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Bestyrelsen for Grundejerforeningen Godthaab (Badensgade) takker for 
muligheden for at give et svar i Københavns Kommunes ovennævnte høring. 
Svaret er vedtaget på foreningens Ordinære Generalforsamling 30. maj 
2016. 

 
Som en del af naboområderne har vi fulgt Sadolingrundens udvikling og 
planernes tilblivelse med stor interesse. 
 
Indledningsvis vil vi gerne anerkende lokalplantillæggets ide om at 
strukturere den eksisterende bebyggelse (forlænge akserne) og skabe mere 
definerede byrum til offentlig brug. Vi er samtidigt også klar over, at vi bor i 
tæt by, og at der til alle tider vil være et behov for at udvikle byen i takt med 
at beboerpresset på byen øges. 
 
Vi har dog samtidig en forventning om, at kommunen og politikere som følge 
af denne uundgåelige fortætning i endnu højere grad er forpligtede til at sikre 
grønne og rekreative områder og en balance i byens eksisterende rum. 
Specielt da forslaget lægger op til at mere end fordoble etagearealet fra 4000 
m2 til 9800 m2. 

 
Problemfelter 

Vi ser følgende problemer med lokalplantillægget i dets nuværende form: 
1. Placering af rækkehuse og den medfølgende afvikling af områdets mest 

mangfoldige og velfungerende grønne og rekreative område til glæde 
for alle beboere og påvirkning på lysforholdene på Badensgade 27-47. 

2. Højden på karrébyggeriet og punkttårnet og de skyggevirkninger, de 
har på både eksisterende byggeri (f.eks. Sadolinparken, 
Holmbladsgade 70 og Badensgades huse herunder nr. 52) og de nye 
offentlige rum, blandt andet torvet, som lokalplanen lægger op til skal 
være socialt bærende møderum. 

3. Minimering af grønne og rekreative arealer i det offentlige rum, hvor 
utilgængelige områder medregnes.  

Comment [M1]: Denne passus er 
medtaget, da det forhåbentligt kan virke 
stærkere, at det er en beslutning taget på en 
generalforsamling... 



 
4. Bekymring over parkeringspresset på selve området og i vores egen 

gade, der ligger i samme parkeringszone som Sadolingrunden. 
 
Vores forslag 

På baggrund de overvejelser vi har gjort os (se nedenfor), vil vi foreslå at  
1. rækkehusene endeligt fjernes fra lokalplanen  
2. punkthuset og karrébebyggelsen reduceres med mindst 1 etage 
3. der fremlægges en mere detaljeret plan for de tilbageværende 

grønne/rekreative områder/offentlige rum, hvor opholdsarealer 
indrettet på dæk i gårdrum og på fælles tagterrasser ikke regnes med 
som offentligt tilgængelige friarealer 

4. parkeringen tages op til ny overvejelse, da vi ellers kan være meget 
bekymrede for, at Badensgade ender som en trang parkeringsplads.   

 

I det efterfølgende vil vi uddybe baggrunden for vores forslag. 
 
Baggrunden for vores forslag 

Ad 1) 
Placering af rækkehuse (bebyggelse C) på bekostning af mangfoldigt grønt 

areal 

I afsnittet om Baggrund og formål i Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 

Sadolin & Holmblad, beskrives det overordnede formål: "[...] at skabe 
muligheder for et godt byliv ved at opdele det eksisterende ufærdige byrum i 
flere mindre by-, plads- og gårdrum til gavn for alle aldersgrupper".  
 
Hvis ovenstående er hovedformålet, er der en del, der undrer os i forhold til 
rækkehusene: 

• I følge forslaget skal by-, plads- og gårdrummene være til gavn for alle 
aldersgrupper. Det eksisterende by-, plads- og gårdrum, hvor man 
ønsker at bygge rækkehusene, er netop et rum, alle typer og 
aldersgrupper benytter. Beboere i Badensgade med udsigt til området, 
hvor rækkehusene skal opføres, oplever både et leben og et fantastisk 
byliv - især om sommeren - med blandt andet solbadning, picnic, 
lektielæsning, hundeluftning, boldspil, kongespil, petanque og 
børnefødselsdage. Det er samtidigt hér, området har aftensol, hvilket 
beboerne i området også udnytter i dag. Den mulighed vil forsvinde 
helt, hvis det ny forslag gennemføres, da der ikke er andre steder på 
grunden med aftensol. 
 
Med andre ord opfylder arealet, som det fungerer nu, visionen om, at 
”københavnere møder hinanden på tværs af økonomiske, sociale og 



 
kulturelle baggrunde” (Københavns Kommuneplan 2015, side 23). 

 
• Det areal, der planlægges at benyttes til rækkehusene, er ikke en del af 

det, forslaget omtaler som ufærdige byrum, da der allerede er anlagt 
grønne arealer, der som beskrevet benyttes af alle aldre. Altså vil 
husene ikke opdele det eksisterende byareal i flere mindre by-, plads- 
og gårdrum, men blot gøre et eksisterende by-, plads- og gårdrum 
mindre. 
 

• Sidst men ikke mindst vil højden på rækkehusene markant forringe 
lysforholdene for de tilstødende grunde og boliger i Badensgade (37-
47). For eksempel vil man ifølge arkitektfirmaet Vandkunstens 
lystegninger på årets lyseste dag ikke få sol i haven efter klokken 18-
19, hvilket et det tidspunkt i hverdagene, hvor haverne er mest brugt. 
Som det er nu, er der sol i haverne i Badensgade frem til klokken 20.30 
i maj måned. Altså kan vi se en betydelig forringelse for beboere i 
vores gade. 
 

Efter vores bedste overbevisning, er rækkehusene derfor 
• ikke med til at opfylde formålet om at udarbejde et tillæg til den 

eksisterende plan, 
• i modstrid med Københavns kommunes politik om et grønnere 

København, og 
• til gene og forringelse for områdets (herunder Badensgades) beboere. 

 
Grundejerforeningen Godthåb foreslår derfor, at rækkehusene endeligt 

fjernes fra lokalplanen. 

  
Ad 2) Højden på karrébyggeriet og punkttårnet og bebyggelsernes omfang 

Vi er meget bekymrede over højden på det foreslåede karrebyggeri og 
punkttårn. 
 

• Skyggediagrammerne i forslaget viser kun skygger frem til kl. 18.00 
per 21. juni, men haverne er netop i brug om aftenen i 
sommerperioden, så de er ikke retvisende for de skyggegener 
beboerne i Badensgade kommer til at opleve og vil markant forringe 
lysforholdene for blandt andre Badensgade 52. En 3D-model, der 
demonstrerer både højdeforhold, skyggevirkninger, lysforhold og 
pladser ville kunne svare på en lang række spørgsmål, der i stedet 
skaber usikkerhed i dag. 
 



 
• Hvordan sikrer kommunen et mangfoldigt byrum, der kræver en divers 

sammensætning af beboere, bolig/ erhverv m.m.? 
 

• Vi har bidt mærke i, at et politisk flertal i Teknik- og Miljøudvalget 
netop har sendt et lokalplansforslag vedrørende Postgrunden tilbage til 
forvaltningen med den begrundelse, at ”...det nuværende projekt 
rummer for mange kvadratmeter og for mange højhuse. Det gør det 
svært at sikre et velfungerende byrum på grund af problemer med 
skygge og vind....”  
 

Grundejerforeningen Godthåb foreslår derfor, at punkthuset og 

karrébebyggelsen reduceres med mindst 1 etage. 

  
Ad 3) Minimering af grønne og rekreative arealer 
Københavns Kommune har en lang række ønsker og visioner om grønne og 
rekreative arealer i byen. De handler blandt andet om, at 

• Kommunen ønsker et grønnere byrum og attraktive opholdsmuligheder: 
”Vi stiller nemlig krav om gode og grønne friarealer til nybyggeri, anlæg 
af attraktive opholdsmuligheder for byliv og begrønning af gader og 
parkeringspladser.” (Kommuneplan 2015, side 18) 
 

• Kommunen har en vision om at fastholde et mangfoldigt byrum ”Byen 
skal være indrettet, så københavnere møder hinanden på tværs af 
økonomiske, sociale og kulturelle baggrunde” (Københavns 
Kommuneplan 2015, side 23). I overborgmester Frank Jensens forord 
til Kommuneplanen 2015 står der: ”Vi er optaget af, at københavnerne 
på tværs af sociale og kulturelle skel kan bo og trives sammen. Vi er 
optaget af at udvikle en sammenhængende by med mangfoldige og 
levende boligområder … med flere hverdagsmøder mellem mennesker 
fra forskellige dele af samfundet.” (Kommuneplan 2015, side 1) 
 

• Kommunen har en vision om at skabe velfungerende offentlige rum til 
fordel for den sociale sammenhængskraft ”VELFUNGERENDE 
OFFENTLIGE RUM STYRKER DEN SOCIALE SAMMENHÆNGSKRAFT - I 
København arbejder vi for, at alle bydele har gode mødesteder og 
udearealer, der skaber rammer for et sundt og aktivt liv, hvor 
mennesker finder det attraktivt at opholde sig og møde hinanden. 
Dette stiller krav til kvaliteten af byens fælles rum.” (Kommuneplan 
2015, side 35) 
 

• Forvaltningen tilbage i 2014 svarede vores Lokaludvalgs høringssvar 



 
(18/08-2014) til lokalplanen – ”Forvaltningen er enig i, at 
mangfoldighed skal tilgodeses, og at de grønne og rekreative arealer 
skal sikres.” (Teknik- og Miljøudvalgets sagsfremstilling, 8. marts 2016) 

 
Med udgangspunkt i Københavns kommunens egne ord ønsker vi at gøre 
indsigelse mod de dele af tillægget til lokalplanen, der afvikler, snarere end 
sikrer, mangfoldighed og rekreative grønne områder. 

 
I forlængelse af, at den eksisterende lokalplan og det foreslåede tillæg 
lægger op til markant flere boliger (fra et etageareal på 4.000 m2 til et på 
9.800 m2), må det forventes, at der kan stilles større krav til kommunens 
sikring af grønne og rekreative områder. Dette krav mener vi ikke er 
overholdt flere steder i forslaget: 

• Vi finder det problematisk, at opholdsarealer indrettet på dæk i 
gårdrum og især de fælles tagterrasser medregnes i beregningen af 
friarealdækningen, idet  

o tagterrasserne er svært og ikke naturligt tilgængelige og dermed 
ikke kan betegnes som offentlige 

o gårdrummet i midten af karréen arkitektonisk fremstår som en 
privat baggård snarere end offentligt rum. Vi anser det for højst 
usandsynligt, at almindelig borgere vil sætte sig ind i et 
forholdsvis aflukket gårdrum og placere sig lige ud for en 
stueetage-lejlighed.  
 

At tagterrasser udgør en forholdsvis stor en del af det samlede friareal, 
mener vi strider mod kommunens vision om øget tilgængelighed til 
byrum (Kommuneplan 2015, side 26: ” København skal være en åben 
og inviterende by, hvor vi har lyst til og mulighed for at færdes og 
mødes på kryds og tværs af bydele … Særligt fysisk tilgængelighed er 
vigtig for alle borgere…”) 

 
I øvrigt henviser vi til Friluftsrådet Københavns udmærkede høringssvar 
(15/4-2016, http://www.blivhoert.kk.dk/svar/12536). De foreslår at 
”...sådanne hævede arealer ikke medregnes i friarealdækningen, men 
opfattes som et yderligere tilskud, og de anførte friarealprocenter  
40/10/100 og på terræn fastholdes som eksakte størrelser.” De foreslår 
også, at Teknik- og Miljøudvalget ikke skal kunne tillade, at 
friarealprocenten i helt særlige tilfælde fraviges, hvis det vurderes, at 
friarealerne kan etableres i en størrelse, der sikrer, at indretning og  
kvalitet er funktionelt tilfredsstillende, vurderet ud fra bebyggelsens 
anvendelse. 



 
 

• Rækkehusene (bebyggelse C) vil fjerne et integrereret grønt område, 
der pt fungerer efter hensigten. Det er et sted, der naturligt benyttes 
hele dagen igennem. I aftentimerne er det det eneste sted med liv, 
pga. aftensolen. Vi mener ikke, at et sådan område kan genskabes eller 
bliver genskabt ved nogle af de nye pladser, der lægges op til i 
byggeriet. Som bekendt opstår byliv ikke af sig selv.   
 

• Med ovenstående in mente – byliv i forhold til lysforhold – opfordrer vi 
endvidere til, at lysforholdende for de øvrige offentlige pladser og 
møderum granskes. For eksempel vil den centrale plads – i 
lokalplanstillægget betegnet Torv henligge i skygge det meste af tiden, 
idet den er klemt inde mellem hhv 6 og 7 etagers bygningsdele. Vi har 
en forventning om, at den derfor næppe vil fungere som et naturligt 

mødested som det fremgår af tillægget til lokalplanen. Enhver plads, 
der ligger i et trangt bebygget område med nærhed til et 
discountsupermarked har også større risiko for at blive et opholdssted 
for socialt nødtstedte snarere end legende børn og læsende 
studerende. 
 

• Vi har meget svært ved at gennemskue, hvordan den planlagte 
passage/ det nye torv gennem karrébyggeriet vil have samme 
multikulturelle anvendelse – endsige give plads nok – til både færdsel 
og ophold som det i dag ses på de grønne områder, hvor rækkehusene 
er planlagt. 

 
Grundejerforeningen Godthaab foreslår derfor, at der fremlægges en mere 

detaljeret plan for de tilbageværende grønne/rekreative områder/offentlige 

rum, hvor opholdsarealer indrettet på dæk i gårdrum og på fælles 

tagterrasser ikke regnes med som offentligt tilgængelige friarealer. 

 
Ad 4) Bekymring over parkeringspresset  
Vi har svært ved at se, hvordan parkeringsforhold skal indfries. I følge 
forslaget skal der være bilparkeringspladser svarende til 1 plads pr. 200 m2 
boligareal – i alt 49 pladser, heraf 38 i kælder (Forslag til tillæg nr. 2 til 
lokalplan nr. 367-1, p. 7). 
 
Forudsætningen for at der er givet tilladelse til Nettobutikken i Lüneborggade 
var, at der blev etableret p-pladser til kunderne. Hvordan hænger det 
sammen med den foreslåede lokalplan? Er de medregnet i de 49 pladser? 
 



 
Med venlig hilsen, 
 
Mille Wilken Bengtsson 
Formand for Grundejerforeningen Godthaab, (E-mail: 
badensgade.bestyrelsen@gmail.com 


