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Københavns Kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen  
Byens Udvikling  

Njalsgade 13 
1503 København V 

 
 

20. september 2020 

 
 

Høringssvar:  Artillerivej Øst – Tillæg 1 til Lokalplan 384 
 

Islands Brygges Lokalråd er meget skuffede over indholdet af ”Forslag til tillæg 1 
til Lokalplan 384. 

 
Forslaget prioriterer kraftigt daginstitution, plejehjem og skolehave op på vold-

som bekostning af det sociale værested og de lokale beboeres rekreative anven-
delsesmuligheder af området. 

 
Til rekreativ anvendelse indeholder forslaget fire store arealer kaldet Byrum. Men 

mulighederne for offentlig anvendelse af byrummene reducerer dem til en illu-
sion.  

 

Byrum A – Den Grønne Kile  
Den reduceres til en gennemgående sti med skure til cykelparkering. 

 
Byrum B – Gårdanlæg ved plejehjem  

Det fremgår ikke af forslaget, om der er offentlig adgang. 
 

Byrum C – Daginstitutionen  
Det fremgår, at arealet kan anvendes af andre udenfor institutionens åb-

ningstid. 
 

Byrum D – Skolehave og det sociale værested.  
Skolehaven indhegnes med et højt hegn, som aflåses. Der er ikke adgang 

udenfor skolehavens åbningstid. 
 

Vores kommentar er, at der nok heller ikke er adgang i skolehavens åb-

ningstid af hensyn til eleverne og undervisningen. 
 

Det indebærer, at der aldrig vil være offentligt adgang til Byrum D – skole-
have. 

 
På denne baggrund finder vi det helt misvisende at bruge betegnelsen Byrum, da 

der i praksis ikke er offentligt adgang. 
 

Det sociale værested placeres på tværs ud for Kigkurren og omgives af et 2 me-
ter højt plankeværk mod øst og nord og tilsyneladende af en tilsvarende mur 

mod vest. 
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I stedet for at integrere brugerne af værestedet i områdets aktiviteter bliver de 
isoleret i størst mulig grad og placeres skjult bag høje mure. 

 
De ønskede sigtelinjer fra Kigkurren mod den fredede Ballonhangar og Amager 

Fælled er helt forsvundet. 
 

Der placeres et 2 meter højt plankeværk (støjværn) langs skolehaven ud mod Ar-

tillerivej, hvor fortovet er meget smalt. Gående vil opleve sig indeklemte mellem 
den solide mur og trafikken. 

 
 

Detaljerede kommentarer 
 

A. Borgermøde 28. november 2018 
 

Islands Brygges Lokalråd deltog i et opstartende borgermøde arrangeret af Ama-
ger Vest Lokaludvalg i samarbejde med forvaltningen den 28. november 2018, 

hvor tanker og ideer for området blev præsenteret.  
 

I mødet deltog ca. 20 lokale borgere.  
 

Borgernes synspunkter var, at hvis det grønne område skulle bebygges og man 

derved lokalt på Islands Brygge mister endnu et grønt område, skal det ske efter 
en sammenhængende plan, som i stor udstrækning tager hensyn til de lokale be-

boeres interesser og behov. 
 

Udover den ønskede anvendelse til daginstitution, plejehjem og skolehave frem-
førte beboerne, at det var vigtigt, at planen indeholdt bevarelse af værestedet 

”Det røde skur” og et grønt rekreativt område i forlængelse af Kigkurren med for-
bindelse til stisystemet på Amager Fælled. 

 
Det blev også fremført et ønske om, at de forskellige forvaltninger samtænkte 

brugen af området. F.eks. blev det nævnt, at daginstitutionen og plejehjemmet 
burde kunne anvende fællesfaciliteter til institutionskøkken, renovation osv. Det 

blev også fremført, at beboerne på det kommende plejehjem ville ønske at kunne 
se mennesker og aktivitet. Et forslag til løsning var at placere bygningerne såle-

des, at beboerne på plejehjemmet kunne se udelivet i daginstitutionen. 

 
B. Startredegørelsen 27. januar 2020 

 
I Startredegørelsen for tillægget til Lokalplanen som bilag til Teknik- og Miljøud-

valgets møde den 27. januar 2020 er de overordnede elementer medtaget.  
 

Der omtales under formål, at projektet har 5 forskellige funktioner: ” At muliggøre 

etablering af en daginstitution, et plejehjem, skolehaver, et socialt værested samt en grøn kile i 

området.” 
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C. Forslag til Tillæg i høring 

 
I høringen af forslaget til Tillæg 1 til Lokalplan er formålet reduceret til 3 funktio-

ner: §1 ” Formålet med tillæg 1 er: 
• at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, herunder, 

daginstitution, skolehaver og plejehjem,” 

 

Det sociale værested er helt forsvundet fra formålet og den grønne kile er redu-
ceret til en sti:  

” • at sikre adgang gennem området med en offentligt tilgængelig sti ….” 
 
I §3 Anvendelse nævnes, at der må opføres et socialt værested. 

Den grønne kile er helt fjernet. 
 

 

Den grønne kile og Byrum  
 

Af forslaget fremgår følgende:  
 

I §8 stk. 3 omkring indretning af ubebyggede arealer starter det fint med føl-
gende generelle erklæring: 

” Byrum skal være offentligt tilgængelige og må ikke ved skiltning eller hegning forbehol-

des områdets beboere eller bestemte brugere.” 

 

Men derefter følger: 
”Arealer til institutioner og skolehaver må hegnes. Friarealer til institutioner skal kunne 

anvendes af andre uden for institutionens åbningstid.” 

 
I §8 stk. 4. reduceres den offentlige brug derefter kraftigt: 

  
Byrum A – ”Den Grønne Kile” 

 ”at minimumsbredden af byrum A er 8 m.” 

 
Det fremgår af §5 stk. 2, at minimum 70% af cykelparkeringen på 88 cykler og 

14 pladskrævende cykler skal placeres i Byrum A ”Den Grønne Kile”. Mindst 50% 
af disse skal være overdækket i form af skure. 

 
Den rekreative anvendelse af Byrum A reduceres dermed til en gennemgående 

sti med 3 til 6 faste bænke. 
 

Byrum B – Gårdanlæg ved plejehjem 
” Arealet skal indrettes med opholdsmuligheder for beboere og ansatte.” 

 

Det fremgår ikke, om der vil være offentligt adgang og på hvilke betingelser. 
 

Byrum C – Daginstitution 

 
§8 stk. 3   

”Friarealer til institutioner skal kunne anvendes af andre uden for institutionens åbningstid” 
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Byrum D – Skolehave og det sociale værested 

 
§8 stk. 4 

”Der må hegnes med åbent gitterhegn med trælameller eller lignende. maksimalt 1,8 m 

høje målt i forhold til det omgivende terræn. Hegn skal beplantes. Beplantning skal ud-

gøre mindst 20 % af hegnets længde.” 

 

Af startredegørelsen fremgår følgende: 
”Hegning omkring skolehaven, der mod Artillerivej skal fungere som støjskærm, kan aflå-

ses udenfor åbningstid af hensyn til drift.” 

 
 

Den Grønne Kile og sigtelinjer 
 

Af startredegørelsen fremgår følgende: 
”At der ud for Kigkurren etableres en grøn kile gennem området, som skal danne sigte-

linje og overgang mellem områdets forskellige funktioner med fokus på at skabe en åben 

og inviterende grøn kile med passage, kantzoner og aktiviteter for brugere og institutio-

ner.” 

 

Dette indhold er helt forsvundet fra forslaget i høring. 
 

Den Grønne Kile er et vigtigt element i projektet omkring Kigkurren, som Amager 

Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd arbejder sammen om. Projektet er 
nærmere beskrevet i Bilag 1. 

 
Nedenstående 2 illustrationer med ”Den Grønne Kile” er fra Startredegørelsen. 



Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S 

5 

 

 

 
 

Den Grønne Kile og ophold 
Vi finder det meget positivt, at der i ”Den Grønne Kile” eller nærmere den gen-

nemgående sti etableres 3 til 6 faste bænke. En sådan hvile mulighed vil give 
gangbesværede ældre bedre mulighed for at kunne nyde naturværdierne i Ama-

ger Fælled. 

 
Det er særlig relevant, da ældreboligerne i Leifsgade ligger meget tæt på. 

 
Et stort ønske fra mange ældre er også adgang til toilet. 

 
Der bør derfor indtænkes, at adgang til toilet i enten daginstitutionen, plejehjem-

met eller skolehaven vil give flere ældre mulighed for at kunne komme til Ama-
ger Fælled og høre f.eks. nattergalen. 

 
 

Støjværn mod Artillerivej 
Der placeres et 2 meter højt plankeværk (støjværn i trælameller med glassektio-

ner) langs skolehaven ud mod Artillerivej, hvor fortovet er meget smalt. Det er 
målt til 178 cm fra nuværende hegn til ydersiden af flisen mod vejen. Denne 

bredde bør øges med 1 meter ved at rykke støjværnet ind. Vi vedlægger billede 

fra Halfdansgade ved institutionen Snorretoppen, hvor bredden fra plankeværk til 
yderkant af flise er 268 cm. 
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Skolehave – økologisk drift 
Vi savner i forslaget et krav om, at skolehaven skal dyrkes økologisk. 

 
Belysning 

§7 stk. 1 i beskriver følgende:  
”Belysning må ikke være til ulempe for omgivelserne.” 

 
Vi beder forvaltningen bekræfte, at ”omgivelserne” omfatter beboerne i ejendom-

mene langs Artillerivej og dyrelivet. 
 

Renovation og varelevering 
Vi har ikke kunnet finde beskrivelse af renovationen og vareleveringen til dagin-

stitutionen og plejehjemmet. 
 

Vi beder forvaltningen sikre, at det foregår i den sydlige ende og at ingen store 
køretøjer skal anvende den gennemgående sti (tidligere ”Den Grønne Kile”). 

 
Genplantningskrav for træerne i §8 stk. 2 

Vi foreslår genplantningskrav til træer udvidet således, at træer skal genplantes, 
hvis træet er sygt, dødt eller faldet i storm. 
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Det sociale værested  

Det sociale værested er nu placeret på tværs ud for Kigkurren og omgivet af et 2 
meter højt støjskærm i trælameller mod øst og nord og tilsyneladende af en til-

svarende mur mod vest. Se nedenfor visualisering fra forslaget side 7. 
 

På borgermødet i 2018 blev det foreslået at integrere brugerne af værestedet i 
områdets aktiviteter gennem, at de havde et medansvar for opsyn med skoleha-

ven udenfor dens åbningstid. Brugerne anvender værestedet bredt fordelt over 

ugens dage og er der ofte i aftentimerne. 
 

I stedet for at integrere brugerne, ser vi forslaget som et ønske om at isolere 
brugerne mest muligt fra aktiviteterne i området og helst skjule dem bag høje 

mure. 
 

 

 
 

 
Venlig hilsen 

 
 

Jan Oster 
Islands Brygges Lokalråd 

e-mail info@islandsbryggeslokalraad.dk  
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Bilag 1 
 

En grøn forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled 

 
 

Sammen med Amager Vest Lokaludvalg mener vi, at det er en rigtig god løsning, 
at Snorresgade og Sturlasgade skal være de grønne forbindelser mellem Havne-

parken og Kigkurren. 
 

Vi mener, at Kigkurren skal være en grøn 
plads. 

 
Der skal være forbindelse gennem den 

grønne kile på Artillerivej 69 til stisystemet 

på Amager Fælled. 
 

I planerne for dette område indgår at etab-
lere en grøn kile i forlængelse af Kigkurren 

hen til træerne foran Ballonhangaren. Den 
grønne kiles formål udover adgang til områ-

det er at være sigtelinje til Ballonhangaren.  
 

For at få beboernes ønsker og ideer afholdt 
Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges 

Lokalråd en pop-op event den 14. juni 2019 
på Kigkurren. Her kom 46 borgere med 

mange spændende forslag til anvendelse og 
indretning af Kigkurren. 

 

Et af forslagene var etableringen af en stor høj til ophold og aktiviteter med flot 
udsigt til havnen gennem Sturlasgade og Snorregade mod vest og Ballonhanga-

ren og Amager Fælled mod øst. 
 

Et andet forslag var etableringen af et brugerdrevet støttepunkt med toilet og 
cafe. 

 
På baggrund af de mange kreative forslag besluttede Amager Vest Lokaludvalg 

og Islands Brygges Lokalråd at få vores grønne vision illustreret.  
 

Oplæg til arkitekten sammen med de mange forslag, vi havde modtaget, var,  
• at Snorresgade og Sturlasgade bliver grønne gader med træer og buske og 

muligheder for ophold. 
• at Kigkurren bliver en grøn plads med træer og buske og muligheder for 

ophold. Gerne med en udkigshøj og et støttepunkt. 

• at vise en grøn forbindelse fra Havneparken til stisystemet på Amager Fæl-
led. 
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Illustrationerne blev præsenteret for beboerne på Bryggens Fødselsdag den 7. 
september 2019 og blev modtaget med stor begejstring. 

 


