
 
   

 
Høring af Kongens Enghave Lokaludvalg vedr. forbed-
rende tiltag af midlertidigt byrum ved Hørdumsgade 

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede den 4. fe-

bruar 2021, at der frem mod Overførselssagen 2020-2021 skal søges 

om finansiering til etablering af forbedrende tiltag i det midlertidige by-

rum i Hørdumsgade som et alternativt byrum til Anker Jørgensens 

Plads og en styrket socialfaglig indsats.  

Teknik- og Miljøforvaltningen står for etablering af de fysiske forbed-

rende tiltag af det midlertidige byrum i Hørdumsgade, mens Socialfor-

valtningen står for håndteringen af en styrket socialfaglig indsats i om-

rådet.  

På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning ønsker Teknik- og 

Miljøforvaltningen at høre Kongens Enghave Lokaludvalg om bemærk-

ninger og forslag til forbedrende tiltag i forhold til fysiske indretning af 

byrummet i Hørdumsgade. 

Byrummet ved Hørdumsgade er på nuværende tidspunkt udstyret med 

5 bordebænkesæt og to affaldsspande, som blev opstillet i 2020. 

Nuværende forslag og overvejelser til byrummet inkluderer lettere af-

skærmning/afdækning, muligheder for etablering af et mere fast un-

derlag samt toiletforhold. 

Teknik-og Miljøforvaltningen vil udforme byrummet under hensyn til 

såvel byrummets målgruppe som private og erhvervsdrivende naboer 

til området. Forvaltningen vil derfor sende en tilsvarende høring til na-

boerne af Hørdumsgade. Forvaltningen vil ligeledes inddrage Social-

forvaltningens tilbagemeldinger fra brugernes ønsker til byrummet. 

Etableringen og den endelige udformning er afhængig af, om der af-

sættes midler i Overførselssagen 2020-2021. Derudover er arealet om-

fattet af fredskovpligten, hvilket betyder, at indretningen skal ligge in-

den for de rammer som fredskovspligten tillader og at der muligvis skal 

søges tilladelser hos Miljøstyrelsen. 

Forvaltningen skal bede om, at Lokaludvalgets uddybede bemærknin-

ger senest tirsdag den 2. marts 2021. Svaret bedes sendes til byens-

drift@kk.dk  
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Bilag Kortoversigt af arealet mellem Hørdumsgade og Enghavevej. 

 

 Arealet markeret med rødt viser det samlede græsareal mellem 

Hørdumsgade og Enghavevej. Den blå cirkel markerer placeringen af det 

område, som lejes af BaneDanmark og hvor byrummet etableres. 


