
Jeg ønsker at gøre indsigelser mod følgende problemstillinger,
de er uddybet nærmere på de efterfølgende sider.

Placering af skole
Hvorfor placeres skolen ikke på en matrikel i passende størrelse, i det endnu ikke færdig-
planlagte område ved Amagerbanen Nord? Her har skolen mulighed for at lægge i sammen-
hæng med andre institutioner (børnehave, Fritidshjem etc), bedre i forhold til ankomst for bløde 
trafikanter og samtænkt væsentlig bedre med anden bebyggelseskontekst.

Kontekst
Det udvalgte matrikelvoloume gør, at skolen ikke kan undgå at blive meget massiv og 
dominerende på grunden. På trods af gode intentioner og fine vendinger i lokalplansforslaget, 
har jeg svært ved at se hvordan skolen med sin masse, højde og markante røde teglfacade, vil 
spille sammen med eksisterende byggeri. Jeg mener at man skal fastholde den eksisterende lo-
kalplans højderestriktioner på maksimalt 20 m.

Støj
I forbindelse med den planlagte tagterrasse, er der i lokalplanens forslaget ikke gjort mange 
overvejelser vedrørende støj fra disse. Jeg ønsker at planen kommer til at indholde løsninger på 
støjgener, dette kan være i form af værn eller andet.

Trafik
Erfaringer fra andre skoler, viser at der ved afleverings- og afhentnings-tidspunkter er en øget 
trafikmængde, selvom der i lokalplans forslaget argumenteres for at den ikke vil øges. Støjbelast-
ningen ud til Holmbladgade overstiger Københavns kommunes mål om støjniveau, der er såle-
des allerede i dag behov for en reduktion i trafikmængden. Der kan tænkes at der bliver behov 
for at blænde smågader og lukke Holmbladsgade for gennemkørende trafik.

Parkering
Der er påtænkt at skolen skal rumme en parkeringskælder på 9 pladser. Der bør påtænkes mere 
parkering, da der i forvejen er knapt med parkering i lokalområdet.

Sætningsskader og grundvandssænkning
Bygherre bør stå for en vurderingsrapport af naboejendommene, så der sørges for at der 
ikke opstår sætningsskader og eventuelle andre skader pgr. pilotering og midlertidig grund-
vandssænkning.
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Tegning 1.

Situationsplan over området ved Holmbladsgade 113, 1:5000.

Udsnittet, markeret med sort, viser eksisterende skoler:

Skolen på Amagerbro (kommunal)
Lergravsparken skole (kommunal)
Den grønne Friskole (privat)

Udsnittene, markeret med rødt, viser områderne der indgår i lokal-
planforslaget:

Nordøstamager Skole
Ved Amagerbanen Nord

Placering af skolen

Den planlagte skole på Holmbladsgade 113, ligger henholdsvist 500 m. og 850 m. fra de to kommunale skoler ’Lergravsparken skole’ og ’Skolen på 

Amagerbro’, derudover ligger også den private skole ’Den grønne friskole’ 500 m. fra grunden. Da det er området mod Øst og Syd-øst som er i gang 

med en transformation fra erhvervsområde til bolig og serviceerhverv, må det tænkes at det netop er disse nye boligere som gør behovet for en 

skole gældende. 

De mange nyanlagt boligere rummer mange småbørnsfamilier, og det virker kun logisk at lade rykke skolen længere væk fra de allerede e

ksisterende skoler og ud hvor behovet er.

Hvis skolen rykkes til matriklerne 4146, 4172, 4173, 4178 vil der blive et omtrent dobbelt så stort areal at gøre godt med, og det kan spille fint sam-

men med den i lokalplansforslaget for ’Ved Amagerbanen Nord’ planlagte børnehave. Desuden er det ikke utænkeligt at det for mange 

børnefamilier vil være en fordel at disse ligger samlet - måske sammen med endnu et dagsinstitutionstilbud som vuggestue eller SFO? Den 

planlagte skole, der skal rumme ca. 840 elever og ca. 100 ansatte, kan efter min overbevisning simpelthen ikke rumme så mange elever og f

asciliteter uden at blive til gene for området i form af støj, trafikale problemstillinger, indkigsgener, højde og masivt voloume. Hvilket er synd, da 

man ville kunne skabe en skole med alle de samme fine tanker og aktiviteter, men som vil kunne ligge i bedre sammenhæng med omgivelserne og 

med bedre mulighed for at give børnene plads.

Jeg kan forstå at der førhen har været forslag om at placere en folkeskole forenden af Amager Strandvej, men at det forslag blev forkastet på grund 

af eksplosionsfare fra Prøvestenen. Da området ’Ved Amagerbanen Nord’ nu skal tages i brug som boligområde, og at en del af prøvestenen er 

åbnet som rekreativt område, må man gå ud fra at denne problematik ikke længere er gældende. Ved at lade matriklen 38d indgå som 

boligområde, vil man desuden flette det gamle og det nye amager bedre sammen.

Placeringen på matriklerne (4146, 4172, 4173, 4178) omkring ’Den blå hal’ (Ved Amagerbanen 9) ligger op af den nyanlagte cykel- og gå-sti, der 

forbinder Prags Boulevard med Øresund metro station. Hvor skolen i forslaget til lokalplanen befinder sig 800 m. (der står dog 750 m. i det 

udleverede materiale) vil den via stien, befinde sig 850 m. fra Øresund metro station. Det skaber et godt grundlag for at eleverne selv kan komme 

sikkert til og fra skole, uden at skulle gå eller cykle langs trafikerede veje. Det kan givetvis gøre det mere attraktivt at lade børnene tage afsted selv, 

fremfor at sætte dem af med bil, og dermed kan det være en fordel trafikalt.

Tegning 2.

Situationsplan over området ved Holmbladsgade 113, 1:5000.

Udsnittet, markeret med sort, viser relevante matrikler:

38d: Nuværende forslag til skolens placering
4146, 4172, 4173, 4178: Alternativ placering af skolen

Udsnittene, markeret med rødt, viser områderne med nybyggeri (reali-
seret og planlagt).

Bilag



Kontekst til det eksisterende
I det udleverede materiale vedrørende skolen er der fokus på yderbeklædningen af 
bygningen, som skal være en bestemt type rød tegl, som vil danne et lodret relief-
mønster på facaderne. Der argumenteres for denne røde farver, ved at vise diverse 
teglbygninger med facader ud mod Holmbladsgade. Selvom der har været stor 
tradition for at bygge boliger i de klassiske røde tegl, er det i denne ende af 
Holmbladsgade ikke disse boligere som er primær nær-kontekst (med undtagelse 
af Kofoeds skole). 
Det er i stedet gule mursten og pudsede facader som er mest dominerende. 
De bygninger, som skolen vil relatere sig mest til i kraft af sin højde og generelle 
voloume, vil dog på placeringen på Holmbladsgade være af mere industriel 
karakter. Derfor mener jeg, at man hvis man bibeholder placeringen, bør overveje 
om facadebeklædning (jævnfør den gældende lokalplan) holdes i samme stil som 
de omkringliggende bygninger.
Det er problematisk at man ikke forholder sig til den eksisterende lokalplan, da 
denne netop har udgangspunkt i områdets karakter. Skolens højde på 24 meter + 
eventuelle installationer på taget, hvor den eksisterende lokalplan fastslår 20 m., 
synes at tydeliggøre at bygningen ikke forholder sig så meget til nær-området som 
man som lokalborger kunne ønske sig.

Panorama af nær-kontekst og facader på Holmbladsgade

Fra eksisterende lokalplan, Jenagade nr. 479:

Stk. 2. Bygningshøjder
Bebyggelse må opføres i højst 5 etager eksklusive ud-
nyttet tagetage.
Bygningshøjden må ikke overstige 20 m målt
fra omgivende terræn inklusive tagetage eller 
penthouseetage.

Stk. 4. Placering af ny bebyggelse
Ny bebyggelse skal placeres og udformes med hensyn-
tagen til eksisterende bebyggelse og beplantning såvel
inden for som i forhold til tilstødende områder. Der 
fastlægges et byggefelt som vist på tegning nr. 2.

Stk. 2. Udformning af ny bebyggelse
Ny bebyggelse inden for det i § 5, stk. 4 fastlagte byg-
gefelt, vist på tegning nr. 2, skal opføres i et nutidigt 
udtryk med pudsede facader eller lignende udtryk i 
gråtoneskala samt på en måde, så der opnås et nuan-
ceret samspil med de øvrige bygninger i området.
Nye tilbygninger kan udformes, så de fremtræder 
afvigende og som selvstændige elementer, såfremt de
repræsenterer en klar arkitektonisk idé eller et særligt
formsprog.
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Sydlige facader set fra Holmbladsgade, 1:500

Indkigsgener
I forhold til indkigsgener er det specielt med udgangspunkt i Holmbladsgade 111. Den 
planlagte offentligt tilgængelige tagtarresse vil nemlig ligge meget tæt på skellet og såle-
des have indkig direkte ind i enkelte lejligheder i bygningen. Deres østvendte altaner vil 
ligeledes ikke bevare særlig meget privatsfære. Med henvisning til bygningsreglementet 
vil jeg mene at dette ikke er acceptebelt, og bør minimeres. 
Hvis man fastholder placeringen af skolen, kan indbliksgenerne forbedres ved at ryk-
ke tagtaressen længere væk fra skellet, lave et værn der skærmer mod indkigsgener og 
støjgener mod Holmbladsgade 111 og Holmbladsgade 114. Optimalt, ville man vælge at 
placere tagterasserne, så de orienterede sig mod Nord-øst, dette er dog ikke muligt med 
det nuværende udkast til skolen. I så fald ville man givet vis være nødt til at nedskalere 
skolens størrelse, lade den højeste del af skolen ligge mod Syd-vest, og skabe skygge-ge-
ner og udsynsgener for naboejendomme.
Hvis tagterrassen fastholdes i sin nuværende form, må det ses som en nødvendighed at 
den etableres med både indkigsværn og støjværn.

Bygningsreglementet 

BR18, § 187-195, fastslår, at højden på en bygning, 
vinduer, altaner og lignende ikke må føre til væsentlige 
indbliksgener for naboen. 

BR18, § 188 
1) Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigts-
mæssig i forhold til dens anvendelse og svare til det 
sædvanlige i karreen, kvarteret eller til det, der tilstræ-
bes i området. 

2) Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendelse 
sikres tilfredsstillende lysforhold for bebyggelsen og 
nabobebyggelse samt sikres mod væsentlige indbliksge-
ner i forhold til anden bebyggelse på samme grund og 
på nabogrunde.
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Støjgener fra offentlig 
tilgængelige rekreative pladser 
og øget trafik
De planlagte tagtaresser vil uden tvivl sprede meget støj i byrummet, da der intet er til 
at stoppe lyden. Her er det specielt ydertimerne der bekymrer. Mit forslag er at tag-
terraserne er offentligt tilgængelige i dagstimer, men aflåses om aftenen, for at undgå 
at grupper af unge tager ophold og bruger det rekreative areal som festlokale. Jeg vil 
derudover opfordre til at der bliver opsat en form for støjværn, så hverken skole-elever 
eller naboer behøver at blive generet af hinaden. I praksis ville tagterasserne være til 
langt mindre gener hvis de primært lå mod Nord-øst og Øst, væk fra boligejendom-
mene. Derudover må man mene, at det dejlige ved at være bosat på Amager Øst er 
nærheden til netop sådanne offentlige rekreative områder (Amager Strand, Kløver-
marken, Prøvestenen etc.), som ligger ikke ligger midt i boligkvartere, og at bydelen på 
den måde formår at være et behageligt roligt sted at bo og samtidig have et summende 
byliv.
Jeg har anmodet om aktindsigt fra Københavns Kommune, da der på et borgermøde 
om Nordøstamager Skole, ikke kunne uddybes om de støjvurderinger der var blevet 
foretaget i forbindelse med projektet.
På Københavns Kommunes kort over vejstøj illustreres det hvor høj støjbelastningen 
fra trafik er på nuværende tidspunkt. På borgermødet d. 17/09-20 blev det flere gange 
påpeget at skolen ikke ville skabe en øget trafik og derved støjmængde. Ifølge støj-
kortet ligger Holmbladsgade 113 (ud mod gaden) allerede på et støjniveau på 63-73 
db. På Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår det at boligområder (boligbebyggelse, dag-
institutioner m.v., udendørs opholdsarealer) bør have en grænseværdi på max 58 dB.
Grænseværdierne skal, flge Københavns Kommune, overholdes når der bygges nyt, 
men der er ikke generelle krav om at støjen ved eksisterende boliger.

Trafikgener og dårlig planlagt adgang til skolen

Her vil jeg gerne henvise til høringssvaret indsendt d. 2 september 2020 til lokalplans forslag for ’Ved Amagerbanen Nord’ af af Robert Olsen, For-
stander for Kofoeds Skole. Jeg er enig i hans bekymringer vedrørende den manglende stillingtagen til hvordan de trafikale hensyn skal løses. Jeg 
mener her selv, at en stor del af de trafikale vanskeligheder der kommer til syne i projektet, kunne undgåes ved at ligge skolen i det nyeetablerede 
bolig og serviceerhvervområde, hvor der er bedre sti- og vej-forbindelse og markant bedre muligheder for at lade skolen samtænkes med omgivede 
bygninger.
Robert Olsen har fine konkrete løsningsforslag til delelementer hvis skolen bevarer sin nuværende tænkte placering. Der kan desuden tænkes I at 
blænde smågader for gennemkørende trafik. Men, med en skole der planlægges at have knap 1000 daglige brugere + brugere til de offentligt tilgæn-
gelige rekreative arealer bør trafikken tænkes bedre ind.
Derudover, undres jeg over at man, på trods af Københavns Kommunes fine visioner om at være en bæredygtig by, ikke har tænkt mere på parkering 
til personale. Til borgermøde om skolen d. 17/09-20 blev det oplyst at det underjordiske parkeringsanlæg kan rumme 9 person-biler. 
Dette parkeringsanlæg dækker altså ikke engang en tiendedel af skolens bemanding, og man kan derfor forvente at der kommer trafikale problemer i 
forhold til parkering på de omkringliggende sidegader, hvor der i forvejen er småt med parkering. 
Jeg mener at det ville give god mening, at kigge til andre skoler i nærheden, Lergravsparken skole og Skolen på Amagerbro, og se hvilke trafikforhold 
der er gældende her - specielt ved aflevering og afhentningstidstidspunkter - og derudover hvor mange parkeringspladser der er til rådighed.

Fra eksisterende lokalplan, Jenagade nr. 479:

§ 8. Foranstaltninger mod forureningsgener

Stk. 1. Støj fra trafik
Bebyggelse og ubebyggede arealer, herunder primære 
opholdsarealer, skal placeres, udføres og indrettes såle-
des, at beboere i og brugere af lokalområdet i nødven-
digt omfang skærmes mod støj, vibrationer og anden 
forurening fra vejtrafik, jf. dog § 5, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Altaner
Opholdsaltaner kan etableres mod gårdsiden. Teknik- 
og Miljøudvalget kan tillade etablering af opholdsal-
taner mod gaden, hvis der er en helhedsløsning for 
facaden,hvor arkitektur, placering, udformning og sam-
menhængen med naboejendommene indgår.
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Blandede ejerforhold og m2 
’Ved Amagerbanen Nord’

Som beboer i området tæt ved ’Ved Amagerbanen Nord’, vil jeg gerne opfordre til at 
man i så stort omfang som muligt opfører lejligheder som har forskellige ejerforhold. 
Jeg vil også gerne opfordre til at man opfører boligerne med stor spredning i forhold til 
kvadratmeter. 
Storbyen står overfor forskellige problemstillinger i takt med at vores samfund 
forandre og udvikler sig. Blandt andet boligmangel, markant flere som bor alene og 
gentrificering. Det kunne være spændende hvis Amager gik foran med byd på 
løsninger.

Fra Københavns Kommunes visioner for den 
sociale og mangfoldge by:

Nye typer af boliger skal imødekomme de københavne-
re, som ønsker boligfællesskaber eller andre boformer, 
hvor forskellige former for fællesskab eller deleordnin-
ger er integreret i boformen. Det kan fx være bofælles-
skaber for familier og seniorbofællesskaber for ældre. 
Kommuneplanens bestemmelser for bofællesskaber 
understøtter, at der kan opføres alternative boformer, 
hvor der kan bygges mindre boliger til gengæld for 
større fællesarealer.

Udviklingen af nye boligformer og eksperimenterende 
boligbyggeri i København forudsætter, at der kan ska-
bes byggemuligheder, eksempelvis gennem udstykning 
af mindre parceller eller særlige områder til ekspe-
rimenterende boligbyggeri udvalgte steder i byen i 
samarbejde med grundejerne. Lokalplanlægningen skal 
derfor understøtte, at bebyggelser skal kunne etableres i 
forskelligt volumen – fra større sammenhængende be-
byggelser til mindre bebyggelser for at understøtte nye 
borgerdrevne initiativer. Der skal også gives mulighed 
for midlertidige studieboliger, som kan bidrage til at 
afprøve muligheder og potentialer på steder i byen, der 
afventer en mere permanent udvikling.

Grundvandssænkning og sætningskader
Her vil jeg gerne forhøre mig om, hvad København Kommunes tænker om byggeriets eventuelle konsekvenser for nabo-ejedommenes tilstand. 
Specielt med tanke på sætningsskader og skader i fundamentet i forbindelse med grundvandssænkning og etablering af kælder. Der bør udarbejdes 
en vurderingsrapport af de nærliggende bygningers nuværende tilstand, og jeg mener her at det er kommunens pligt at stå for denne. Bygningen hvor 
jeg selv er bosat, ligger tværs overfor den udvalgte byggegrund, stammer fra 1885 og er en af de første etageejendomme på Amager. Der er derfor god 
grund til at spekulere i om den er funderet på træpæle, som man kender det fra ældre bygninger i fx indre by. Disse træpæle er, hvis de bliver (eller tid-
ligere har været) udsat for grundvandssænkning, meget følsomme overfor eksempelvis rystelser fra pilotering som benyttes ved etalblering af modene 
betonfundament. 


