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Vedr. lokalplanforslag ”Cirkelbroen”
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 Danmark i, samt en gennemgang af Københavns
Museums Topografisk Arkiv.
Området for opførelsen af Cirkelbroen ligger i en del af København, hvor
oplysningerne om arkæologiske fund er talrige overordnet set ii, selvom selve
lokalplansområdet ikke tidligere har givet arkæologiske fund, hvilket givetvis skyldes manglende byggeaktivitet frem til nu. Det må derfor vurderes, at
man ved anlægsarbejder i området, der indebærer jordarbejderarbejder, kan
støde på arkæologiske levn. Området er i høj grad præget af den opfyldning
ud i tidligere havnearealer, der har fundet sted gennem århundreder samt
opførelsen af bolværker omkring samme.
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.
Københavns Museum gør desuden opmærksom på, at for arealer dækket af
vand er Vikingeskibsmuseet i Roskilde høringspart. De ovenstående bemærkninger gælder således udelukkende arealer under lokalplanen, der i
dag fremstår som landareal.
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www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder
Sb-nr.: 020306-149. Grønnegårds Havn, 1996 & 1997. Udgravning af skibsvrag samt beddingsanlæg på den tidligere B&W-grund. 15-1600-tallet.
Sb-nr.: 020306-211. Wildersgade 7, 2000. Registrering af opfyldslag samt bygningsrester.
1700-tallet.
Sb-nr.: 020306-241. Galejhuset, 2002. Registrering af brolægninger. 16-1800-tallet.
Sb-nr.: 020306-244. Christians Kirke, 2002 & 2011. Registrering af områdets opfyldslag
samt omrodede knogler fra områdets begravelser. 1700-tallet.
Sb.nr.: 020306-334. Bryghusgrunden, 2007. Registrering af opfyldslag, bygningsrester samt
trævandrør i området. 16-1800-tallet.
ii

2

