Høringssvar til Tillæg 1 til Lokalplan 310
Fra Sankt Jørgensbjerg Lokalråd

Vi repræsenterer en stor andel af husstandene på Sankt Jørgensbjerg, nærmere bestemt 2/3 af
husstandene, som ligger inden for Partiel byplan nr. 32. Havnen er et stort aktiv for Roskilde og en
medvirkende årsag til, at vi har bosat os i nærheden af den. Vi mener, at havnen skal kunne rumme
mange forskellige aktiviteter og derfor er vi som udgangspunkt positive overfor, at området foran
Vikingeskibsmuseet kan benyttes til parkering.
Trafikken omkring havnen er imidlertid steget de senere år, hvilket har medført flere farlige
trafikale situationer og øget støjforurening - specielt torsdag aften ved de selvorganiserede
“torsdagstræf” som udover veteranbiler også tiltrækker mange motorcyklister.
Det undrer os, at Tillæg 1 kun overfladisk forholder sig til den stigende trafikmængde de senere år
og den større trafikmængde, som en lovliggørelse af parkeringsarealet vil medføre. Vi efterlyser
derfor:
•

at Tillæg 1 analyserer konsekvenserne for trafiksikkerhed og støjforurening. Dette kan ske
ved at inddrage eksempelvis trafikmålinger, støjmålinger, opgørelse af bøder og
lovovertrædelser samt analysere i hvilket omfang politiet er til stede og hvad de fokuserer
på.

Inden Tillæg 1 bliver vedtaget, opfordrer vi desuden kommunen til i samarbejde med politiet og
havnens brugere at udarbejde tiltag, der kan mindske støjforureningen og øge trafiksikkerheden i
området. I den forbindelse foreslår vi:
●
●
●

at gøre havnepladsen til en gågade, der holdes fri for motoriserede køretøjer, der ikke har
en retsmæssig grund til at være der.
at sætte en begrænsning på, hvor ofte parkeringsarealet må anvendes.
at iværksætte tiltag til at begrænse støj fra motorcykler, der unødigt gasser op og ikke
overholder Færdselsloven.

Såfremt vores høringssvar giver anledning til spørgsmål, så er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Sankt Jørgensbjerg Lokalråd
Kontaktperson:
Formand, Jeppe Øster-Rothenborg, Smedegade 1, 4000 Roskilde, jeppeoster@hotmail.com

