
Ad højde og funktion 

Betragtes Fisketorvet fra Islands Brygge siden, er byggeriet i dag nogenlunde diskret og harmonisk i forhold 

til den omkringliggende bebyggelse ned ad Kalvebod Brygge, idet der er tale om stort set samme 

byggehøjde. I det hele taget er byggehøjden relativt ensartet i området, og maksimalt til 6.-7. etages højde 

(svarende til skønsmæssigt omkring 25-30 meter).  

Tower er desværre en undtagelse, med sine 9 etager og to yderligere etagers tagkonstruktion. 

Forvaltningen bør ikke gentage den fejl, det var at godkende byggeriet af Tower i den højde. Towers højde 

bør ikke anvendes som rettesnor for byggehøjden i området, da den allerede i dag er en undtagelse. 

Det bør derfor genovervejes (og stærkt frarådes) at øge Fisketorvets byggehøjde til de planlagte 42-45 

meter. Byggeriet vil blive en dominerende mastodont i området, hvilket ikke er i overensstemmelse med de 

arkitektoniske visioner i området på og omkring Havneholmen.  

Det er prisværdigt, at man gerne vil åbne facaden og sikre mere liv på de områder langs den indre kanal, 

som i dag hovedsageligt bruges til transport af gående og cyklende. Dette mål kan nås uden at bygge 

nævneværdigt i højden. Desuden bør der tages højde for denne transport i planen, hvilket ikke er tilfældet 

pt. Det fremgår, at området skal bruges til caféliv m.v., hvilket i praksis vil lukke området af for en i dag 

betydelig gennemgående/-kørende færdsel.  

I forhold til forslaget om kontor og hotelfaciliteter bærer planen præg af, at man intet har lært af det stærkt 

ucharmerende Ishøj Bycenter. Her er netop tale om et større fladt center, med et stort tilknyttet og lidet 

kønt hotel tårn der nærmest fremstår som en eftertanke. Ishøj Bycenter lever, blandt andet pga. den 

blandede anvendelse, en skizofren tilværelse og er ikke et rart sted at besøge.  

Forvaltningen lægger nu op til at lave samme konstellation i Fisketorvet. Det vil ikke bidrage positivt til 

området, uanset at grundejeren sikkert vil være lykkelig for den øgede værdi af byggeriet. Planen har på 

dette punkt derfor nærmest karakter af knæfald for de kommercielle interesser frem for bæredygtig og 

harmonisk planlægning med respekt for lokalområdets værdier. 

Med det store udbud af hoteller i nærområdet allerede (Tivoli Hotel m.fl.), må det desuden lægges til 

grund, at der ikke er et presserende behov for yderligere værelseskapacitet. Allerede derfor bør en 

eventuel udvidelse have fokus på at udvide shoppingområdet i stedet. 

Fisketorvet bør fastholdes som et shoppingcenter med underholdningsfaciliteter som i dag, udvidelse eller 

ej. 

Ad nærhed til vej 

Det beskrives i forslaget som en fordel, at byggeriet vil grænse helt op til både Kalvebod Brygge og 

Havneholmen. Det er muligt, at en mere åben facade ud til Kalvebod Brygge til være positivt for området. 

Byggeri i højden helt ud til Havneholmen og overdækning af den kommende metrostation vil imidlertid 

være stærkt negativt.  

Sammenholdt med Skanskas nye planer om yderligere kontorbyggeri på Cirkusgrunden, vil adgangen til 

Havneholmen fremover blive en relativt smal korridor mellem høje facader. Det medfører en mørk og 

klaustrofobisk fornemmelse, og det vil forringe boligværdi og lysindfald betydeligt i store dele af boligerne 

på Skibbroen og gøre fremtidige (forventeligt nødvendige) trafikale udvidelser eller ændringer så godt som 

umulige.  



Skanskas planer om yderligere 5.000 m2 kontor bør af samme grund afvises, uanset om overdækning af 

metrostationen gennemføres eller ej. Det foreslåede byggeri vil lukke området af på en uhensigtsmæssig 

måde, og få hele området til at fremstå proppet. Det er næppe intentionen af opføre ucharmerende 

byggeri alene grundet, at området bliver for kompakt med den store byggetæthed.  

Skanskas oprindelige plan respekterede, at der skal være lys og luft i området omkring 

bådhavnen/Havneholmen, men det nye ønske om yderligere en bygning fejer effektivt det hensyn af 

banen. Det oprindelige byggeri skulle være en pæn afslutning som en slags grøn bølge ud til Vasbygade i 

samme retning som vejen, og tilføjelsen af yderligere kvadratmeter i den foreliggende form (vinkelret på 

Vasbygade), trækker meget ned for helhedsindtrykket af både byggeriet og området generelt. 

Der er desuden allerede i dag store problemer i området med lejre af hjemløse, romaer, el. lign. Det 

foreslåede byggeris samlede karakter vil gøre området mørkere og mere kompakt, hvilket næppe vil øge 

trygheden i området. En overdækning af metrostationen er desuden en oplagt invitation til ophold, som 

bør genovervejes. 

Parkering 

Det foreslås, at der nedlægges ca. 40 parkeringspladser i terræn. Det er meget væsentligt at bemærke, at 

Fisketorvet ligger i umiddelbar forbindelse med et boligområde med mange hundrede boliger, og at der på 

hele Havneholmen er parkeringsforbud zone. Det betyder, at parkeringerne i terræn er den eneste 

praktiske og reelle mulighed for gæsteparkering for rigtig mange beboere i området. Tidsbegrænsningen på 

parkeringspladsen er allerede problematisk, og en yderligere forværring af parkeringsforholdene i området 

er derfor alvorlig.  

Forvaltningen har gentagne gange tilladt, at der opføres både boliger og kontor uden etablering af 

tilstrækkelige parkeringsforhold. Senest er Skibbroen opført med omkring 180 boliger og uden nogen 

parkeringspladser overhovedet (når der bortset fra 2-3 timeparkeringer, der i denne henseende er 

irrelevante). Det betyder, at stort set alle ejendomme i området har for få parkeringspladser i kældre m.v. 

til at dække det reelle behov, og der er ikke længere nogen alternativer, når Cirkusgrunden (hvor der hidtil 

har kunnet lejes parkeringspladser) bebygges med kontor i nær fremtid.  

Hertil kommer, at parkeringsmulighederne efterhånden som byggerierne omkring Tømmergravsgade bliver 

iværksat, vil blive yderligere forringet i væsentligt omfang.  

Pandora A/S har endda fundet det nødvendigt at leje alle ledige parkeringspladser under Essex Waterfront 

på langtidskontrakter, så der reelt ikke længere er parkering for beboerne til rådighed. Parentetisk bør 

kommunen overveje og undersøge, om dette er i overensstemmelse med reglerne om adgang til parkering 

for etageboliger. 

En forværring af parkeringsforholdene i området – og særligt i terræn – bør på denne baggrund stærkt 

frarådes. Der bør i stedet udtænkes og gennemføres en plan for områdets parkeringsforhold generelt, som 

i dag er under al kritik for et moderne boligområde. 

Det er tydeligt, at Københavns Kommune hader biler, men de er nu engang en vigtig faktor i forhold til bl.a. 

mobiliteten på arbejdsmarkedet, hvorfor der bør laves realistiske planer for en gangs skyld. 

Endelig er cykelparkeringen ved Fisketorvet allerede i dag ganske utilstrækkelig. Der bør håndteres i en 

eventuel udvidelse. Særligt ved indgangen omkring foodcourt området er der ofte ganske mange cykler, 

der står uden for stativer.  



Trafik 

Generelt har Københavns Kommune et noget urealistisk forhold til og syn på trafikken i området. Det er 

helt normalt, at der allerede i dag er trafikkaos i og omkring Fisketorvet i weekenderne. I udsalgsperioder 

spilder dette kaos ud på både Havneholmen og Vasbygade/Kalvebod Brygge og sætter trafikken i stå. Det 

lukker effektivt adgangen til området for de mange beboere, hvilket selvsagt er meget uhensigtsmæssigt. 

Denne effekt vil blive forværret med den nye trafikplan, som samler trafikken på Havneholmen. Hidtil har 

det været muligt at bruge Fisketorvets adgangsvej/rampe, til at komme hurtigere ind til boligområdet uden 

om det værste shopping-trafik. 

Hertil kommer, at det nye IKEA byggeri er projekteret med et helt urealistisk lavt antal parkeringspladser. 

Det er sket ud fra en antagelse om, at mange/de fleste vil cykle i IKEA. Og åbenbart lige tage et reolsystem 

med hjem på styret. Det er naturligt, at en del af IKEAs kunder derfor vil søge at parkere i Fisketorvet eller 

andetsteds i området, hvilket yderligere sætter både de trafikale forhold omkring Fisketorvet og 

parkeringsforholdene i området generelt under pres.  

Konklusion 

1) Den maksimale byggehøjde på Fisketorvet bør ikke overstige hovedparten af de omkringliggende 

bygninger, dvs. omkring 30 meter. 

• Alternativt vil Fisketorvet blive meget mere dominerende end i dag, hvilket vil påvirke hele området 

negativt. Der bør i stedet udarbejdes en plan for at udvide shoppingarealet og åbne facaderne uden 

at der tilføjes hotel tårne til centeret. Skal der være hotel bør det holdes i lavere niveau og anvende 

en større del af flade arealet i stedet. Er så massivt byggeri som Fisketorvet fungerer kun i dag, fordi 

der er åbne området omkring det. 

2) Den foreslåede udvidelse af SKANSKAs byggeret bør afvises, da den vil få store negative konsekvenser 

for både indtrykket af og trygheden i området. 

• Det yderligere byggeri vil forværre ovenstående om Fisketorvets dominans, når der bygges helt ud 

til vejen på begge sider af Havneholmen. Desuden vil den foreslåede bygning lukke af for hvad der 

skulle være et grønt/åbent område mellem det nye kontorbyggeri (efter den gældende plan) og 

Skibbroen. 

3) Der bør udarbejdes en realistisk plan for trafik og parkering i modsætning til den her foreliggende.  

• Den foreliggende plan forholder sig end ikke til de problemer, der allerede er i dag på dette 

område, og tegner et meget misvisende billede af behovet og udfordringerne både i området og 

konkret i Fisketorvet. 


