AKTIVITETSHUS

HUS UNDER LANGEBRO

Fællesskabet
Under Langebro
To borgmestre opfordrede i 2017 Islands Brygges Lokalråd til at arbejde
på etablering af et levende helårs byliv under og ved Langebro
med fokus på fællesskab og sammenhængskraft.
Den imponerende arkitektur i Kaj Gottlobs fredede bro
med de spektakulære søjler skaber et storslået og spændende rum
med nogle enestående muligheder for byliv.
Rummet har en god naturlig akustik
til f.eks. arrangementer med sang og musik og afholdelse af debatter og taler.
Lokalerne på begge sider af søjlerummet er velegnede
til forskellige kulturelle og fællesskabsfremmende aktiviteter.
Loftshøjden og afstanden til beboelser er god.
Trafikstøjen på broen vil også reducere eventuelle gener for naboerne.
De nye aktiviteter tænkes brugerdrevet baseret på frivillighed
som supplement til Kulturhuset og udviklet i et samskabelsesprojekt.
Beboerne på Islands Brygge har udtrykt stor interesse for aktiviteter
på tværs af skel og alder som musik og sang og grønne projekter.
Lokalt efterlyses et sted til unge, fælles aktiviteter i weekenden for forældre og børn,
øvelokaler for musik, aktiviteter og faciliteter til fællessang, kor, dans og grønne projekter.
Lokale ressourcestærke voksne med tid i dagtimerne er interesserede
i aktiviteter og projekter, hvor deres ressourcer bruges til at forbedre samfundet.
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OM LANGEBRO

Photo: by Dragør luftfoto / From Realdania

Omgivelserne
Langebro på Islands Brygge har en meget central
beliggenhed i den nordlige ende af bydelen i skellet
til Christianshavn og Indre By.

Culture

Omgivelserne rummer meget store og populære
rekreative værdier med Havneparken Islands
Brygge, Christianshavn Vold og en flot havnepromenade med aftensol og flotte udsigter.

Business
& Tourism

De omkringliggende bebyggelser består primært
af boliger på Islands Brygge, erhverv og grønne
anlæg på Christianshavn, kulturinstitutioner mod

Business

Indre By og erhverv og turisme mod Vesterbro.
Den nuværende bro fra 1954 har en imponerende
arkitektur, hvor de flotte søjler under broen danner
et storslået og spændende rum.

Areal Map med cyklesti: from kk.dk

Residence

: Supercykelsti
: Grøn Cykelrute

Historical Map: from Histriskatlas / Sognekort over København og omegn (1899)
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BRUGER ANALYSE

Befolkning på Islands Brygge
Islands Brygge er en bydel under meget stor forandring.

Fakta om Islands Brygge
Børn under 1 år

320

Børn under 6 år

1.750

Børn 0 - 9 år		

2.279

Unge 16 – 21 år

593

Over 18 år med tid på hverdage
			3.801

Antal pr. argang

Kilde: Note A
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Den ældre bydel er opført for ca. 100 år siden
og består primært af store 5 etagers boligkar-

0-9 år

reer. I en lang årrække var de fleste lejeboliger,

Kilde: Note A & Note B

men mange er i dag ændret til andelsboliger.
De oprindelige små lejligheder er ofte lagt

15.2%

sammen til større lejligheder.

11.2%

De omkringliggende tidligere industriområder
er i de senere år blevet bebygget med boliger
og indbyggertallet er kraftigt stigende. Nyt er,
at en stor andel familier med småbørn vælger
at bo i bydelen. I dag har bydelen den højeste
andel af børn i alderen 0-9 år.

ISLANDS BRYGGE

RESTEN AF KOBENHAVN

Igangværende byggeri medfører at antallet af
boliger forventes at vokse med ca. 20%.
Omkring 25% af beboerne er over 18 år og har
tid på hverdagene til at deltage i aktiviteter.
Nærmere oplysninger om kilderne i bilag 1.
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Note A: Statistikbanken på https://www.kk.dk/statistik
Tab-Be4-4: Befolkningen i København efter alder, køn og roder København i alt - år måned dag:
20180331 Aldersgruppe 1 år og Roder 329, 330, 331, 333, 334, 337 og 338
Note B: Statistikbanken på https://www.kk.dk/statistik
Tabel Be4-1: København i alt
København i alt - år måned dag: 20180331 Aldersgruppe 1 år

Bes ø gende og forbipasserende
Beliggenheden har naturligt en meget stor eksponering, da mange cyklende og gående
passerer forbi.
Der kommer mange danske og udenlandske
besøgende på grund af de store rekreative
værdier omgivelserne rummer. Om sommeren på solskinsdage tiltrækker Havneparken og
Havnebadet tusinder af besøgende.
Ved den seneste trafiktælling fra 2014
passerede 7.100 cykler dagligt under Langebro.
Vi forventer, at det aktuelle antal cykler er en del
højere efter, at Cirkelbroen er åbnet.
Udover cyklerne på vej til og fra arbejdet forventes mange at bruge de grønne cykelruter
Havneringen og Amagerruten.
Areal Map med cyklesti: from kk.dk
: Supercykelsti under etablering
: Planlagt Supercykelsti
:Eksisterende Grøn Cykelrute
:Planlagt Grøn Cykelrute

Målforhold
Dato
Signaturforklaring

© Geodatastyrelsen, © Københavns Kommune
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Eksisterende Supercykelsti
Supercykelsti under etablering
Planlagt Supercykelsti
Eksisterende Grøn Cykelrute
Planlagt Grøn Cykelrute

NY SITUATION

Photo: Kulturhavn 365

Den nye bro
I 2019 åbner den nye cykel- og gangbro, Lille Langebro. Broen skal skabe bedre vilkår for cyklister og
fodgængere og bringe byen og havnen tættere sammen. Det forventes, at ca. 12.000 gående og cyklister
vil dagligt benytte Lille Langebro. De fleste vil passere
forbi eller under Langebro.

Udover cyklerne til og fra arbejdet forventes mange
lokale og besøgende at bruge broen, som er en del af
de grønne cykelruter. Med broen skabes en grøn og
historisk forbindelse, der strækker sig fra Ørstedparken via Vester Voldgade til Christianshavns Voldanlæg
og videre ud til Holmen.

PHOTO: REALDANIA
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FORSLAG

Projektets rammer

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Søjlerummet

Hus 1

Hus 2

ca. 240 m2

ca. 400 m2

ca. 800 m2

Med et mindre lokale

Huset mod vest / havnen vil først De eksisterende mure vil blive anvendt i størst

i huset mod vest som

blive istandsat. Nederst vendt

mulig grad. Mod nordsiden etableres værk-

støttepunkt vil udearealet

mod vejen vil de store rum blive

steder i lokalerne. Der vil være et stort lokale

umiddelbart kunnet tages i

bevaret og indrettet til fleksibe-

mod syd, som vil give mulighed for fleksibel

brug til arrangementer.

lt brug med den eksisterende

anvendelse til forskelligartede aktiviteter. Ved

Der skal dog etableres

industrielle atmosfære bevaret.

hjælp af mobile møbler og udstyr vil lokalet

adgang til el og

Ved at installere glasdøre i

hurtigt kunne indrettes efter behov og ønsker.

fastgørelsesmuligheder i

de eksisterende portåbninger

De mobile møbler vil kunne tages med uden-

loft og mur i søjlerummet.

vil udearealet i søjlerummet

for og derved etablere yderligere forbindelser

naturligt blive bundet sammen

mellem de indre og ydre aktiviteter.

med de indre rum.
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BRUGERGRUPPER
Vi har haft en række borgermøder, dialoger og

Der er mange familier med børn på Islands Brygge. De

debatter om holdninger og ønsker til projektet primært

efterlyser et sted i weekenden til fælles aktiviteter for

blandt beboerne på Islands Brygge.

forældre og børn. Et sted med plads til at både voksne

Med hensyn til brugere har vi fokuseret på

og børn kan hænge ud.

beboerne på Islands Brygge, men med den centrale
beliggenhed forventer vi mange brugere fra de om-

Der er også behov for legestuer, hvor forældre og børn

kringliggende bydele.

og dagplejere kan gå hen i dagtimerne. Et børnesikret
lokale med lidt legetøj og puslefaciliteter.

Beboerne på Islands Brygge har udtrykt stor interesse
for samlende aktiviteter på tværs af skel og alder som

På Islands Brygge mangler de unge et sted. Vi har

musik og sang og grønne projekter.

været i dialog med ungerådet for at høre om deres in-

Der er stor interesse for fællessang og fælleskøkken /

teresser og behov. De udtrykker primært, at der er be-

spisning i forbindelse med madspildsaktiviteter.

hov for et sted, hvor unge kan mødes med mødelokaler
og øvelokaler til musik og dans.

Generelt efterlyser man et sted, hvor man kan være
uden at skulle købe noget.

Der er mange lokale ressourcestærke voksne med tid
på hverdage i dagtimerne.

Man savner også frie værkstedsfaciliteter til især ker-

De har udtrykt interesse i at være en del af et fælless-

amik og træarbejde.

kab omkring aktiviteter og projekter, hvor deres frie
ressourcer bruges meningsfyldt. Der er stor fokus på
miljø og klimaproblematikkerne.

Hverdage
Aften

Weekend

Unge

Eftermiddag
Formiddag
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Hverdagsressourcer

Forældre & børn

PHASE 1

3

1

2

1. Udendørsområde
2. Læskærm
3. Aktivitetsrum 1

Søjlerummet

De spektakulære søjler danner et storslået og

Lokalet er velegnet og behøver ikke istandsættelse.

spændende rum, der med lokalerne under broen som

Det anvendes lige nu til opbevaring af Parkering

støttepunkt giver nogle helt unikke rammer for

København.

arrangementer. Søjlerummet har en god naturlig
akustik og er velegnet til sang og musik og debatter.

I søjlerummet er der behov for adgang til el og fast-

Det er overdækket og aktiviteterne bliver dermed

gørelsesmuligheder i loft og mur.

uafhængige af vejret.
Udstyr og inventar bliver primært genbrug og lån fra
Vi vil aktivere søjlerummet som første trin med en

gang til gang.

forårsfest for alle den første weekend i maj,
når Kirsebæralleen blomstrer.

Anvendelsen af søjlerummet og støttepunktet er i

Det tænkes fulgt op med morgensang en gang om

tråd med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af

ugen i maj og juni.

9. november 2017 under ”Havnen tilbage til Køben-

Arrangementerne skal give opmærksomhed på at

havnerne” om, at ”Bropillerne skal aktiveres som

anvende søjlerummet.

Byrum”.

Som første del vil vi gerne kunne tage det nordlige

Støttepunktet har yderligere en god beliggenhed til at

lokale på 75 m2 ud mod vandet i brug, både til anven-

fungere som støttepunkt for aktiviteter i Havnen.

delse alene og som støtte for aktiviteter i
søjlerummet. Med et støttepunkt er det meget lettere
at afholde arrangementer i søjlerummet.

AKTIVITETER
Huset mod vest / havnen vil først blive istandsat. Nederst vendt mod vejen vil de store rum blive bevaret og
indrettet til fleksibelt brug med den eksisterende industrielle atmosfære bevaret.
Ved at installere glasdøre i de eksisterende portåbninger vil udearealet i søjlerummet naturligt blive bundet
sammen med de indre rum. De vil kunne bruges både alene og sammen med søjlerummet.
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Sang

Gymnastik

Udendør lys

Aktivitet med barn

Samvær

Gadeperformance / koncert

FUNKTIONER - PHASE 1
Det overdækkede og flotte søjlerum med god akustik er velegnet til, at man mødes og er sammen om aktiviteter og arrangementer.
Naturlige anvendelsesmuligheder er fællessang/morgensang, gadegymnastik, informationsmøder med taler, forskellige sammenkomster og musikalske aktiviteter. Ved større eller mere krævende arrangementer kan glasdørene åbnes og binde udearealet i søjlerummet
sammen med de indre rum.

Fællessang / morgensang

Motion / gymnastik

Flytbar læskærm
Skydedør

Belysning

Gademusikanter

PHASE 2

10
8

10
7

3

6
6

9

5

4

1

2

1. Udendørsområde

6. Toilet

2. Læskærm

7. Opbevaring

3. Aktivitetsrum 1

8. Gang

4. Aktivitetsrum 2

9. Øvelokale

5. Bred Trappe/Bænk

10. Musiklokale

AKTIVITETER
Huset mod vest / havnen vil først blive istandsat. Nederst vendt mod vejen vil de store rum blive bevaret og
indrettet til fleksibelt brug med den eksisterende industrielle atmosfære bevaret.
Ved at installere glasdøre i de eksisterende portåbninger vil udearealet i søjlerummet naturligt blive bundet
sammen med de indre rum. De vil kunne bruges både alene og sammen med søjlerummet.
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Samvær

Staging

Orkester

Danse

Ping-pong

Madspilds projekter

FUNKTIONER - PHASE 2
Det overdækkede og flotte søjlerum med god akustik er velegnet til, at man mødes og er sammen om aktiviteter og arrangementer.
Naturlige anvendelsesmuligheder er fællessang/morgensang, gadegymnastik, informationsmøder med taler, forskellige sammenkomster og musikalske aktiviteter. Ved større eller mere krævende arrangementer kan glasdørene åbnes og binde udearealet i søjlerummet
sammen med de indre rum.

Øvelokale musik 1

Øvelokale musik 2

Træningslokale
Optræden

Madspilds projekter

Stor sal med musiker

PHASE 3

1

2
3

5

4

6
7

5

1. Kunstnerisk værksted
2. Toilet
3. Værksted til håndværk
4. Udstillingsområde
5. Udendørs område
6. Fælleskøkken og spise område
7. Den store sal

AKTIVITETER
Mod nordsiden etableres forskellige værksteder. Det store lokale mod syd indrettes til fleksibel
anvendelse til forskelligartede aktiviteter.
Ved hjælp af mobile møbler og udstyr vil lokalet hurtigt kunne indrettes efter behov og ønsker.
De mobile møbler kan tages med udenfor og derved danne yderligere forbindelser mellem de indre
og ydre aktiviteter.
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Fælleskøkken og spisning

Kunstnerisk værksted

Optræden

Udstilling

Bog-bytte-reol

Håndværk - fælles værktøj

Byhave

Samvær og fællesskab

Udendørs fælleskøkken

FUNKTIONER 1 - PHASE 3
Det store lokale får en meget fleksibel indretning, så det både kan anvendes til store forestillinger og deles op til flere mindre aktiviteter
som udstillinger, undervisning, workshop og danseevents.
På pladsen udenfor mod sydvest og i søjlerummet kan aktiviteterne udvides med f.eks. forestillinger, markeder og arrangementer.

Mobile møbler

(Køkken, opbevaring, plantemodul, DJ cabinet, musikmodul..
For at kunne bruge det store lokale fleksibelt og udvide aktiviteterne
udendørs er alle arbejdsborde, opbevaringsmøbler osv. så mobile som

Fællesmiddag

muligt. Alle dimensioner og design er modulopbyggede for at kunne anvendes i forskellige kombinationer, f.eks. køkkenmodul og plantemodul
eller arbejdsbord og opbevaringsmodul. Møblerne er lette at samle og
brugeren kan nemt opbygge og sammensætte den ønskede opstilling
med de nødvendige funktioner.

Undervisning i madlavning

Grønne projekter
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FUNKTIONER 2 - PHASE 3
Den primære kilde til dagslys vil være de store glasdøre / vinduer mod syd, men der vil også være
glasdøre i portåbningerne ud mod søjlerummet. De store glasarealer skal også hjælpe med at binde
udearealet mod syd og i søjlerummet sammen med de indre rum.

Værksted til håndværk

Kunstnerisk værksted
Den store sal

Bog-bytte-reol

Biograf

Udstillingsområde

Organisation

Målet er gennem et samskabelsesprojekt at etablere

Vi forestiller os, at der etableres en forening for

et brugerdrevet aktivitetshus Under Langebro med

Aktivitetshuset Under Langebro, som kan indgå

fokus på fællesskaber og frivillighed.

formelle aftaler.

Et hus med faciliteter der supplerer Kulturhuset

Bestyrelsen af foreningen ser vi bestå af repræsent-

Islands Brygge og med stor fokus på frivillighed og

anter for brugerne, både for foreninger og for enkelt-

som ikke er kommercielt drevet.

personer og af medlemmer af Islands Brygge Lokalråd
og Kulturhuset Islands Brygge for at give bestyrelsen

Huset bør være brugerdrevet for at sikre lokalt
ejerskab, engagement og involvering på et ansvarligt
demokratisk grundlag.
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kontinuitet og stabilitet.

Tidsforløb
Vi ser en langstrakt proces med et etapevis forløb

Som det første fokuserer vi på at aktivere søjlerum-

afstemt med, hvornår lokalerne kan blive ledige. En

met ud mod vandet. Vi tænker at åbne med en

proces hvor vi trinvis kan igangsætte nye aktiviteter

forårsfest for alle i den første weekend i maj med

og har tid og muligheder for løbende inddragelse af

fællessang, kor og musik og festlige taler, når Kirse-

brugerne i videreudviklingen af projektet.

bæralleen blomstrer.

I den undersøgende proces hertil har vi haft et meget

Som opfølgning en aktivitet med morgensang en

fint samarbejde med både Kultur- og Fritidsforvaltnin-

gang om ugen i maj og juni, hvor vi vil forsøge at få

gen og Teknik-og Miljøforvaltningen.

nogle af de cyklende på vej til arbejde til at stoppe op
og deltage i morgensangen.
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S
Bilag:

Opdaterede fakta om Islands Brygge

For at give politikerne og forvaltningerne i København det bedst mulige
beslutningsgrundlag og et godt fundament for en hurtig behandling har
Lokalrådet her samlet fakta om Islands Brygge med relevans for
projektet.
Vi har forsøgt at indsamle de mest opdaterede data gennem at indhente
disse i dialog med sekretariatet i Amager Vest Lokaludvalg /
Økonomiforvaltningen.
Nogle af dataene har Lokalrådet fået færdige i rapporter fra sekretariatet,
andre har Lokalrådet efter anbefaling fra sekretariatet selv hentet fra
Statistikbanken på https://www.kk.dk/statistik.
Ved de enkelte informationer i denne projektbeskrivelse oplyser vi kilden.

Befolkning på Islands Brygge
Vi har defineret Islands Brygge til at omfatte roderne 329, 330, 331, 333,
334, 337 og 338. Se vedlagt kort over roder fra Københavnerkortet.
Oplysningerne om antal børn, unge og beboerne på Islands Brygge
kommer fra Statistikbanken. Data har referencetidspunkt 20180331.

Meget markant for Islands Brygge er andelen af børn under 9 år
væsentlig højere end resten af Københavns Kommune.

0-9 år
15,2%

11,2%

ISLANDS BRYGGE

RESTEN AF KØBENHAVN

Kilde: Note A & Note B

07-07-2018 17:12

Under Langebro
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S

Det er især de yngste årgange, som der er mange af på Islands Brygge.

Antal pr. årgang
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Kilde: Note A
Andelen af yngre børn er især høj i Roderne med nybyggeri.
Thorshavngade med Ny Tøjhus og Artillerivej med Havnestaden og
Islands Brygge Syd.
Vi oplever et skift til at mange familier med småbørn flytter til Islands
Brygge i de nye bebyggelser.

Der er yderligere ca. 1.600 boliger under opførelse på Islands Brygge.
Det svarer til en stigning på ca. 20%. Kilde til oplysningerne er
bygherrernes offentlige oplysninger.
Det fordeler sig med
Bygherre
Bach Gruppen
PensionDanmark
Walls
Bonava (NCC)

07-07-2018 17:12

Navn
Bryggens Bastion
Havnebryggen
Flere navne
Længehuset

Under Langebro

Antal boliger
1.000 boliger
450 boliger
110 boliger
35 boliger
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S
På den baggrund anser vi det for sandsynlig, at der vil flytte endnu flere
familier til Islands Brygge med yngre børn i de kommende år.
For at få en vurdering af hvor mange unge mellem 16-21 år vi kan
forvente på Islands Brygge i de kommende år, har vi lavet en konservativ
fremskrivning af de bestående børnetal.
Vi har ikke medregnet de 20% boliger under opførelse.

Fremskrivningen viser, at antal unge vil næsten fordobles i løbet af de
kommende 10 år.

16-21 år
Islands Brygge

1.200
1.000
800
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400
200
0
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2021
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2024

2025

2026

2027

2028

Kilde: Note A

Vigtigste fakta om Islands Brygge
Antal
320
1.750
2.279

Kilde
Note A - 2018-03-31
Note A - 2018-03-31
Note A - 2018-03-31

593

Note A - 2018-03-31

Beboere i alt

15.024

Note A - 2018-03-31

Antal boliger

8.002

Note C - 2017-01-01

Børn under 1 år
Børn under 6 år
Børn 0-9 år
Unge 16-21 år

07-07-2018 17:12

Under Langebro
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S

Vi har også mødt en interesse for at etablere et fællesskab / samvær på
hverdage for voksne, der ikke er på arbejdsmarkedet. Det vil sige voksne,
der har tid på hverdagene.
Vi har fået følgende oplysninger fra Danmarks Statistik gennem Amager
Vest Lokaludvalg / Økonomiforvaltningen.
Vi har for at få et overblik selv vurderet antal forældre på barsel til at
være identisk med antal børn under 1 år.
Voksne ikke aktive på arbejdsmarkedet
Antal

Kilde

18+ år ikke lønmodtager

3.481

Note C

Pensionister
Førtidspension & efterløn & Flex
Selvstændige
Under uddannelse
Arbejdsløse Kontanthjælp
Øvrige udenfor arbejdsmarkedet
Samlet

1.054
210
511
470
411
825
3.481

Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note

Forældre på barsel

320

I alt ikke på arbejdsmarkedet

C
C
C
C
C
C
C

= Børn 0-1 år, Note A

3.801

Note A:
Statistikbanken på https://www.kk.dk/statistik
Tab-Be4-4: Befolkningen i København efter alder, køn og roder
København i alt - år måned dag:
20180331
Aldersgruppe 1 år og Roder 329, 330, 331, 333, 334, 337 og 338

Note B:
Statistikbanken på https://www.kk.dk/statistik
Tabel Be4-1: København i alt
København i alt - år måned dag:
20180331
Aldersgruppe 1 år

Note C:
Danmarks Statistiks Forskningsservice
Kommentar: Morten Eske Jensen <WX79@kk.dk>
Udtræk er 18+årige pr. 1.1.2017 efter socioøkonomisk status.
Det er ikke muligt at udskille personer på barsel, da de er anført som beskæftiget.
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Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S

Kort over Roder
Hentet fra Københavnerkortet

07-07-2018 17:12

Under Langebro

5

