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Vedr.: Lokalplansforslag 223 for Rolighedsvej Bycampus
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte
forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på
vurdering af de kulturhistoriske forhold.

Planforslaget indebærer nedrivning af de fleste bygninger i det aktuelle
planområde. To er undtaget herfor, nemlig Rolighedsvej 39 (tidligere 25)
og Bülowsvej 27 (minus vinkeltilbygning), som begge er udpeget som
bevaringsværdige i kommuneplanen.
Københavns Museum ønsker at gøre opmærksom på de bagvedliggende
stalde m.m., som fortæller historien om Landbohøjskolens arbejde med
levende dyr. Her er tale om de gule en-etages længer med rødt tegltag
beliggende inde på matriklen, og som især kan ses fra den grønne sti. Der
har tidligere gået forsøgskøer på marken ud til den grønne sti. Disse
staldbygninger er bygget i starten af 1900-tallet. Det kan tilføjes, at den
vinkelbyggede staldbygning har høj bevaringsværdi i bydelsatlas 1994.
Disse bygninger er således en bevaringsværdig del af kulturmiljøet
omkring Landbohøjskolen, idet de har stor kulturhistorisk fortælleværdi.

Det berørte område har ikke været intensivt bebygget i nyere tid, og det
anses for muligt at man ved et anlægsbyggeri kan støde på jordfaste
fortidsminder. Da det påtænkes at etablere en delvis nedgravet sportshal
og delvis nedgravet kælder, er det derfor uhyre vigtigt at København
Museum kontaktes, når en nærmere byggeplan foreligger.

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes
arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På
baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan
karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene
vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf.
museumslovens § 26).
Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af
kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets
iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på
projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som
regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
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