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1. offentlige høring (idéfase)

Udarbejdelse af 1. hvidbog

Udarbejdelse af VVM-redegørelse

Politisk behandling 

2. offentlige høring (min. 8 uger)

Udarbejdelse af 2. hvidbog

VVM-tilladelse til projektet

VAREHUS VED 
KALVEBOD BRYGGE 

IKEA 

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORLAG TIL VVM-REDEGØRELSE

SEPTEMBER 2015

Send dine idéer og forslag til os senest 

den 15. oktober 2015 på: www.blivhoert.kk.dk 

Eller med almindelig post til:

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13,  

2300 København S.

Mærk kuverten:

”VVM for IKEA varehus – forudgående høring”

HVAD SKER DER FREMOVER?
Idéer og forslag fra denne høring indgår i det videre arbejde med VVM-redegørelsen for det nye varehus. Køben-

havns Kommune forventer at sende en VVM-redegørelse i offentlig høring i to måneder i første kvartal 2016, så 

VVM’en kan vedtages inden sommerferien 2016. Varehuset forventes at kunne åbnes i 2018.

KOM MED DINE IDÉER OG FORSLAG SENEST 15. OKTOBER 2015
Har du idéer og forslag til hvilke miljøforhold og vurderinger, der bør indgå i den kommende VVM-undersøgelse?

DELTAG I DEBATTEN
IKEA ønsker at opføre et nyt varehus på Kalvebod Brygge.
I perioden 17. september – 15. oktober 2015 har alle 
mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til 
Københavns Kommune til brug for den videre planlægning.

NY LOKALPLAN OG MILJØVURDERING
I forbindelse med byggeriet skal der udarbejdes en ny lokalplan, 

der skal erstatte den gamle lokalplan (LP nr. 485). Parallelt med 

planarbejdet skal der også udarbejdes en miljøvurdering af lokal-

planen. For det konkrete projekt udarbejdes en VVM-redegørel-

se, hvori det sikres, at kravene til miljøvurdering af planen også 

overholdes. Dette indebærer bl.a. at kommunen skal høre andre 

myndigheder for så vidt angår afgrænsning af miljøvurderingen. 

Denne høring af berørte myndigheder foretages i en særskilt, 

sideløbende proces.

HVIS DU VIL VIDE MERE
Se den nuværende lokalplan (nr. 485) for området på www.kk.dk/
lokalplaner og led efter lokalplanen på kortet eller listen. 

Se startredegørelsen for en ny lokalplan (Kalvebod Brygge Vest II) 

på www.kk.dk/nyheder og søg efter startredegørelsen for Kalve-

bod Brygge Vest II fra 22.04.2015
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HVAD ER EN VVM-UNDERSØGELSE?
VVM står for ”vurdering af virkninger på 
miljøet”. En VVM-undersøgelse skal give 
borgere og politikere et tilstrækkelig 
grundlag for at vurdere projektets virknin-
ger på mennesker, natur og miljø og sam-
menligne alternativer. VVM-redegørelsen 
skal give politikerne i Borgerrepræsentati-
onen det bedst mulige grundlag at træffe 
beslutning på. Det kan være en beslutning 
om både projektets udformning og place-
ring, men også om projektet overhovedet 
skal gennemføres. 

VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, at 
projektet bliver tilpasset omgivelserne, så 
miljøet ikke påvirkes unødigt.

I VVM-undersøgelsen vil der blive gen-
nemført en detaljeret kortlægning og vur-
dering af de miljømæssige konsekvenser af 
et nyt varehus på Kalvebod Brygge, herun-
der plan- og trafikforhold, landskab og vi-
suelle forhold, plante- og dyreliv, kulturarv, 
friluftsliv, overfladevand, jord og grund-
vand, støj og vibrationer, luft, klima, res-
sourcer mv. Dertil vil der blive redegjort 

for konsekvenser for detailhandlen.

fremover. Der forventes derfor at være et 

øget behov for detailhandel inden for møb-

ler, køkkener og boligtilbehør. Samtidigt øn-

sker Københavns Kommune at styrke Kø-

benhavns position som Øresundsregionens 

centrum for handel og oplevelser, samt sik-

re god tilgængelighed til butikker for gåen-

de, cyklende og kollektiv trafik.

HVORFOR SKAL KØBENHAVN  
HAVE ET IKEA VAREHUS?
Formålet med projektet er at bygge et 

nyt bynært IKEA varehus i det centrale 

København. Varehuset skal supplere de 

eksisterende varehuse i Høje-Taastrup og 

Gentofte. Varehuset forventes primært at 

henvende sig til kunder i København, Fre-

deriksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør 

kommuner. Den centrale placering tilla-

der, at mange kunder vil kunne benytte 

offentlig transport eller cykel. 

HVORDAN SKAL PROJEKTET SE UD?
Varehuset ønskes opført som én stor 

samlet bygning, med hovedindgang fra 

Dybbølsbro. Det grønne strøg mellem 

Kalvebod Brygge og jernbanen vil fort-

sætte hen over taget på det nye IKEA va-

rehus og Dybbølsbro og videre mod syd. 

Der opstår herved et delvist overdækket 

byrum ved hovedindgangen til IKEA, hvor 

Dybbølsbro møder Kalvebod Brygge. By-

rummet ud mod Dybbølsbro skal sikre 

kontakt mellem funktionerne i bygningen 

KOM MED DINE IDÉER OG FORSLAG
Indtil den 15. oktober kan du komme med 

dine idéer og forslag til, hvilke miljøforhold 

og undersøgelser, som bør indgå i den 

VVM redegørelse, som Københavns Kom-

mune skal i gang med at udarbejde.

Læs mere på bagsiden 

BAGGRUND FOR ET NYT IKEA 
VAREHUS PÅ KALVEBOD BRYGGE
Denne folder beskriver projektet for et nyt 

IKEA varehus på Kalvebod Brygge. 

Københavns Kommune har en befolknings-

tilvækst på omkring 10.000 personer årligt 

og denne vækst forventes at fortsætte 

og det omgivende byrum og muliggøre, 

at varehuset bidrager til bylivet i området. 

Adgang til varehuset i bil vil ske fra Car-

sten Niebuhrs Gade. På cykel og til fods 

vil der være adgang fra Dybbølsbro eller 

Carsten Niebuhrs Gade. Det vil også 

være muligt at komme fra det grønne 

strøg og ned til Dybbølsbro. 

Ud over selve varehuset muliggør lokalpla-

nen bebyggelse i fire-seks byggefelter i om-

rådet. Disse byggefelter tænkes udlagt så der 

bliver tale om enkeltstående bygninger i varierende højder. Bygnin-

gerne vil indeholde serviceerhverv, dog vil det være muligt at opføre 

en andel boliger såfremt krav til støj og friarealer muliggør dette. Der 

foreligger ikke konkrete projekter for de enkeltstående bygninger, og 

de vil kun indgå i VVM-redegørelsen i begrænset omfang.

Varehusets samlede etageareal forventes at være mellem 32.000-

37.000 m² fordelt på flere etager. Varehusets højde vil være mel-

lem 10 og 14 m over Dybbølsbros niveau. En punktbebyggelse på 

tagfladen kan blive op til 22 m over Dybbølbros niveau. Der for-

ventes ikke at blive etableret etager under terræn. Bygningen vil 

være ca. 70 m bred og op til 200 m lang. 

I forbindelse med varehuset etableres et større antal p-pladser. 

Antallet af p-pladser til såvel biler som cykler er under afklaring 

og afventer trafikanalyser, samt afklaring af projekts udformning 

og varehusets funktionalitet.

HVOR SKAL VAREHUSET LIGGE?
Området på Kalvebod Brygge er en del af bydelen Vesterbro og 

omfatter et større nedlagt jernbaneareal. 

 

Området ligger i dag forholdsvis isoleret på grund af jernbane-

terrænet til den ene side og den stærkt trafikerede Kalvebod 

Brygge til den anden. Tivoli Congress Center er placeret umid-

delbart nordøst for projektet.

Der er adgang til området fra Arni Magnussons Gade, Kalvebod 

Brygge, Otto Busses Vej og Carstens Niebuhrs Gade. Fra området 

er der via Dybbølsbro, den nye bro Cykelslangen og Bryggebroen 

adgang til Vesterbro, Fisketorvet Shopping Center og Islands Bryg-

ge. Som en del af projektet føres den grønne forbindelse, der i dag 

går fra Bernstorffsgade/SEB Bank til Tivoli Congress Center, videre 

til Dybbølsbro.

HVOR LANGT ER PROJEKTETS PLANLÆGNING?
Projektet er på nuværende tidspunkt i en tidlig fase, og der foreligger 

endnu ikke detaljerede forslag til udformning af varehuset, placering 

af p-pladser for cykler og biler eller forslag til afvikling af trafik. 

Københavns Kommune har offentliggjort en startredegørelse for 

udarbejdelse af forslag til en ny lokalplan for området (Lokalplan 

Kalvebod Brygge Vest II). Den ny lokalplan vil blive udarbejdet side-

løbende med VVM-redegørelsen. 

I startredegørelsen fremhæves ”at der skal arbejdes med varehu-

sets arkitektur og ydre fremtræden, herunder muligheder for be-

grønning af facader, der kan bidrage til oplevelsen af den grønne 

forbindelse. Herudover ønskes, at varehusets facader fremstår 

som åbne og varierede, særligt ved Dybbølsbro og gang- og cykel-

forbindelsen, men også langs de to vejforløb. Endelig er det cen-

tralt, at cykelparkeringen kan løses ved Dybbølsbro.” 

HVAD SKAL VVM-REDEGØRELSEN INDEHOLDE?
Ved anlæg af et nyt varehus på Kalvebod Brygge forventes de 

vigtigste miljøpåvirkninger at være de ændrede trafikmønstre for 

såvel bil- som cykeltrafik, konsekvenser for detailhandlen samt den 

visuelle betydning. I anlægsfasen vil påvirkningen fra støj og vibra-

tioner og eventuel påvirkning af grundvand blive undersøgt. Den 

kommende VVM-redegørelse vil herudover belyse eventuelle be-

hov for afværgeforanstaltninger.

Området i dag set fra Dybbølsbro mod Tivoli Congress CenterOmrådet i dag set fra Dybbølsbro mod Tivoli Congress Center

Den røde streg markerer projektområdets udbredelse. Det gule område viser den samlede 
forventede udbredelse af varehus og forplads med hovedindgang samt overdækning af Dybbølsbro. 
De blå skraveringer viser placeringen (byggefelter) for andre mulige bygninger på området.


