
Grønttorvsområdet
Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og tilhørende 
miljørapport samt udkast til udbygningssftale

I denne folder kan du læse mere om forslagene og dine muligheder 
for at deltage i debatten

Læs mere på www.kk.dk/lokalplanforslag

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

BB

Borgermøde
Københavns Kommune og Valby 
Lokaludvalg inviterer til byvandring 
onsdag den 8. juni 2011 kl. 18 med start 
fra Grønttorvet nr. 5. Efterfølgende 
afholdes borgermøde i Grønttorvets 
Torvehal kl. 19-21. 

www.blivhoert.kk.dk
På hjemmesiden kan du se og downloa-
de forslagene, komme med din mening 
i debatforum eller sende dine bemærk-
ninger til forslagene.

Sidste frist er den 18. august 2011
Høringsperioden løber fra den 
18. maj til den 18. august 2011. I denne 
periode kan du sende bemærkninger, 
ændringsforslag eller indsigelser til:

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bydesign
Postboks 447 
1505 København V
E-mail: bydesign@tmf.kk.dk
Tlf. 33 66 33 66

Her kan du hente forslagene 
Fra den 18. maj 2011 indtil den 18. august 
2011 er forslagene fremlagt i:
•  Teknik- og Miljøforvaltningens reception,  
 Njalsgade 13 
•  Hovedbiblioteket, Krystalgade 15
•  Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
•  Borgerservice Sundby, 
 Amager Centret 147
•  Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
•  Borgerservice Østerbro, Trianglen 1 
•  Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23

Du kan også bestille forslagene skriftligt el-
ler telefonisk hos Center for Bydesign, 
Postboks 447, 1505 København V, 
e-mail:bydesign@tmf.kk.dk eller på 
tlf.: 33 66 33 66



I fremtiden bliver Valbys tidligere 
industriområder nye attraktive by-
kvarterer til den voksende køben-
havnske befolkning
 Planerne skal muliggøre, at Grønttorvs-
området kan omdannes til et tæt bykvar-
ter med en blanding af boliger og erhverv, 
herunder butikker og kulturelle, sociale og 
uddannelsesmæssige institutioner samt 
kreative erhverv. Der skal tages særligt hen-
syn til sammenhæng med de tilstødende 
områder, udnyttelse af stationsnærheden, 
attraktive og trygge byrum samt bæredyg-
tighed. 

På grund af stationsnærhed planlægges 
høje huse til erhverv i den lige del af områ-
det, flest i den nordlige del af området tæt-
test på banen.

Historiens spor skal bevares
Helhedsplanens hovedgreb bevarer dele af 
Grønttorvets gamle torvehal og skaber her et 
centrum fyldt med aktiviteter. Torvehallen 
opretholdes som kulturspor og omdannes til 
central plads med en række pavilloner med 
mange former for liv. Det aktive bydelshjerte 
omkranses af to lange husrækker i 5-7 etager. 
Syd for bliver kvarteret tilpasset den karak-
terfulde Håndværkerbyen og de omkringlig-
gende villakvarterer med karreer og række-
huse i 2-4 etager.  På den nordlige side af den 
centrale plads blandes boliger og erhverv på 
de øvre etager af den lange bygning med de-
tailhandel og restaurations- og caféliv i stue-
etagen. På nordsiden nærmest banen ligger 
kontorbyggeri og boliger. Bebyggelsesstruk-
turen er karreer, længehuse og punkthuse i 
op til 90 m højde nærmest banen. Mellem de 
relativt store bygningsvoluminer ligger store 
grønne arealer, der skal anvendes til rekrea-
tion og bevægelse. Langs Gammel Køge Lan-
devej placeres erhvervsbyggeri, som delvis 
fungerer som støjmur for de bagvedliggende 
boliger. Bebyggelsen afrundes ved Torvepor-
ten med en bygning i 11 etager, der tænkes 
som en markør ved ankomsten til området.

En tæt, grøn og livlig bydel for alle 
Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 
320.000 m² og kan dermed sammenlignes 
med Carlsberg-området. 

Op mod banen er der planlagt et grønt om-
råde på Bane-Danmarks areal. Dele af dette 
område kan anvendes midlertidigt til rekrea-
tive formål, indtil de langsigtede baneanlæg 
måtte blive aktuelle, mens andre dele kan 
anvendes rekreativt, når København-Ring-
stedbanen er anlagt. Derudover er der den 
store centrale plads, Torveporten-strøget og 
flere mindre, mere lokale byrum i de enkelte 
underområder.

Lokalplanen giver mulighed for at der kan 
etableres skoler og børnehaver i området. 
Det forventes, at der er behov for mindst 1 ny 
børnehave, der vil kunne placeres ved siden af 
underområde IA.

Pavillonerne på den centrale plads tænkes 
brugt til kulturelle formål, og det er menin-
gen, at hallen kan bruges midlertidigt, efter 
at Grønttorvet er flyttet ud, og indtil området 
udvikles.

Udkastet til udbygningsaftale
drejer sig om forskønnelse af Torveporten og 
omlægning af krydset Retortvej/Folehaven.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af lokalplan-
forslaget, må ikke ændres, bebygges eller 
ændre anvendelse i perioden, fra lokalplan-

forslaget er offentliggjort, til den endelige 
lokalplan er vedtaget og bekendtgjort. For-
buddet gælder dog højst ét år.

Når fristen for at komme med bemærk-
ninger til lokalplanforslaget er udløbet, 
og ingen statslig myndighed har modsat 
sig, at lokalplanen vedtages endeligt, kan 
kommunen tillade ejendommen bebygget 
eller anvendt som beskrevet i lokalplanfor-
slaget.

En sådan tilladelse forudsætter, at det, der 
gives tilladelse til, er i overensstemmelse 
med kommuneplanen og ikke kræver lo-
kalplan. 

IA

IIA
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Vi Vil gerne høre din mening
Planforslaget er i offentlig høring fra den 18. maj til den 18. august 2011.

I høringsperioden er du velkommen til at sende eller maile kommentarer, ændringsforslag eller ind-
sigelser til kommunen. Borgerrepræsentationen vil tage alle skriftlige henvendelser i betragtning, 
når de skal beslutte om og i hvilken form, forslaget skal vedtages.

Se på bagsiden hvordan du kan få flere oplysninger om forslaget og deltage i debatten.

Visualisering af  Boligbebyggelse i område IA

Det foreslåede erhvervsprojekt tegnet af Dorthe Man-
drup Arkitekter i lokalplanområdets nord-østlige 
hjørne, Torveporten Nord: område IIA.

Foreslået boligbebyggelse med detailhandel i stuen ud 
til strøggaden "Torveporten": område IIA.


