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Nu er arbejdet med Christianshavns bydelsplan for årene 2011-2015 ved at være færdigt. Det har været et langt, sejgt træk, siden det 
første christianshavnermøde om emnet i december 2009, hvor 3 fremragende byudviklingsforskere gav os en grundig introduktion til 
emnet. Det har også været en glædelig proces. Mange christianshavnere har givet deres besyv med. Mange har – ganske frivilligt – ydet 
et stort stykke arbejde for at sikre, at denne plan står på veldokumenterede ben. Det skal de have en hjertelig tak for. Vores sekretariat 
(fælles med Indre By) har altid været beredvilligt, ligesom mange i forvaltningerne har stillet beredvilligt op. Tak for det.
Men al denne velvillighed forpligter: vi har fået mange borgere til at lukke op i håbet om, at det kan nytte, at vore budskaber vil nå in-
denfor Rådhusets tykke mure. Den tillid forpligter. Og nok er en bydelsplan pt kun rådgivende, men det er vort håb, at man i Borgerre-
præsentation og forvaltninger vil tage disse ord højtideligt – de er skrevet ud af christianshavnernes varme hjerter, når det gælder deres 
egen bydel.
God Læsning!

Poul T. Cohrt
Formand
Christianshavns Lokaludvalg

OB Forord

Bydelsplanens detailarbejde er udført af flg. arbejdsgrupper:

Arbejdsgruppen for Byrum
Arbejdsgruppen for Vidensbasis

Arbejdsgruppen for Trafik
Arbejdsgruppen for Byggeri

Arbejdsgruppen for Havn og Vand
Arbejdsgruppen for Torvet.

Herudover har vore stående arbejdsgrupper udført en værdifuld indsats.
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Hvilken type by vil vi have? 
Hvilken befolkningsammensætning? 

      Forslag: 

”Vi ser Christianshavn som en bydel, præget af forskellighed – hvor direktøren og arbejdsman-
den kan bo i samme opgang.
 
Vi ser  Christianshavn som en bydel præget af fælles omtanke for miljøet, for indbyggerne og for 
vores fælles arv. Vi ser Christianshavn som en tilgængelig bydel. 

Vi ser Christianshavn som en bydel, hvor kunst og kultur fortsat skal være en væsentlig faktor. 
Vi ser Christianshavn som en bydel med et socialt hjerte. 

Vi ser – i kraft af dette – Christianshavn som en bydel, der har sin egen, delvist historisk betin-
gede, identitet.”

Undersøgelse/Vidensbasis:

Demografisk undersøgelse på parametrene indkomstfordeling, uddannelse, civilstand, beskæf-
tigelse, boligform (eje, leje, andel), boligstørrelse – nu – for 15 år side og for 25 år siden. Gerne 
krydstabuleringer mellem parametrene.

Fremadskrivning af demografien ved uændret tendens.
Vurdering af, om denne udvikling findes  hensigtsmæssig
På de punkter hvor udviklingen findes uhensigtsmæssig, hvordan kan udviklingen så påvirkes?

,

Vision for fremtidens Christianshavn
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Byrum og Kulturarv

Havn og Vand
Havn og Vand 
Christianshavn er en Ø – en kunstig ø omgivet af vand på alle 
sider, derfor er vand og det, eller de efterfølgende havneanlæg i 
bydelen, helt centralt for bydelens identitet – saltvandet fra Øre-
sund skiller bydelen fra København, og brakvandet i Stadsgraven 
skiller bydelen fra Amager.
Vandet skiller Christianshavn fra resten fra det øvrige København, 
men forbinder på samme tid Christianshavn mentalt med resten 
af Verden.  Havnen og duften af vand og hav giver plads til ud-
længsel, men vandet giver samtidig psykisk velvære, ro og plads 
til refleksion – Christianshavn er Københavns oprindelige kanalby 
med havn, hvor borgerne får forstærket indtrykkene af døgnets 
rytme, lys og vejr af reflekserne fra vandet i og omkring bydelen.

Bolig på og ved vand
På Christianshavn skal der skabes nye måder at bo, arbejde, hand-
le og fordrive fritiden ved og på vandet. Nye livsformer på og ved 
vand skaber et anderledes og særegent miljø og giver plads til 
styrkelse af den mangfoldighed som allerede findes og værdsættes 
på Christianshavn. Her er plads til husbåde (dog ikke i eksiste-
rende kanaler og vandløb). De kræver inddragelse og etablering af 
ny kajplads. Husbådes dimensioner bør være regulerede, ligesom 
de ikke bør være permanente.Refshaleøen og Christiansholm/
Papirøen er velegnede, med placeringerne yderst mod Øresund og 
direkte mod Inderhavnen som mindre selvstændig kanalbydele, 
med nye netværk af kanaler, der har plads til husbåde og forret-
ninger på vandet samt boliger og arbejdspladser langs kanalerne. 
Kanalbyen på Refshaleøen kan endvidere forlænges mod nord og 
øst.

Nye Broer
Nye broer skaber ikke kun nye forbindelser, de kan samtidig 
medvirke til nye muligheder for bedre vandgennemstrømning 
og dermed højere vandkvalitet til gavn for mennesker, dyr og 
planter. På Christianshavn er mange naturlige vandveje spærret af 
vejdæmninger, som burde erstattes af broer.
Nye broer til gennemsejling og miljøforbedringer: Reetablering af 
Værftsbroen, ny bro i forlængelse af Trangravsvej til Christians-
holm, ny bro til forbindelse af Søminegraven og Erdkehlgraven, 
ny bro til erstatning af Torvegade ved Ravelinen.

 Fritidsliv og erhverv

Fritidsfolket, der omfatter såvel kajak- og jolleroere samt ejere af 
motor- og sejlbåde tæller mere end 1500 mennesker, nogle af dem 
bosat udenfor Christianshavn. Der er i undersøgelsen kun i be-
grænset omfang  medtaget ejere af både langs kajerne, ligesom de 
mange familiemedlemmer, der ofte er tilknyttet det enkelte fartøj, 
ikke er talt med. Idrætsgruppe,r som f.eks. vandpoloklubben og 
kajakklubberne på Frederiksholm, er heller ikke blevet spurgt. Så 
antallet af vandets fritidsbrugere kan med nogen usikkerhed for-
højes en hel del.

      Gennemgående for brugerne fremgår det at man samlet set 
repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen,  m.h.t. alder, køn og 
klasse. Man anser, at aktiviteterne i og omkring fartøjerne og det 

sociale liv, der knytter  sig dertil, er af stor værdi for medlemmer-
ne, både fysisk og psykisk, og ikke mindst gennem kajaksporten er 
der god kontakt mellem børn/unge og ældre. Sejlklubberne har, 
gennem deltagelse i kapsejladser for forskellige bådklasser, mange 
kontakter udadtil. Endvidere bidrager foreningerne til uddannelse 
og oplysning om navigation og sikkerhed til søs. En del vinterak-
tiviteter , f.eks. gymnastik, samler også medlemmer i den kolde 
årstid. Adgangen til vandet, en fastholden af det maritime miljø og 
en sund rekreativ anvendelse af havnearealerne har høj prioritet i 
foreningernes arbejde.
      Ønsker og visioner for fremtiden tegner et ganske ensartet 
billede hos brugerne. Man ønsker flere gennemsejlingsmulig-gennemsejlingsmulig-
heder, jvf. Den blå Rute (se kort), som vil give flere spændende 
muligheder i rolige vande. Men en broforbindelse over havnen 
ser man som en hindring for sejladsen. Der er et stort  ønske  om 
at bevare det unikke miljø i Christianshavns og Wilders kanaler, 
hvor sejlbåde kan lægge til helt inde i byens centrum - et i europæ-
isk storbysammenhæng enestående fænomen, hvad også turister 
fra nær  og fjern har lovprist. Og netop de bynære havnemulighe-
der lokker tillige gæstesejlere. Der findes et lille antal landgangs-
steder for rofolket i området. Man kunne forestille sig flere af den 
slags, gerne med anløbsbroer, borde, bænke og grillplads (som det 
findes og flittigt anvendes på Frederiksholm) - og toilet som på 
teltpladserne i skovene. De kunne gøre roture til egentlige udflug-
ter.
      
En multihal på Arsenaløen, som også rummer muligheder for 
vandsport, er et ønske som flere har fremhævet, og i det hele ta-
get er man åbne for samarbejde med andre af vandets brugere.
Endvidere har et antal adspurgte borgere givet udtryk for, at en 
badestrand ved Kongebroen ville være en vældig god ide. Fra 
byggeselskabet Mogens de Linde er der ønske om etablering af 
marina for sejlbåde/fritidsbåde i  Krudtløbet.

      Med hensyn til synspunkter fra den del af erhvervslivet, som 
har vandet som primær arbejdsplads og aktiv, foreligger der ud-
talelser fra DFDS Canal Tours på Christiansholm. Med 110 ansatte 
(sommer) og  750.000 passagerer årligt serverer firmaet, som Dan-
marks fjerde største turistforretning, Christianshavn med omgivne 
vande for en betragtelig mængde mennesker. Her er igen det 
unikke miljø i og omkring kanalerne med huse og sejlbåde, der 
betager de tilrejsende og lokker dem til et efterfølgende nærstudie 
af bydelen. Så, hvis der bygges bro over havnen, er det herfra et 
stærkt ønske, at åbningen af den bliver så fleksibel som muligt, så i 
den ikke hindrer sejlbådene i kanalerne.
Uofficielle kilder angiver Nettobådenes årlige passagerantal til ca. 
400.000. Så der er en lille million mennesker på kanalrundfart i 
København hvert år.
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Natur og Vand
 
Naturstrategi
Christianshavns volde er et stort og sammenhængende naturom-
råde med populære gangstier og legepladser. Naturplejen af 
voldene har igennem de sidste årtier sigtet mod af fjerne beplant-årtier sigtet mod af fjerne beplant- sigtet mod af fjerne beplant-
ning, døde træer o.l. for at fremhæve det historiske og arkitektoni-
ske aspekt. Et lille skovområde på Arsenaløen er samtidig blevet 
saneret af kommunen, hvilket især har fjernet buske og krat fra 
området, hvorved ræv, nattergal, stor flagspætte samt tårnfalk 
forsvandt fra området. Der skal i bydelsplanperioden ske en 
drøftelse med myndigheder og bogergrupper, om det er muligt at 

drive områderne mere varieret for derved at øge naturværdierne i 
bydelen, dels for at forbedre luftrensningen ved øget plantevækst, 
del øge biodiversiteten.
 
Vandmiljø
Christianshavn har store vandarealer ud mod Københavns Havn 
fra Refhaleøen og ned til Islands Brygge som i dag har en rimelig 
vandkvalitet. Dog er flydende affald et stort problem, som der 
må tages fat på. Bydelens rummer desuden mange kanaler og 
sidebassiner, som i dag lider under dårlig vandcirkulation. I 
bydelsplanperioden vil Den Blå Rute forhåbentlig åbne nogle af 
de dæmninger, der idag blokerer for vandgennemstrømningen. 
Endelig lider vandet i Stadsgraven periodisk under alge- og 
bakterievækst i et sundhedsskadeligt omfang, dels pgra en utæt 
hovedkloakledning, dels på grund af utilstrækkelige tiltag for at 
sikre vandgennemstrømningen. Stadsgravens problemer må løses 
hurtigst muligt og i nær dialog med de relevante brugergrupper.

Torv og Byrum

Vi mener, at et byrum skal kunne føles som i øjenhøjde for de 
mennesker, som færdes i det. Byrummet skal føles i overnensstem-
melse med en menneskelig skala.
Christianshavn har nogle særegne byrum, som skal understøttes 
langt mere, end de bliver nu. Christianshavn har både det lokal-
historiske byrum og et byrum, som skal fungere som et hverdags-
byrum.
Christianshavn har også et vandrum, som bør spille langt mere 
sammen med det omliggende byrum.
De christianshavnske huse er oftest i en rimelig skala/højde, og 
det vil de fleste steder være en oplevelse i sig selv at færdes i de 
christianshavnske gader. Christianshavn vil ikke kunne bære høje 
huse i gaderne eller langs havneområderne, da større højdemas-
sivitet i byggeriet vil dels bryde med den historiske byggestil, som 
præger bydelen, dels vil den skabe uoprettelige skyggevirkninger 
både for solen og for bydelens herlighedsværdier.
Vi ønsker en mere forgrønnet bydel – flere grønne klatreplanter op 
af husmure, grønne buske og træer igennem gaderne. Mange ga-
der har små områder og hjørner, som med held kunne omdannes 
til små opholdsteder eller lommeparker – nogle eventuelt midler-
tidige.
Vandrummet skal spille bedre sammen med byrummet, således 
at tilgængeligheden langs kanalerne og havnekajerne langs Inder-
havnen ikke bliver begrænset af installationer eller restauranter, 
men med plads til at færdes og mødes for alle borgere. Mange 
steder skal det være muligt at komme ned til vandet ad små trap-
per, til små afsatser eller små terrasser tæt ved vandet. Der skal 
være mange flere siddemuligheder med bænke, sten eller andet 
langs vandsiderne, som også gerne må blive grønnere. Parkering-
spladserne langs kanalerne skal nedlægges, for at øge tilgænge-
ligheden og give frit udsyn til kanalens særlige herlighedsværdi.
Arealet langs Inderhavnen skal give borgerne dels adgang til van-
det ad ”vandtrapper” flere steder og anløbssteder for småbåde og 
småfærger.
Vi ønsker et torv, defineret som en central plads i bydelen; Chris-
tianshavns Torv fremstår i øjeblikket opløst og opdelt. En rodet, 
uskøn belysning og uklar plads, trafikalt belastet som gennem-
fartsgade.Torvet har et metroanlæg med adgangstrapper, venti-
lationsskakte og dagslysanlæg, cykelparkeringer, busstop, uskøn 
belysning både design- og lysmæssigt.
Vi opfatter et byrum som gader, kaj- og kanalgader, gennemfarts- 
og lokale gader, fortove/fortovslommer/hushjørner, husfacader, 
offentlige/halvoffentlige haver og pladser osv.  Det kan ikke 
pålægges de private husejere/virksomheder at bekoste beplant-
ning eller ander forgrønnelse. Men det bør overvejes at indføre 
krav til arealer, der indgår som en del af det fælles byrum.
Pladser og haver er såvel befæstede som beplantede rum eksem-
pelvis pladsen ved Arkitekternes Hus/Gl. Dok og eksempelvis 
Kirkehaven ved Frelser Kirke. I begrebet grønne områder indgår 
de grønne rekreative voldområder bortset fra områder der er ind-
befattet i Christiania.
En del af de nævnte arealer og områder kan være dels offentligt 
ejet, (kommunalt/ statsligt), halvoffentligt ejet (kirken) eller evt. 
privatejet. Det kan ikke pålægges private eller privatejede virk-
somheder, der er etableret, at bekoste midler til forskønnelse eller 
beplantning. Det bør overvejes at indføre krav til arealer der ind-
går som en del af det fælles byrum.
Torvet: Vi ønsker, at Christianshavns Torv og Torvegade ud for 
Torvet får en samlet belægning, således at fornemmelsen for en 
helhed vil præge bybilledet – der skal ske en oprydning af unød-
vendige installationer – Torvet trænger til en ny belysning, som 
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kan skabe et trygt byrum, hvor hele Torvet bliver oplyst på en 
relevant måde - vi ønsker en ordentlig cykelstrategi, som også skal 
skabe en hensigtsmæssig cykelparkering, hovedsagelig udenfor 
Torvet – vi ønsker siddepladser og opholdsteder i den solrige nor-
dvestlige del af Torvet ud imod kanalen.
Pladsen: Christianshavn er tæt bebygget, derfor ønsker vi os bedre 
fungerende åbne pladser, hvor de kan opnås - f. eks. på pladsen 
ud for Arkitekternes Hus - på pladserne ønsker vi os aktiviteter 
for alle aldre – der hvor parkering er besluttet, ønsker vi os inte-
greret og grøn parkering, hvor der bliver plantet træer eller buske, 
som kan skjule bilernes massivitet.
Lommeparken: Den grønne oase – hvor måske kun et træ og en 
bænk, en siddesten eller lignende placeres - måske kan der nogle 
steder også være plads til leg og petanque – et eksempel på en 
lille oase kunne være på hjørnet af Prinsessegade/Chr. havns 
Voldgade, hvor der er et stort fortov og på Bodenhoffs Plads på 
et område ud imod kanalen – et eksempel på en større centralt 
beliggende oase er Vor Frelser Kirkes have.
Gaden : De Christianshavnske gader er smalle og uegnede til 
større trafik, derfor ønsker vi, at alle gader omdannes til sivega-
der – gader, hvor al færdsel skal indordne sig hinanden, men hvor 
gående, cykler, rollatorer, barnevogne m.m. har prioritet – vi fores-
lår, at Sankt Annæ Gade opstartes som pilotprojekt.
Gadefacaden: Beplantning på underfacader forskønner gaderum-
met – og forebygger grafitti – (her vises et billede af roserne ved 
Sandkagen som eksempel).
Kanalen: Ved bolværkerne langs kanalerne skal man kunne kom-
me ned til vandet, evt. ved små eller større nedgange til vandet 
med opholdsplateau/afsatser. Siddepladser og bænke skal sup-
pleres betragteligt langs kanalerne - parkering langs vandsiden 
skal nedlægges, da vi ønsker meget større tilgængelighed for alle 
langs alle kanalsiderne - tilgængelighed og ophold for alle, som vi 
ikke ønsker begrænset af det kommercielle rum - det skal ligeledes 
være muligt at komme uhindret ned til sin båd forankret ved 
bolværket, da vi opfatter sejlerlivet som en meget vigtig del af de 
christianshavnske kanalers herlighedværdier.
Havnekajerne: Vi ønsker, at adgangen til vandet rundt om Chris-
tianshavn bliver optimal – der skal være større tilgængelighed 
ned til vandet ad små trapper, ned til små afsatser tæt på vandet 
og ad terrasselignende trapper – flere anlægspladser for kajakker, 
småbåde, færger og æbleskuder - langs de brede havnekajområder 
skal der være plads til lege- og andre aktiviteter - evt. skaterbane, 
mountainbikebane, petanquebane, legeplads, marked – ingen faste 
installationer eller husbåde, som kan hindre den frie tilgænge-
lighed til vandet og til de mangfoldige aktiviteter, dog ønsker vi 
flere siddemuligheder. Langs landfæstet mellem Torvegade mod 
Knippelsbro ønsker vi boder og småbutikker, som kan skabe liv og 
anden færdsel end den massive bilkørsel ved dette gaderum
Volden og det grønne: Vi kunne tænke os Refshalevejen som en 
rekreativ, parkeringsfri vej kun for cyklende og fodgængere – Vi 
kunne tænke os en grøn oplevelsesrig vandresti fra Langebro til 
Nyholm – Vi kunne tænke os legepladser til børn og boldbaner og 
petanque til alle - f. eks. På den gamle legeplads ved den østlige 
side af voldanlægget ved Voldgraven mellem Ravelinen og Vag-
thuset.
Bænken: Christianshavn er en bydel med mange herlighedsvær-
dier, derfor ønsker vi os mange flere steder, hvor man kan opholde 
sig på f. eks. københavnerbænke, granitsten og lignende – vi øn-
sker flere og mange siddesteder rundt i gaderne, på Torvet, langs 
kanalerne og langs havnekajerne -
Legen: Vi ønsker flere legepladser, større og mindre rundt i 
bydelen, de må også gerne indeholde petanquebane, en lille bænk 
o.lign. – et godt sted for en ”integreret” legeplads kunne f. eks. 
være den ovennævnte ved volden mellem Ravelinen og Vagthuset 
– eller i Vor Frelsers kirkehave – eller hvor som helst, hvor der er 
et lille hjørne tilovers - måske bare en plads til en lille karrusel -
Bilen: Bilerne er blevet en vanskelig barriere for en tryg færdsel i 

de smalle, christianshavnske gader – Den tætte parkering udgør 
dels en voldlignende barriere mellem de smalle fortove og de 
smalle gader, dels udgør de en vanskelighed for en sikker færdsel 
fra den ene fortov til det modsatte. Vi ønsker derfor flere parker-
ingskældre til de christianshavnske biler, og flere parkeringsplad-
ser nedlagt i de små gader. – Ingen parkering langs kanalernes 
vandside eller langs Christianshavns Vold. – Vi foreslår forgrøn-
ning og træplantning ved flere parkeringsarealer, f.eks. på den lille 
parkeringsplads på hjørnet af Langebrogade og Overgaden oven 
Vandet.
Gode råd og vejledning: Vi kunne ønske os at skabe en videns-
base, hvor borgerne selv kan søge eller formidle gode råd til og in-
spiration om, f.eks. hvor de skal søge hvad, hvis de skal renovere 
deres bolig osv.– en lettilgængelig vidensbase som skal skabes og 
bruges af borgerne, for at lette adgangen til myndigheder, firmaer 
osv. 
På følgende sider vises eksempler på steder der kan forskønnes og 
indgå til aktiviteter for alle der bor og besøger Christianshavn.
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Bænke langs kajen.
Foto: Gunhild

Hundetrimning. Foto: Gunhild
Afslapning på kantstenen.
Foto: Gunhild.
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En slapper på kantstenen ved Frelserkirken
Foto: Gunhild

Frokost ved Kanalen.
Foto: Gunhild

- Også en slags parkering....!
Foto: Gunhild

Op ved Kanalen (eller ned!)
Foto: Gunhild

- Måske der kunne være et træ her?
Foto: Gunhild

En solstribe!
Foto: Gunhild



Status Kulturarv - Arkitektur

For at undgå lange monotone facader på Christianshavn, sikres et 
markant skift i facadeudtrykket på de enkelte facader, og en plan 
for udfyldning af mellemrum i husrækker bør udføres. 
Ideer til beplantning af eksisterende og nye facader bør 
udarbejdes og omdeles, f.eks. som alternativt middel mod 
graffiti. Adgangsforhold til boliger skal så vidt muligt placeres, 
så det sociale samvær fremmes. Optimale udearealer som 
f.eks. store altaner og/eller tagterrasser, samt terrasseområder 
placeret i halvprivate adgangsarealer i stueplan, indtænkes i 
nye boligområder og nye områder udføres med adskilt trafik for 
gående, cykler og biler.

Samtidig skal bygningernes 5. facade = tagfacaden, markere 
sig ved skrå tagflader eller ved tilbagerykket tagetage. Ved 
udformning af tagflader skal der desuden tages æstetisk hensyn til 
evt. placering af solfangere og solceller. 

En plan for de eksisterende Københavnertage, som kan 
udbygges bør laves. Blandede ejerforhold skal tilstræbes i nye og 
eksisterende byggerier og en homogen blanding af erhverv og 
boliger bør tilstræbes, såvel i eksisterende som i nye bebyggelser.
Nye bygninger (såvel boliger som institutioner o.l.) skal 
planlægges så fleksibelt, at der gives mulighed for evt. udvidelser 
eller skiftende anvendelse. 
P. pladser udføres decentralt og bør være omgivet af beplantning.

På Refshaleøen fastholdes en etagehøjde på 6 etager og 
bygningshøjder skal i øvrigt tilpasses nabobygningens højde. Ved 
allerede eksisterende undtagelser fra denne regel kan der placeres 
højere bebyggelse og/eller eksperimenterende, højere, lavenergi 
byggeri.
På Margretheholm og Refshaleøen foreslås endvidere opført 
bygninger til forsyning af alternativ energi, som f.eks. solpaneler, 
solceller o.l.

Det foreslås at følgende frivillige grupper oprettes:
Bedre Byggeskik, - Arkitekter som frivilligt og gratis vil bistå med 
æstetiske og tekniske råd tilpasset bydelens kulturarv, til bydelens 
borgere.

Frednings-/bevaringsrådgivning, - kommunale jurister o.a. som 
gratis rådgiver bydelens borgere, f.eks. med råd og vejledning 
vedr. de mange bevaringsværdige og fredede bygninger i bydelen. 
Kan evt. indgå i gruppen Bedre Byggeskik.

Bedre Planteskik, - Landskabsarkitekter/gartnere/etc. som 
frivilligt og gratis vil bistå bydelens borgere, f.eks. med råd og 
vejledning til ny beplantning af facader o.a.

Endelig er det væsentligt for os, at klimatilpasning indarbejdes i 
myndighedskrav til byggeriet.
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På denne side ses en række eksempler på “Forgrønnelse”.
Foto: Gunhild
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Byliv

Byliv
Christianshavn er i borgernes øjne en selvstændig bydel uanset 
hvad Københavns Kommune beslutter om administrative og 
forvaltningsmæssige inddelinger af byen. Bydelens ca. 10.000 
beboere og de utallige daglige gæster er ikke et sekund i tvivl om 
at Christianshavn er en unik og selvstændig bydel, hvor borgerne 
identificere sig med bydelen og dens autonome renommé.
Socioøkonomiske forskelle og mangfoldighed fører sjældent til 
fælles identitet som det er tilfældet på Christianshavn og selv 
tilflyttede borgere i de mange ny opførte boliger på Holmen og 
B&W grunden på det indre Christianshavn betragter sig som chri-
stianshavnere men også at blive betragtet som christianshavnere 
af andre. Livet i bydelen skabes i fællesskab af bydelens borgere 
uanset alder, køn, etnicitet og socioøkonomiske vilkår i den mang-
foldige og altid summende bydel, Christianshavn.
Målsætningen: udfordringer, udviklingsmuligheder og tryghed 
optimeres for alle borgere på Christianshavn
Børn: 
Christianshavn er generelt velforsynet med daginstitutioner og 2 
grundskoler til de yngste elever. Det er centralt at fastholde elever-
nes samlede skoleforløb fra 0. klasse til 9. klasse på en skole og  re-
levante daginstitutionstilbud til førskole børn og børn i skolealder.
Vi ønsker derfor:

1. Sikre trafikale forhold omkring skoler og daginstitutioner

2. Udbygning af tilbuddet om musikundervisning i fritiden 

3. Spændende aktivitetstilbud – også i weekends og om 
aftenen for de 15-17 årige

Unge og uddannelse:
Christianshavn har et velrenomeret gymnasium som tiltrækker 
mange unge fra hele Hovedstadsområdet. Det giver liv til bydelen 
og skal forblive i bydelen. De mange nye uddannelsesinstitutioner 
med videregående kreative uddannelser på Holmen åbner for et 
nyt samarbejde mellem borgere og studerende om udvikling af 
Christianshavn. For unge som ikke er interesserede i eller ikke kan 
klare kravet i det almene gymnasium og et videregående studium 
er der ingen alternative tilbud på Christianshavn
Vi ønsker derfor:

1. Produktionsskole eller lignende for unge der ikke er i ud-
dannelse eller på arbejde 

2. Tilfredsstillende fysiske rammer for gymnasiet, så Chri-
stianshavns Gymnasium bliver i bydelen.

Erhvervsaktive:
De mange arbejdspladser på Christianshavn er karaktiseret af vi-
denstungt arbejde suppleret med  arbejde indenfor serviceerhver-
vene. De mange manuelle arbejdspladser indenfor produktion er 
nærmest helt forsvundet fra bydelen. En del christianshavnere af 
forskellige personlige grunde svært ved at klare et af de mange 
ordinære jobs på Christianshavn.
Vi ønsker derfor:

1. Alternative arbejdspladser ex. i nedlagte forretninger og 
forladt industribyggeri 

2. Virksomheder etableret som social kooperation/entrepre-
nørskab for udsatte grupper

Seniorer:
Københavns Kommune centralisere og digitalisere mange tilbud 
til ældre og handicappede i kommunen. Det skaber vindere og 
tabere blandt borgerne og de svageste bliver taberne. 
Vi ønsker derfor:

1. Et pensionistkontor med værested for seniorer og center 
for hjemmehjælperne

2. Et sundhedshus som bl.a. varetager sundhedsrelaterede 
rådgivnings-og genoptræningsopgaver  

  
  

Kirkehaven i Helsinki.
Foto: Gunhild

I kørestol i New York City.
Foto: Gunhild
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Børn og Unge

   
Efter at have talt med forskellige fagfolk inden for bydelens 
børneinstitutioner vil vi pege på nogle områder, hvor man kunne 
ønske sig nogle forbedringer.

Nu er det sådan, at teenagerne kun kan være i juniorklubberne, 
fra de er 12 til de er 14 år, og ikke som tidligere indtil de er 16 år, 
og ungdomsklubberne starter først kl. 18. Det betyder, at en del af 
de 14-17årige driver rundt på gaden om eftermiddagen, hvilket 
indlysende nok ikke er ønskværdigt i en storby og heller ikke 
ønskværdigt for de unge. I det omfang institutionerne har plads 
til dem, får de lov at komme der, men når der er pladsmangel, går 
det ikke an, da de 17årige ikke skal være i samme rum som
de 12-13årige. Derfor er der en del, der befinder sig i et tomrum 
om eftermiddagen. 
    Hertil kommer, at mens det tidligere var sådan, at teenagerne 
rykkede fra juniorklubben til ungdomsklubben sammen med 
deres klassekammerater, så er det nu deres CPR nummer der 
afgør, hvornår de flyttes, og det er en ekstra årsag til, at nogle af 
den bemeldte aldersgruppe sejler rundt alene om eftermiddagen.
    Der er behov for, at Kommunen udtænker en løsning på dette 
problem. Det kunne eventuelt være i form af mere fleksible regler.

Det er utryghedsskabende, at der er en del store børn og unge 
udefra, som driver frem og tilbage mellem metroen og Christiania, 
og som laver forskellige former for kriminalitet og har forskellige 
former for misbrug. Det er ikke store børn og unge fra bydelen, 
og derfor kan Kommunens børneinstitutioner ikke gøre noget 
for disse mennesker. Det kunne formodentlig afhjælpe en del af 
problemet, hvis Kommunen oprettede et hotspot i området med 
en chef og et par ansatte, der kunne samle aktiviteter, der er fælles 
for BIF og BUF og SOF. Også her kunne der være behov for en 
fleksibilitet, der gør det muligt for hotspotfolkene at tage
sig af store børn og unge, uanset hvor de har hjemmeadresse. 

I Sofieklubben er der hver uge ca. 100 børn, der modtager 
musikundervisning. Ud over selve kvaliteten ved at spille 
musik, formodes det, at det også virker kriminalpræventivt. Men 
musikafdelingen har brug for et større lokale, eller også burde 
Kommunen oprette en selvstændig musikafdeling. 

For institutionerne på hjørnet af Refshalevej og Prinsessegade 
er den store bekymring den manglende færdselssikkerhed og 
utrygheden for forældre, der henter og bringer deres børn. Dette 
sikkerhedsproblem overskygger alle andre problemer.
 

Ungdomsband ved Bogfestivalen
Foto: Asbjørn

Boginteresserede unge på Christianshavn.
Foto: Asbjørn
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Trafik
Visionen og Planen
Trafik vision:

Ingen uvedkommende, gennemkørende biltrafik på Christians-
havn.

Fordele for grøn, miljømæssig, effektiv  og  komfortabelt  trans-
port.

 

Det væsentligste trafikproblem på Christianshavn er at få den 
uvedkommende, gennemkørende biltrafik væk, ved at  pege på 
alternativer og ved at lægge hindringer i vejen.

Det skal ske for at fremme grøn transport, fremkommelighed og 
sundhed. 

Allerede nu kan man forbedre forholdene for den kollektive trans-
port,  for fodgængere og  for cyklister. Og der kan formuleres en 
strategi for omlægningen af den kollektive overfladetrafik, inden  
metrocityringen er færdig i 2018.

 

I Torvegade kører der hver dag  i dagtimerne 21.000 biler og 19.000  

cyklister. Kun en meget lille del  af  bilerne har et ærinde på Chri-
stianshavn. Forslaget er, at busser og cykler og udrykningskørertø-
jer fortsat må køre  over Knippelsbro - men ikke biler.

Ved Strandgade/Torvegade krydset  lige før  Knippelsbro skal der 
være en spærring  for  biler  ligesom ved Nytorv og Gammeltorv,  
og der etableres en letbane/sporvogn/højklassificeret busbane fra 
Indreby over  Knippelsbro  - Torvegade til Amagerbrogade.

Der etableres ligeledes en letbane eller sporvogn, der går fra 
Christianshavn Torv til Holmen med mulighed for forlængelse til 
Refshaleøen.

Der etableres mere effektiv havnebustrafik. Hurtig af og på stig-
ning. Flere afgange og flere stationer.

Der etableres et antal shufflefærger/magnetfærger mellem Indre 
by og Christianshavn/Holmen fra Kvæsthusbroen og fra Esplana-
den i stedet for Nyhavnsbroen.

Der laves tunnel under Christianshavns Kanal ved Trangraven i 
stedet for broer.

Der laves flere broer /gennembrud af dæmninger ved Værftbroen, 
Christiansholm, Krudtløbsvej, som beskrevet i  planen om den blå 



rute.

Omlægning af Christmas Møllers Plads, så biltrafikken ikke som 
nu ledes ind på Christianshavn

Trafiksanering af Prinsessegade med vendeplads/ rundkørsel ved 
Refshalevej. En model kunne være sivegade med letbane.  Brolæg-
ning  eller rødt asfaldt.

Parkering på Christiania til Christianias egen bilpark og besø-
gende.

Skt. Annægade   m.fl.  som sivegader, hvor fodgængere, cyklister 
og biler må færders sammen. som parallel- strøget – herunder  æn-
dret belægning på gaden.

Flere blomsterkummer og små lommeparker på vejareal 

Cykelsti fra Langebrogade, Voldgaden og Prinsessegade til Refs-
halevej.

Refshalevej fra Prinsessegade til Frederiks Bastion laves til cykelsti 
og gangsti – uden parkering.

Mere cykelparkering og oprydning alle steder især omkring me-
troen.

Max 30 km i gaderne

Max lastbiler med 5 tons  

Bump i udvalgte gader 

Flere gratis bycykler/ladvogne til låns.

Forsøg med cykelbaner med borburbånd   i de brolagte gader. PÅ 
længere sigt kunne man arbejde for at alle gader blev brolagte 
med bordurbånd for cyklisterne.  Brolægning sparer på udgifter til 
kloakering pg.a nedsivning af vand og  er  kønnere end asfalt.

Flere pladser til delebiler, Og der etableres pladser til optankning 
af el-bilero

Fortsat forbedre tilgængeligheden for bevægelseshandicappede på 
fortove og veje

Bevarelse af busslusen ved Holmen

Bortgravning af Christiansholmsdæmningen  og bro/tunne fra 
Christiansholm til  Grønlandske Handels Plads  (Når papirtrans-
porten forsvinder som alternativ til andre bro-tunnelløsninger)

Bilparkeringssanering:  Underjordisk parkering  i stedet for parke-
ring eksempelvis ved  vandsiden af kanalerne

Bydelstrafikgruppen februar 2011

Bilag  : Kort  fra Trafikværkstedet   
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 Jysk analyse spurgte i december 2010 et 
repræsentativt udsnit af Christianshavns 

befolkning om følgende:

*Den gennemkørende biltrafik i Torvegade ledes uden om Chri-
stianshavn

59% god ide   17% dårlig ide

 * Skal der laves en letbane/busbane med fortrinsret fra Christi-
anshavns Torv til Holmen?

*Færgetransporten mellem Christianshavn, Indre By og Østerbro 
forøges?

53%   god ide   13%  dårlig ide

*Christiania må etablere parkeringspladser til deres egne biler og 
deres besøgende på Christiania?

53%    god ide    23% dårlig ide

*Der skal laves en letbane eller busbane fra Christianshavns Torv 
til Holmen/Refshaleøen?

46% god ide    22%  dårlig ide

 

*På sigt arbejdes der for en metrohavnetunnel fra Østerport  
med stop på Holmen til Amager ?

70%   god ide     8% dårlig ide

*Cykel- og gangtunnel under Christianshavns Kanal istedet for 
broer?

57%  god ide      28%  dårlig ide

Quintii Lynette - her ender Christianshavn
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Den Grønne Rute
Den grønne rute  - 
Forslag til bydelsplanen for Christianshavn
En rekreativ, natur og historisk  vandresti
Et sammenhængende  stisystem på Christianshavns voldanlæg 
fra Langebro til Refshaleøen
Christianshavns Voldanlæg  er den  bedst  bevarede  del af den 
historiske fæstningsring om København  fra 1600 tallet. Den er 
dog gennembudt af gader  3 steder og den yderste bastion er  ikke 
vedligeholdt.
Hvis vi havde et uhindret stisystem, hvor man kunne gå eller løbe 
eller bare slå sig ned , ville vi have et enestående rekreativt om-

råde og samtidig ville det historiske anlæg stå mere komplet.
Det kræver  på sigt  at der bl.a.  bygges stibroer de steder, 
hvor volden er gennembrudt af veje.

Den yderste bastion   ved siden af Nyholm– Qvintus  er noget 
forfalden   og er ikke tilgængelig  og Qvintus Lynette  er nærmest 
blevet skjult    af jordopfyldningerne  som gør at bastionen  ikke 
fremstræder som en bastion  med vand omkring.  Den bør derfor 
genoprettes. Så man får en fornemmelse af at Christianshavn lå  
ud til Øresund. 

                                    

Postkort fra den gamle fæstningsby Lucca i Norditalien. 
Bemærk stisystemet og den varierede bevoksning på voldene.

Der fejres Skt. Hans på Kanalen.
Foto: Gunhild
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Konklusion
Christianshavn er en bydel i udvikling. For at sikre, at de visionen opstillede målsætninger indfries, 
er det nødvendigt med en række tiltag fremover. Det bemærkes, at visionen – udover at være vedta-
get af Lokaludvalget – har nydt bred tilslutning ved vore christianshavnermøder, ligesom den gen-
nemførte interviewundersøgelse bekræfter væsentlige elementer af visionen.
De væsentligste tiltag vil være

- Bevarelse af havnemiljøet, herunder de mange masteskibe, der ligger her fast eller kommer som gæ-
ster. Broerne over Kanalen bør derfor seriøst genovervejes!

- En betydelig reduktion af den gennemkørende biltrafik, bl.a. ved at gøre Torvegade til sivegade.

- En klar – og ufravigelig – poltik, både hvad angår nybyggeri og ændringer i den bestående boligmas-
se. Dette omfatter både arkitektoniske krav som krav til diversitet i boligformerne

- En ”forgrønning” af bydelen – både af miljø- og æstetiske hensyn

- Gode muligheder for at bevæge sig omkring i bydelen og gode muligheder fir borgerne til at mødes. 
Dette stiller krav om at friholde bolværkerne for hindringer i en vis afstand fra kajkanten. Dette stiller 
også krav om en overordnet – og fastholdt – planlægning for Torvet. Gode cykleruter i grønne omgi-
velser vil også fremme dette formål.

- Fastholdelse af, at Christianshavn er et sted, hvor alle slags mennesker er velkomne og har mulighed 
for at bo (mangfoldighed).

Gode Idéer!
 
1) Et delvist underjordisk  grønttorv: Hvorfor ikke lave  en indgang  fra øverste dæk   på Christianshavns metrostation  ind til kældrene 
under Superbrugsen,   ligesom der er   fra  Kongens Nytorvs metrostation ind til  Magasins fødevareafdeling?
Så vil  vi få  meget  større  indkøbsmuligheder og butikken kan udnytte kælderarealet bedre.
 
2) Seniorboliger/-kollektiver: Danskerne bliver jo generelt ældre. En stor procentdel af �50-ere er kommet til bydelen ved udbygnin- bliver jo generelt ældre. En stor procentdel af �50-ere er kommet til bydelen ved udbygnin-bliver jo generelt ældre. En stor procentdel af �50-ere er kommet til bydelen ved udbygnin-ældre. En stor procentdel af �50-ere er kommet til bydelen ved udbygnin-. En stor procentdel af �50-ere er kommet til bydelen ved udbygnin-
gen af Holmen og bor i nyere ejer- eller andelsboliger med elevator. Men en stor del gamle christianshavnere må flytte fra bydelen, hvis 
ikke de er blandt de «heldige››, der ‹med særlige behov› kan centralt visiteres til de beskyttede Voldboligerne. Den gamle boligmasse 
mangler elevatorer. Visionen er at imødekomme behov for beskyttede boliger/plejehjem svage ældre ved at gøre det muligt for ældre 
at rykke til egnede boliger i tide - inden hoftebrud eller andre svagheder tvinger dem væk fra bydelen. Og måske fra større til mindre 
boliger og frigive de lidt større til familier.
   Frivillighedspolitikken er bla. det offentliges forsøg på at lette samfundet for opgaver ved at få mennesker til at hjælpe hinanden i 
stedet. Det sker sjældent med folk i isolerede enheder, men ofte i fællesskaber. Herunder også i de nybyggede seniorkollektiver i landet. 
Der er ganske få (og dyre) private, og almene boligselskaber har endnu kun ganske få af slagsen.  
   Så en vision for Christianshavn kunne være at indrette fællesskaber rundt omkring i en eller et par opgange, så ubemidlede ældre 
ikke tvinges fra bydelen. Opgange med almindelige lejligheder, men hvor man i opgangen(e) deles om visse fælles faciliteter - fx stort 
fællesrum med køkken til fælles madlavning og spisning; Fælles indkøb kan givetvis spare megen hjemmehjælp... Lejligheder, hvor 
christianshavnere med problemer i at blive i egen bolig har førsteret til at flytte ind, evt. med indflytningsregler a la dem i almene 
ældrekollektiver.

3) Bordtennisborde i det fri. Vesterbro har det, Amager Øst og Vest har det - udendørs bordtennisborde som åndehuller, der skaber liv 
og giver motion. Og det er en stor succes alle steder! Gode steder her i bydelen kunne være foran boldburene ved sportsanlægget på 
Holmen - eller foran Netto... Samt i bunden af Ovengaden oven Vandet ved Langebrogade, hvor kanalen knækker. Det var vist her, man 
ikke ville have skurvogne, men folkesundhed vil måske virke mere appellerende. Og hvad med et sted endnu nærmere Torvet?

4) Nyt torv/›stilleplads›: For nogle år siden arbejdede mange parter i Benenden sammen om at gøre Bodenhoffs Plads til attraktiv 
‹stillegade›/torv. Disse planer bør genoplives. Ikke mindst, hvis Mærsks og kommunens broer smadrer det marinahjørne mod kanalen , 
som Lejerbo-beboerne ejer og betaler for, men som hele den christianshavnske/københavnske offentlighed (og turister) bruger. 
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Baggrundsinformation
Til grund for udarbejdelsen af nærværende bydelsplan ligger 
en lang række borgervendte aktiviteter – ligesom en lang række 
borgere har ydet en væsentlig indsats i såvel vore stående ar-
bejdsgrupper som ad hoc-arbejdsgrupperne.. Ikke alt det herved 
fremkomne materiale ses umiddelbart i dette dokument, men har 
spillet en væsentlig rolle for de drøftelser, der har ført til den en-
delige tekst. Her bør især nævnes ”vidensbasisgruppen”, der har 
bearbejdet et omfangsrigt, statistisk materiale om Christianshavn. 
Dens slutrapport stilles gerne til rådighed for interesserede.
Christianshavns Lokaludvalg gennemførte i december 2010 en 
omfattende interviewundersøgelse blandt christianshavnerne. Un-
dersøgelsen, der gennemførtes af Jysk Analyse A/S, havde direkte 
relevans til bydelsplanen og stilles også gerne til rådighed.
Endelig bringes nedenfor en oversigt – en logbog – over de aktivi-
teter, der er gennemført med henblik på at afdække christianshav-
nernes meninger bedst muligt.

OVERSIGT OVER BYDELS-
PLANAKTIVITETER 

PÅ CHRISTIANSHAVN 
2009 -2011

 

 

-          2. december 200�: Borgermøde om gentrifi -          2. december 200�: Borgermøde om gentrifi -2. december 200�: Borgermøde om gentrifi-

ciering

-          30. juni  2010  LU beslutter rammerne for 

bydelsplanarbejdet

-          1. september: Temaborgermøde om Bydel-          1. september: Temaborgermøde om Bydel-1. september: Temaborgermøde om Bydel-

splanen i beboerhuset (ca. 30 deltagere)

-          4.september: Christianshavnerdagen, ”en 

muffin for din mening”.

-          6.oktober: Christianshavnermøde med oplæg 

fra kommunen vedr. bydelsplanprocessen.  Bydel-

splangrupper etableres 

-          26.november: Juletræet på Torvet pyntes af 3 

børneinstitutioner

-          28.november: Juletræet tændes på Torvet og 

bydelens ønskekiste stilles under træet

-          December: Meningsundersøgelse, JYSK 

Analyse

-          12. januar: Nytårskur på Christianshavn

-          1�. januar: Borgermøde om trafi k i Aladdin-          1�. januar: Borgermøde om trafi k i Aladdin-1�. januar: Borgermøde om trafik i Aladdin-

kvarteret

-          20.januar: Trafikmøde med Center for Trafik

-          23. februar: LU-status på bydelsplanarbejdet

-          26. februar. Idekortet åbner

-          26.februar: ILU og CLU borgermøde om 

inderhavnen og vandet
-          2. marts: Borgermøde, fremlæggelse og debat af forslag 
til bydelsplan for Christianshavn


