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Alternative byrum til aflastning af Anker Jørgensens Plads. 

Udkast til brev til Teknik & Miljøborgmesteren 

 

I februar 2019 besluttede Kgs Enghave Lokaludvalg, at vi ikke ville indstille noget 

alternativt byrum for de tidligere brugere af Mozarts Plads, som nu er lukket p.gr. af 

metrobyggeri. På baggrund af udviklingen siden da, er det blevet klart at lukningen af 

Mozarts Plads har ført til et meget stort pres på Anker Jørgensens Plads og til 

konflikter både mellem pladsens brugere indbyrdes og mellem brugerne og beboerne i 

den nærliggende boligkarré. Lokaludvalget har revideret sin holdning, og vi vil nu 

gerne indstille at der etableres alternative byrum til aflastning af Anker Jørgensens 

Plads. Vi har grund til at tro, at en spredning af brugerne til flere byrum vil reducere 

generne for de omkringboende og forbipasserende.  

 

For at mindske ulemper ved de alternative byrum ønsker vi, at følgende faciliteter 

bliver etableret:  ∘ Bænke, borde og affaldsbeholder.  ∘ Toilet ∘ Et læskur som kan yde beskyttelse mod regn og blæst, men som er lavet af 

gennemsigtige materialer, så det ikke tilskynder til ulovlige handlinger.  ∘ En hundegård, idet det skønnes at være meget svært at få brugerne til at holde 

deres hunde i snor. En hundegård kan også være med til at begrænse antallet af 

brugere, og dermed tilskynde til en spredning af brugerne på flere pladser. ∘ Hvor stedet er gennemgangsvej for børn til/fra skole, ønsker vi en beplantning, 

f.eks. pilehegn, som kan skærme børnene for kontakt med brugerne. 

 

Vi mener at nedenstående placeringer kan komme i betragtning:  

 

Hørdumsgade 

Fordele:  

Socialfaglige analyser peger entydigt på at placeringen burde kunne fungere. 

Analyserne vægter: ∘ at der er forbipasserende, det skaber tryghed for de udsatte borgere. ∘ at det er tæt på indkøbsmuligheder – uden at befærdet vej krydses. ∘ at politiet kan orientere sig på stedet ∘ at det er relativt langt fra bebyggelse (30-50 m) ∘ at brugerne selv har givet udtryk for at de kan finde på at bruge stedet  

Der er OK fra ejer, Banedanmark. Placeringen er til sammenligning med andre 

områder i Sydhavnen længst fra naboer og skærmet af en bygning (HOFORanlæg). 

 

Ulemper: 

 Placeringen ligger overfor Café South Harbour, som skaber brobygning fra 

Vesterbro og det nye Sydhavn over til det ”gamle” Sydhavn. Caféens ejer er 
overordentlig bekymret for caféens fremtid, med disse naboer. Caféen har for nylig 

etableret en glasindhegning af deres areal til udeservering, som virker 

afskærmende. 
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 Hjørnet er ”porten” til Sydhavnen, lokale frygter for at Sydhavnens forbedrede ry 
sættes i spil. 

 Det er blevet påpeget, at mange fodgængere benytter stien langs Hørdumsgade, 

her i blandt mange skolebørn. 

 Naboerne er meget bekymrede ved udsigten til en drikkegruppe tæt ved. AKB 

København har bl.a. afholdt to åbne beboermøder (18.12.2018 og 6.2.2019), hvor 

beboerne har givet udtryk for frustration over manglende løsninger på situationen 

på Anker Jørgensens Plads, men også bekymring over en alternativ placering ved 

Enghavevej/Hørdumsgade.   

 

Socialforvaltningen har med input fra flere andre parter, herunder lokalpolitiet og 

driftsfolk lavet en grundig analyse af mulige alternative lokationer til små grupper af 

de brugere og beboere der tidligere sad på Mozarts Plads. Ud fra socialfaglige, 

byrumsmæssige og politimæssige vurderinger, er der peget på denne lokation. 

 

Stedet på hjørnet af Enghavevej/Hørdumsgade er ejet af Banedanmark, og undtagen en 

smal bræmme er arealet udlagt som fredskov. Der kan derfor kun opsættes tungere 

elementer (borde, bænke, skurkonstruktion) på en tynd stribe.  

 

Sjælør Boulevard 

Fordele: Gode indkøbsmuligheder, tæt på byliv, rigeligt med plads.  

Ulemper: For tæt på naboer både lydmæsigt og visuelt, ingen toilet. Der er i forvejen 

etableret et hundetoilet og bænke. Sjælør Boulevard skal indrettes til skybrudssikring 

indenfor en overskuelig fremtid.   

Ejeren er Københavns kommune.  
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Wagnersvej 

Den grønne trekant ved Karens Minde er i forvejen udstyret med bænke og 

affaldskurv. Pladsen er forholdsvis rummelig, men der er beboede områder til to af 

siderne, dog med en større afstand end det er til fældet ved Anker Jørgensens Plads.  

Der er offentligt toilet i nærheden ved Karens Minde. Pladsens brugere syntes det var 

en god placering, men var ikke sikker på de var velkomne der. Stedet er grønt og der 

forekommer trafik dagen igennem så det ikke virker isoleret. Derudover udtrykker 

brugerne, at pladsen ligger i en fornuftig afstand til Fakta og øvrige 

indkøbsmuligheder. Ejeren er Københavns kommune.  

 

I Handleplan for Mozarts Plads fra 2016 fremgår det, at der skal arbejdes med at finde 

supplerende byrum til socialt udsatte. Handleplanen er udarbejdet af Område-

fornyelsens arbejdsgruppe for Mozarts Plads, og er vedtaget af styregruppe for 

Områdefornyelsen Sydhavnen, der er en bredt sammensat gruppe af beboere, andre 

aktører (erhvervsliv mv) og lokale forvaltningsrepræsentanter. Et aktørnetværk er 

blevet nedsat på tværs af aktører i Sydhavnen. Netværket har peget på 3 konkrete 

handlinger for at afhjælpe generne, herunder offentlige toiletfaciliteter, opstilling af 

byrumsmøbler på en supplerende alternativ lokation samt positivt byliv på Anker 

Jørgensens Plads. Disse er igangsat i efteråret. 
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