
MPP-screening Forslag til lokalplan "Bro ved Vester Voldgade"  
12.12.2014 

Kort beskrivelse af hvad planen 
skal muliggøre 

    

Planen muliggør, at der opføres en cykel- og gangbro fra 
Christians Brygge ud for Vester Voldgade til 
Langebrogade på Christianshavn. Broen bliver på det 
højeste sted 4,5 m over vandoverfladen og den bliver ca. 
6 m bred. Den udføres i en let konstruktion og spinkel og 
enkel arkitektonisk udformning, som underordner sig den 
fredede Langebro og de markante bygninger og 
fæstningsanlæg på henholdsvis vest- og østside af 
inderhavnen. Broen bliver oplukkelig og skal følge 
Langebro op og ned.  
Christians Brygge er omfattet af lokalplan 236 og del af 
Langebrogade af lokalplan 253 og 186. Etableringen er i 
overensstemmelse med Kommuneplan 2011 som en grøn 
stirute. 

Kan planen medføre ændringer i 
eller påvirkninger af: 

væ
sentlige 

m
indre 

betydende 

ubetydelige 

ikke 
relevant 

Bemærkninger 
Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes 
vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, 
lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør 
undersøges nærmere. 

Bymiljø & landskab           

Byarkitektonisk værdi  x   
Broen vil i størrelse og udformning underordne sig Langebro, som fortsat 
vil dominere bybilledet. Brofæste og forpladser indpasses i eksisternde 
promenader  

Bevaringsværdige bygninger    x Broens fæste kommer til at ligge i nærheden af Kalvebod Bation og den 
fredede bygning her. Bastionen berøres ikke. 

Kulturhistoriske forhold   x  

Broer anses for et naturligt element i en by, der som København har en 
betydelig trafik på tværs af inderhavnen.  
Broen gives samme placering som den historiske Langebro fra 1600-
tallet og kan derfor medvirke til at forstærke fortællingen om den første 
faste forbindelse til Christianshavn  

Grønne områder   x  
Broens fæste på Christianshavn vil komme til at ligge i nærheden af 
Kalvebod Bastion, som er beskyttelsesområde. Der sker ikke indgreb i 
det grønne område. 

Landskabelig værdi   x  Broen vil indgå som et element i bymiljøet og Inderhavnens landskab  

Friluftsliv/rekreative interesser  x   
Broen vil sikre bedre forbindelser for gående og cyklister til bl.a. de 
rekreative voldanlæg på Christianshavn og til de kulturelle tilbud langs 
Christians Brygge og indre by i øvrigt. Samtidig vil den indgå som en 
supplerende pendlerforbindelse til Langebro  

Dyre- og planteliv samt 
mangfoldighed    x  

Fredning og naturbeskyttelse  x   
Broens til/fra- kørselsramper vil delvist blive placeret indenfor 
beskyttelseslinjen omkring fortidsmindet Kalvebod Bastion, 
Christianshavn Voldanlæg. Udformningen sker under hensyntagen til det 
beskyttede fortidsminde. 

Vindforhold   x  Det forventes ikke, at broen giver anledning til ændring af vindforholdene 

Skyggevirkninger    x Broen vil ikke medføre skyggevirkninger af betydning 

Trafik       

Sikkerhed/tryghed    x Broforbindelsen vil medvirke til at skabe større sikkerhed for gående og 
cyklister, da der ikke er biler som på Langebro. 

Energiforbrug    x Broen kan medvirke til at få flere til at vælge cyklen som transportmiddel, 
hvilket samlet set vil betyde et mindre energiforbrug 

Trafikmønstre  x   
Broen vil medvirke til at flytte trafik fra Langebro, som er en af de mest 
trafikerede broer over inderhavnen. Samtidig vil den skabe væsentlig 
bedre forbindelse til/fra Christianshavn. 

Trafikstøj    x   

Forurening       

Støj og vibrationer    x   

Lys og/eller refleksioner   x   Broen udformes og belyses, så den ikke virker generende, hverken set 



 

fra land eller set fra Langebro 

Luft    x   

Jord    x   

Grundvand    x   

Overfladevand    x   

Udledning af spildevand    x   

Indvirkning på eksisterende 
forurening/miljøbelastning (f.eks. 
jordforurening, støjbelastning) 

   x   

Ressourceanvendelse       

Arealforbrug   x  
 Der etableres brofæste og forpladser på arealer, der allerede er 
indrettet til byformål i form af offentligt vejareal. Projektet vil blive 
indpasset i arealerne  

Energiforbrug    x   

Vandforbrug    x   

Produkter, materialer, råstoffer    x   

Kemikalier, miljøfremmede stoffer    x   

Affald, genanvendelse    x   

Befolkning og sikkerhed       

Arbejdsmiljø    x   
Svage grupper (f.eks. 
handicappede)   x  Broen udformes, så der bliver tilgængelighed for alle. Forbindelsen bliver 

mere handicapvenlig og sikker end Langebro, da der ikke er biler 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning    x   

      
      
      
Miljørapport? Ja Nej Bemærkninger 

 x   
 Sceeningen viser, at de forhold, der skal belyses nærmere i 
miljøvurderingen er: byarkitonisk værdi, friluftsliv/rekreative 
interesser, fredning og naturbeskyttelse og trafikmønstre 


