister
ikke vil gå langt fra deres cykel til indgangen. Det ses tydeligt ved bl.a. metrostationer. Vi kan
derfor frygte, at de mange cykler vil blive placeret på Tårnvej og ned af Egegårdsvej, hvis ikke der
bliver lavet noget attraktivt for cyklisterne samt indgang på "bagsiden".
6)
I lokalplanen stilles krav om permeable belægninger på parkeringsarealet. I den store sammenhæng
er antallet af biler på parkeringspladsen nok ikke så slem hvad angår forurening, men vi er da
bekymrede for nedsivning af regnvandet på det areal. Regnvand fra vejarealer anses normalt for
forurenet. I alt fald i den første del af et regnvejr. Vi kunne have et stort ønske om en beskyttende
membran under p-pladsen
7)
Der vil komme en øget støjpåvirkning på ejendommen Næsbyvej 1-21, især tæt på Egegårdsvej.
Både hvad angår ankomst til uddannelsescentret om morgenen og afgang om eftermiddagen, men
også ved støjende adfærd i al almindelighed. Hertil kommer, at der etableres tagterrasse til ophold
og at der i § 3 åbnes op for mulighed for etablering af café i stueetagen. En café godt nok ud mod
Tårnvej, men det er solsiden og der etableres en plads og et strøg på denne side, så inden længe vil
der være et ønske om udeservering og åbningstider om aftenen. Det vil være en støj, vi vil være
meget kede af.
8)
Vi er meget bekymrede for, om det nye uddannelsescenter vil give en øget belastning på kloakken.
Næsbyvej 1-21 ligger lavt i forhold selve Næsbyvej. Vi er derfor i risiko for oversvømmelse i
forbindelse med kraftige regnskyl. Vi har været heldige indtil nu, formentlig fordi kloakkerne lige
har kunnet klare de seneste skybrud, men vil de kunne klare, at der tillige kommer vand fra et nyt
uddannelsescenter, eller risikerer vi nu oversvømmede kældre og opgange.

9)
Med vores placering tæt på og den lille sti vi har til ejendommen er vi bekymrede for, om mange vil
benytte vores private grund til gennemgang og hvad det vil medføre. Det kan give mere støj, mere
affald og større utryghed. Vi har i forvejen en del positive og negative fornøjelser fra de unge på
Teknisk Skole i form af at de benytter vores multibane (og dermed lærer fra sig), drikker alkohol og
både ryger og sælger hash.
10)
I § 9 pkt. 9.1 angives, at der kun må være et navneskilt på ejendommen (uddannelsescentret). Det
skal placeres på den vestlige facade. Vi mener, at det kan skabe trafik farlige situationer, idet
trafikanter på Tårnvej ikke kan se navneskiltet før, de er mere eller mindre ud for det. Dette kan
give kraftige opbremsninger og bagende kollisioner, når trafikanten så vil til højre eller venstre. Vi
mener, man tillige skal tillade diskrete navneskilte på nord og syd facaden. Alternativt en synlig
servicevejvisnings tavle på Tårnvej, hvilket ikke helt er i tråd med Rødovre Kommunes skiltepolitik.
11)
Vi skal måske ikke gøre os kloge på æstetik og design, men det er vores indtryk af den illustration,
der er i lokalplan forslaget på side 10, at den mulige bygning mere ligner et fængsel end en
uddannelsesinstitution, hvilket godt nok er i tråd med at den tilstødende bygning er til politiet, men
måske et uheldigt signal til unge/voksne, der er ved at uddanne sig.

Til kommunalbestyrelsen i Rødovre.
Rødovre den 30. november 2014.

SeniorRådets kommentarer til følgende tilsendte sager modtaget i høring.

Plan 131 samt forslag til kommuneplantillæg I.
Offentlig formål på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej.
Etage boligbebyggelse Slotsherrensvej 203‐205.
Projektforslag for fjernvarme til Islev Erhvervsområde.
SeniorRådet har ingen kommentarer til ovennævnte.

Med venlig hilsen
På SeniorRådets vegne

Ruth Mørch.
Tlf: 21267755

