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Høringssvar vedr. Enghave Brygge tillæg 3 - lokalplans-
forslag 

 
Vesterbro Lokaludvalg har modtaget ovenstående forslag til Tillæg 3 til 
Lokalplan 494, Enghave Brygge. Da området ligger indenfor den del af 
havneområdet, som dækkes af Vesterbro Lokaludvalg, skal vi hermed af-
give følgende høringssvar. 
 
Vesterbro Lokaludvalg har naturligvis ingen principielle indvendinger 
mod, at der skabes de fornødne lokalplansrammer for en ny forplads til 
en nye Metrostation, som skal dække Enghave Brygge-området. 
 
Vi vil anbefale, at man ikke bare tager udgangspunkt i en forplads til Me-
troen, men tænker stedet som en mulighed for at skabe et egentligt 
mødested eller torv som fx Enghave Plads eller forpladsen til Amager-
bro st.  Oprindeligt var der i dette område ikke tænkt på et samlende 
torv, men det kan der rådes bod på nu med få ændringer i pladsens ud-
formning.  
Vi kan i den sammenhæng tilslutte os, at der skabes mulighed for langs 
pladsens vestlige side, at lave udeservering og ophold i forbindelse 
med publikumsorienterede serviceerhverv i bygningernes stueetager, 
og at der derudover indrettes kantzone med plantebede og træer mel-
lem opgangene.  
I forhold til et samlende torv er det vigtigt, at der også indrettes mulig-
hed for ophold uden for serveringssteder i form af f.eks. københavner-
bænke, mindre opholdsområder og lignende. Erfaringerne fra Enghave 
Plads siger, at cykelparkeringsantallet på 400 er rigeligt højt. Ønsket om 
en grøn udformning af pladsen kombineret med erfaringerne fra Eng-
have Plads tilsiger, at der under cykelparkeringen mm ikke lægges fliser 
og beton, men en anden belægning, som gør, at regnvand kan nedsive. 
 
I forhold til det overordnede greb med at trække bebyggelsen tilbage 
for at få plads til Metrotorvet er det vigtigt, at bebyggelsen ikke trækkes 
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tilbage på en sådan måde at Kraftværksparkens areal formindskes. Som 
det fremgår af den lille skitse på side 6, er det stort set tilfældet, men 
byggefeltet N2 bør ændres i forhold til dette. Den fritliggende bygning 
til daginstitutioner bør indgå i denne tilpasning ved at den trækkes en 
noget tilbage ind mod bebyggelsen, hvorved det grønne areal bliver 
mere sammenhængende. 
 
Derudover har Vesterbro Lokaludvalg ingen bemærkninger til forslaget. 
 
 
Venlig hilsen 
Thomas Egholm 
Formand for Vesterbro Lokaludvalg 
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