
Bådehavnsgade Vest
FORSTUDIER TIL KOMMUNEPLAN
2018.11.20



INNHOLD

TYPOLOGIER

GRØNNE OG REKREATIVE OMRÅDER

OMRÅDETS TILBUD

INFRASTRUKTUR

TRAFIKSTØJ

FORURENING 

SKYBRUDSVEJE

HISTORISKE KORT

FOTOREGISTRERING

AREALER

SKALAUNDERSØGELSER

4

6

8

9

10

11

12

13

14

18

20





4

STEDET

PROGRAM - TYPOLOGIER

Helt derude hvor Sydhavnen ender, forbi Slusehol-
men og Sjællandsbroen ligger i dag et industriom-
råde. Området er omgivet af vand mod øst og syd, 
det grønne område – Sydhavnstippen – mod vest, 
og møder resten af byen mod nord.

Sydhavnstippen - den grønne naturhalvø, der er 
på størrelse med Fælledparken, blev skabt af byg-
geaffald og overskudsjord som blev hældt i havnen 
frem til 1973. Siden har Tippen mere eller mindre 
passet sig selv som tilgroet hjemsted for spadser-
ende lokale og græssende får og lamaer.

Området omkring Tippen/Bådehavnsgade består 
af forskellige programmer og typologier. 
Teglholmen og Sluseholmens tætte karrestruk-
tur med boliger og serviceerhverv i op til 6 etag-
er. Karrestrukturen i Sydhavnen hovedsageligt 
bestående af røde murstensbyggerier op til 6 
etager. Blandet erhverv langs Sydhavnsgade. Bol-
igområder i 1-2 etager og en masse kolonihave-
foreninger med en tæt lav-struktur.
 
Langs bådehavnsgade – syd for broen over togba-
nen – er der hovedsageligt industri. Den nordlige 
ende er præget af detailhandel med bla. Stark.

Mod vandet findes to sejlforeninger. Sejlfore-
ningerne er for sejlbåde med indsejling fra Køge 
Bugt gennem Kalvebodløbet. Sejlforeningerne er i 
dag et aktivt område hvor mange mennesker kom-
mer dagligt.
 
Vand-området langs banen og Sjællandsbroen og 
sejlforeningen er udlagt til husbåde.

De mange omkringliggende kolonihaveområder, 
sejlforeninger og husbådeområder skaber tilsam-
men en stor andel af den ’tæt-lave’ struktur. 
Denne struktur er vigtig for et område, da den ska-
ber liv og miljø i gadeniveau. 



5

STEDET
TYPOLOGIER - REGISTRERING

INDUSTRI BÅDHAVNSEJLFORENINGERKOLONIHAVER
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STEDET
GRØNNE OG REKREATIVE 
OMRÅDER 

Naturområdet Tippen er en åben, selvgroet, natur-
grund som huser mange planter og dyrearter, der 
er sjældne i et storbyområde som København. 

Tippen er det eneste ‘vilde naturområde’, der kan 
nås på cykel på bare et kvarter fra de store tæt be-
byggede boligområder: Vesterbro, Valby og Fred-
eriksberg. Her er det eneste landlige område inden 
for kommunegrænsen. I modsætning til den pæne 
Valbypark, som er nærmeste nabo, er der her tale 
om et uplejet og vildt område. 

Det er ikke anlagt, men bare fyldt op med skrald og 
skidt og et lag muldjord ovenpå. Fra 1960’erne til 
1980’erne tjente Københavns Havnevæsen penge 
på, at entreprenører og andre kunne komme af 
med deres affald. Før dette var det ‘Københavns 
Sporveje’ og H.C. Ørstedsværket m.fl. der hældte 
deres opskrabede skidt ud i strandkanten, så der 
er mange ikke særligt rare stoffer i dette område. 
Det er da også erklæret ‘giftaffaldsdepot’. 
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STEDET
GRØNNE OG REKREATIVE 
OMRÅDER - REGISTRERING 

SYDHAVNSTIPPEN PARK VALBYPARKENOMRÅDE ØST

Området ligger i umiddelbar nærhed til flere grønne 
områder med forskellig karakter.

Lige øst for området er det et mindre grønt areal 
som forbinder de sydlige og østlige havnearealer 
og sejlforeninger. Dette område er præget af en 
tættere krat-bevoksning med en tydelig grus sti 
gående langs kanten af området.

Syd og vest for området ligger Sydhavnstippen 
park. Dette er et større parkområde som stræk-
ker sig fra kanten af Fragtvej i nord, og helt ned til 
tippen og kanalen i syd. Dette område er et noget 
mere åbent parkområde med et sammenhængen-
de stiforløb for gående og cyklende, og med frit-
gående lamaer og får.

Vest for Sydhavnstippen er man i direkte kon-
takt med Københavns største park - Valbyparken. 
Dette er et større åbent parkområde med slåede 
græsarealer og planlagt beplantning
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STEDET

OMRÅDETS TILBUD

Der findes i dag en del udadvendte aktiviteter - 
tilbud i området. Udover de arbejdspladser som 
naturligt findes på grund af industrien, er der her 
ekstra mange besøgende.

Mange besøgende tiltrækkes naturligt at de 
grønne arealer vest for området. Naturområdet 
tippen har bla. naturskole og skolebigård hvor 
primært bybørn kan komme og udforske den vilde 
natur og dyreliv. Der er i løbet af året forskellige ar-
rangementer som henvender sig forskellige gen-
erationer med forskellige interesser.

Sejlklubberne øst og syd for området har også 
mange besøgende. Sejlforeningen Enighed er en 
af Danmarks ældste sejlklubber med 125år bag 
sig. Klubberne har lokale spisesteder / restaurant-
er som benyttes flittigt at de lokale. 
 
Udlejningslokalerne Basak Saray – udlejes til store 
bryllupper og festlige anledninger.
Og Stark (byggemarked) har 24 timers åbent og til-
trækker dermed besøgende hele døgnet.

Husbådsarealet øst for området har et stort ud-
viklingspotentiale. Der er plads til mange husbåde, 
som alle ligger i tæt nærhed til byliv i Sydhavnen og 
på Vesterbro, og diverse grønne områder. 
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Området ligger i den sydligste ende af Københavns 
Havn. Området er på vandet afskåret af Sjællands-
broen og på land afskåret af togbanen.

Fra Sydhavnsgade er broen over togbanen - via 
Bådehavnsgade - den eneste biladgang til områ-
det. Bådehavnsgade er områdets gennemgående 
forbindelse fra nord til syd.
Derimod er området velforbundet af et stort cykel-
stinet fra alle verdenshjørner.

Mod øst forbindes området til Amager langs banen 
og sjællandsbroen. Mod syd forbindes området ad 
små broer til Kalvebod Strand. Mod vest forbindes 
området til Tippen og Valby Parken og mod nord 
forbindes området til resten af byen.

Havnebussen på Teglholmen, den kommende 
metrostation på Sluseholmen, eksisterende S-tog 
station på Sydhavn eller på Sjælør kan alle nås på 
blot 6 min på cykel.

STEDET
INFRASTRUKTUR
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STEDET
TRAFIKSTØJ

Støj virker forskelligt på mennesker, og vi er ikke 
alle sammen lige følsomme. Tidspunktet på døg-
net spiller også en rolle - om natten vil selv lav støj 
virke generende på de fleste. Det har også betyd-
ning, om støjen er konstant eller varierer.

Når det gælder trafikstøj, opfattes fly som mest 
generende, dernæst vejtrafik, mens togtrafik ge-
nerer mindst. Vores ører er ikke lige følsomme for 
alle toner. Øret er mindre følsomt i forhold til høje 
og lave toner end i forhold til mellemtoner. Ved den 
samme lydstyrke vil støj i mellemtoneområdet 
altså virke mere generende end støj i det lave eller 
høje toneområde.

Som det ses på diagrammet for trafikstøj, kommer 
den primære støj i området fra den lokale trafik. 
Den målte registrering er målt i eksisterende for-
hold – dvs. i det eksisterende industriområde med 
tung trafik fra bla. lastbiler.

Trafikken fra Sjællandsbroen og Amagermotorve-
jen vil ifølge diagrammet ikke kunne høres i områ-
det.
Hvis området omdannes til et boligområde vil stø-
jen fra den tunge trafik som findes i dag forsvinde 
og blive erstattet med alm. biltrafik. 
Diagrammet vil derfor i fremtiden formentlig se en 
del anderledes ud.

Vejstøjen er målt 1,5 m over tærren.
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STEDET
FORURENING

Alle grunde i byzoner er i udgangspunktet om-
rådeklassificeret, da der kan være en lettere foru-
rening på grunden.

Regionerne registrerer, hvilke områder som er 
eller formodes at være forurenede. Formålet er 
at beskytte grundvandet og forebygge sundhed-
sproblemer. Registreringen, som også kaldes en 
kortlægning, sker med udgangspunkt i 2 kategor-
ier:

• Vidensniveau 1 (V1)
• Vidensniveau 2 (V2)

Vidensniveau 1
Når regionen kortlægger en ejendom på vidensniv-
eau 1, sker det som regel på baggrund af histor-
iske oplysninger, fx oplysninger om, at ejendom-
men tidligere har været brugt til autoværksted, 
renseri, smedevirksomhed eller lignende aktivi-
teter, som erfaringsmæssigt medfører jordforu-
rening. Bemærk, at der ikke bliver udført tekniske 
undersøgelser på ejendommen.

Vidensniveau 2
Når en ejendom er kortlagt på vidensniveau 2, 
betyder det, at regionen har foretaget tekniske 
undersøgelser af jorden og på den baggrund har 
kendskab til forurening, som kan have skadelig 
virkning på mennesker og miljø.
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STEDET
SKYBRUDSVEJE

100 års regn målt i 2010 viser en smule vand på 
arealet mod naturområdet Tippen. Man kunne for-
estille sig at udvikle dette sted til noget rekreativt 
– en plads.

100 års stormflod viser blot en smule vand langs 
sejlforeningen. 

Generelt viser dette skybruds-diagram at området 
på nuværende tidspunkt ikke er besværet af vand 
ved 100 års regn og stormflod. Ved fremtidig udny-
ttelse af området bør det stadig sikres at gaderne 
udformes så vandet kan ledes væk.
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STEDET

HISTORISKE KORT

1901

1970 2018

1945 1954

De historiske kort fra Sydhavnstippen viser et om-
råde som har været i forandring over lang tid, og er 
vokset gradvis længer og længer ud i kanalen.

1901: Oprindelig flød Kalvebodløbet ved Sydhavn-
ens historiske kyst, der hvor Sydhavnstippen lig-
ger i dag.

1945-1973: Kystlinien ved Karens Minde-området 
bruges til aflæsning af byggeaffald, jord mv. fra an-
lægsarbejder i København – som led i Københavns 
Havnevæsens (det senere Københavns Havn A/S) 
udvidelsesplaner mod syd.

1967-1972: Gamle sporvogne køres ad Thom-
as Koppels Allé (daværende Pumpehusvej) og 
‘brændes af‘ i nordenden af Sydhavnstippen/Ka-
rens Minde området.

1975-2008: Byggegrunde udlejes til erhverv og 
småindustri på den nord-østlige del af Sydhavn-
stippen.

1990: Den yderste del af Sydhavnstippens naturom-
råde fredes. Området betegnes i Kalvebodkilefred-
ningen som “biologisk værdifuldt”, og Københavns 
Kommune tillægges plejemyndigheden.

1993: Godsbanen anlægges igennem Sydhavn-
stippens nordlige, hvorved naturområdet Karens 
Minde fraspaltes.

1993-2005: I kommuneplanerne udlægges are-
alerne på den ikke-fredede del af Sydhavnstippen 
som perspektivområde (boliger) efter 2018.
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STEDET
FOTOREGRISTRERING - OVERGANGE 
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STEDET
FOTOREGRISTRERING 
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STEDET
AREALER
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NØGLETAL

Fordeling af arealer

d. 22. maj 2018

Ejerforhold Byggeret

Matr.nr. Adresse Ejer/Firma Grundareal Andel i %

m2

392,393 Bådehavnsgade 36 Børge Kristiansen & Søn A/S 6994 4,37

391 Bådehavnsgade 38‐40 BH38 ApS 20160 12,60

472,444 Fragtvej 7, 9 Stark Danmark 36156 22,59

390 Bådehavnsgade 42‐44 SJATOX ApS 22548 14,09

458 Fragtvej 0 Udviklingsselskabet By & Havn I/S 8327 5,20

457 Bådehavnsgade 46A I/S Hadsundvej 12 4851 3,03

419 Bådehavnsgade 48 Ejendomsselskabet Bådehavnsgade ApS 6270 3,92

481 Speditørvej 10 Udviklingsselskabet By & Havn I/S 14156 8,85

445 Bådehavnsgade 50 Udviklingsselskabet By & Havn I/S 18000 11,25

446 Speditørvej 15 Udviklingsselskabet By & Havn I/S 7828 4,89

429 Speditørvej 11 MB Ejendomme 2017 ApS 2810 1,76

433 Speditørvej 9 Speditørvej 9 ApS 2958 1,85

432 Speditørvej 7 B.Barndorph Bendtsen A/S 2001 1,25

431 Speditørvej 5 NJ. Ejendomme 3002 1,88

436,437 Speditørvej 1, 3 Ejendomsselskabet Speditørvej 1‐5 3979 2,49

Areal i alt 160040 100,00
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STEDET
SKALAUNDERSØGELSER

Kartoffelækkerne

Byggeforeningskvarteret ved Søerne – det 
såkaldte Kartoffelrækkekvarter – er siden slut-
ningen af 1960’erne været et meget eftertragtet 
kvarter, som åbenlyst tilbyder en kombination af 
boligkvaliteter og
beliggenhed som er stærkt efterspurgt.

Kvarteret har, bygningshøjderne taget i betragt-
ning, en meget høj tæthed. Nettoprocenten er 230 
og bruttoprocenten er 120. 
Bebyggelsesstrukturen er den simplest mulige 
måde at organisere en rækkehusbebyggelse på – 
nemlig i rækker. Gader med forhaver, der udgør de 
største rum,
suppleret med relativt snævre baggårde.
Denne organisering betyder også at gaderne bliv-
er både meget lokale og samtidigt
aktive, sociale rum. Det er her, der er bedst 
mulighed for ophold og sol, og det er
samtidig her man ankommer og møder hinanden.

Kartoffelrækkerne indsat i området
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STEDET
SKALAUNDERSØGELSER

Vesterbro

Vesterbro rummer nogle af de tætteste
bystrukturer i Danmark. Bydelen blev i mange år 
vurderet som alt for tæt og
potentielt sundhedsfarlig, for derefter indenfor de 
sidste 15 år at blive revurderet, og
opfattet som et særdeles attraktivt kvarter.

De indre dele af Vesterbro er bygget fra 1860’erne 
og 30 år frem. Tætheden er høj.
I det valgte område er bebyggelseprocenten 225%

Bystrukturen er en rational og pragmatisk gade-
struktur, der følger de delinger der
var i landbrugslandet. Det betyder at denne del af 
Vesterbro er domineret af nogle
forholdsvis lange, smalle karreer, svarende til de 
gamle strandlodder. Derved opstår
en differentieret gadestruktur med nogle store 
bygader, som peger mod centrum, og
forbinder de forskellige kvarterer, og nogle mere 
lokale, tværgående gader. 

Vesterbro karreer indsat i området
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STEDET
SKALAUNDERSØGELSER

Sluseholmen

Sluseholmen er et tidligere industriområde i Køben-
havns Sydhavn tæt ved Slusen og Sjællandsbroen 
som i dag er udviklet til boliger indrammet af et ka-
nalsystem.

Sluseholmen består af otte boligøer, hvor større 
og mindre byhuse står skulder ved skulder og 
danner sammenhængende karreer i 5-7 etager. 
Atmosfæren veksler mellem intime kanalmiljøer 
og områder præget af stor skala og åbent udsyn 
til de omgivende havneområder. Husene ligger 
mange steder helt ud til kanalen, og broer, brygger 
og vandtrapper giver mulighed for at komme tæt 
på vandoverfladen.

Karrèene omkranser store, grønne gårdrum. Dette 
fungerer som kvarterspladser, hvor beboerne kan 
indrette steder til fælles ophold og leg. 

Sluseholmen indsat i området
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STEDET
SKALAUNDERSØGELSER

Ørestad

Ørestad består af en række bydele, hvoraf mange 
er stadig under udbygning.
Eksempelet består af 2 karré bebyggelser som  
flankerer byparken. Nettobebyggelsesprocenten 
er på 315, dvs. at tætheden er lige så høj, som i 
Vesterbro-eksemplet. 

Typologien er opgangshuse, som omkring parken 
varierer i højde fra 12 etager til 7 etager, og som i 
den østlige afgrænsning, mod den bagvedliggen-
de villabebyggelse, varierer fra 7 til 4 etager. 

Bebyggelsen er organiseret i en lidt rudimentær 
gade-karré struktur, med en øst-vest gående 
forsyningsgade og nogle korte nord-syd gående 
gader mellem boligblokkene. 

Boligerne har klare kvaliteter i kraft af den direkte 
adgang til parken og den korte afstand til de store 
udflugtslandskaber på fælleden.

Ørestad syd indsat i området
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OPDRAGSGIVERE

Forstudiene er udarbejdet af 
Holscher Nordberg Architecture and Planning 
på vegne af følgende opdragsgivere:

- Børge Kristiansen & Søn A/S

- BH38 ApS

- SJATOX ApS

- I/S Hadsundvej 12

- Ejendomsselskabet Bådehavnsgade ApS

- MB Ejendomme 2017 ApS

- Speditørvej 9 ApS

- NJ Ejendomme 

Ejendomsselskabet Speditørvej 1-5

Desuden i samarbejde med:

- Udviklingsselskabet By og Havn I/S




