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Vedr. lokalplanforslag Bykvarter v. Bella Center.
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte lokalplanforslag og har foretaget en gennemgang af sagen.
Som en del af baggrunden for de arkæologiske kommentarer er der foretaget en
gennemgang af dels Fund og Fortidsminder, Kulturstyrelsens database over arkæologiske fund i Danmarki samt en gennemgang af Københavns Museums Topografisk Arkiv.
Planforslagsområdet er et område af København, hvor oplysningerne om arkæologiske fund er meget sparsommeii. Der er i området hovedsageligt tale om nyere
tids strukturer. Området for Bella Centrets placering har op gennem tiden været
beliggende lige på Amagers ældre, vestlige kystlinje. I løbet af 1600-tallet blev
Amager Fælled benyttet som militært øvelsesområde – en funktion området beholdt helt op i moderne tid. Forud for dette fungerede området som græsningsarealer for kvæget fra landsbyerne på Amager. Op gennem 1900-tallet er kystlinjen
rykket længere og længere mod vest som følge af en serie inddæmninger og opfyldninger i området.
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. Museet skal dernæst
vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at museet vil indstille til Kulturstyrelsen, at der udstedes påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov
om museer mv. §26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum
står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for en vurdering af kommende
anlægsarbejder med henblik på at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets begyndelse. En arkæologisk forundersøgelse vil
kraftigt reducere risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af arbejdet.
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Forefindes på hjemmesiden: www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder
2f:
020306-182. Kalvebod Fælled, 1998. Fjernelse af Gl. Havdige, opført i nyere tid, ved etablering af
Ørestaden.
020306-203. Lille Skanse, 1999. Skanseanlæg fra nyere tid. Fjernet i forbindelse med etableringen af
Ørestaden.
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