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ET GRØNNERE BRYGGEN 

KIGKURREN 

 

Opstart på projektet 

Da ”Kommuneplan 2019” 

kom i høring i foråret 2019 

var den grønne forbindelse 

mellem Havneparken og 

Amager Fælled slettet. 

De grønne områder skulle nu 

bruges til udvidelse af 

daginstitutioner. Den grønne 

sti mellem Sturlasgade og 

Islands Brygge skulle 

anvendes til udeareal og en 

del af pladsen Kigkurren 

skulle bebygges 

(Hestedroschegrunden). 

 

 

 

Amager Vest Lokaludvalg og Islands 

Brygges Lokalråd besluttede sammen at 

arbejde for 

• at Kigkurren omdannes til en grøn 

plads til ophold 
 

• at Snorresgade og Sturlasgade 
omdannes til grønne gader med træer 

og bevoksning med mulighed for 

ophold 
 

• at der etableres en grøn forbindelse / 

sti fra Kigkurren til stisystemet på 
Amager Fælled med muligheder for 

ophold ved skolehaverne / 
plejehjemmet 
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Borgerinddragelse 

For at få beboernes ønsker og ideer afholdt Amager Vest Lokaludvalg og 

Islands Brygges Lokalråd en pop-op event den 14. juni 2019 på Kigkurren.  

46 borgere tegnede og beskrev mange spændende forslag til anvendelse og 

indretning af pladsen Kigkurren. 
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Ud fra ønskerne og forslagene lavede nogle arkitekter en illustration for give 

flere borgere mulighed for at involvere sig i projektet et grønnere Bryggen.  

  



4 
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En lokal arkitekt Arne Cermak Nielsen fra Urban Power lavede et oplæg til at 

integrere projektet i det kommende skybrudsprojekt for området. 

 

 

 

På Bryggens Fødselsdag 7. september 2019 havde både Amager Vest Lokaludvalg og 

Islands Brygges Lokalråd egen stand, hvor projektet Kigkurren blev præsenteret. 

Vi modtog mange begejstrede kommentarer og yderligere ideer og forslag. 

 

        Amager Vest Lokaludvalg   Islands Brygges Lokalråd 
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      Amager Vest Lokaludvalg       Islands Brygges Lokalråd 

Borgerinddragelsen på Islands Brygge i form af Pop-up event den 14. juni 

2019 på Kigkurren og præsentation af ideerne bredt for borgerne på det store 

arrangement ”Bryggens Fødselsdag” den 7. september 2019 bekræftede 

tilslutningen til projektet. 

Projektet fik derfor en fremtrædende rolle i høringssvaret til Kommuneplan 

2019. 

Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes 

Kommuneplan 2019 (klip om Kigkurren) 



7 

 

Lokalplan 384 Tillæg 1 Artillerivej Øst 

Første konkrete trin i gennemførelsen blev opnået i 2020 med krav om en sti 

med opholdsmuligheder og forbindelse til stisystemet på Amager Fælled i 

lokalplanen for det kommende byggeri på Artillerivej 69. 

Efter løbende dialog med forvaltningen og politikere kom der i lokalplanen 

krav om et stisystem gennem området med opholdsmuligheder. 

Forbindelsen til Amager Fælleds stisystem afventer godkendelse af 

fredningsmyndighederne. Etablering af denne stiforbindelse planlægges 

medtaget i revisionen af plejeplanen for Amager Fælled i slutningen af 2023. 

 

Klip fra lokalplan 384 Tillæg 1 Artillerivej Øst 

 

Under afsnittet Redegørelse 

Infrastruktur (side 5) 

Artillerivej opretholdes med den nuværende bredde. 

Der fastlægges zoner inden for hvilke, der skal anlægges henholdsvis en vej 

med parkering og et stiforløb. Vejen forløber parallelt med Artillerivej og skal 
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mod sydvest tilsluttes det eksisterende færdselsareal på naboejendommen og 

mod nordøst en overkørsel til Artillerivej. 

Stien placeres vinkelret på Artillerivej over for Kigkurren og giver adgang til 

plejehjem, daginstitution, skolehave og værested. I et videre forløb kan stien 

forlænges til Ballonparken og desuden til det eksisterende stisystem på 

Amager Fælled ved områdets sydvestlige hjørne. Her skal der i givet fald skal 

anlægges en sti på et tilstødende kommunalt areal for at skabe 

sammenhæng mellem stierne. Der vil være mulighed for at etablere adgang 

til rideklubben fra stierne. 

Byrum (Side 6) 

Der fastlægges fire byrum.  

Det ene er den grønne kile mellem skolehaven og bebyggelsen med 

plejehjem og daginstitution, inklusive et areal mellem plejehjemmet og 

Artillerivej i det omfang, det ikke anlægges med vej og parkering. Gennem 

arealet skal der anlægges en sti, og der skal plantes træer. Desuden skal der 

placeres bænke til ophold og anlægges cykelparkering. 
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Under afsnittet Bestemmelser 

 
§1 Formål 

at sikre adgang gennem området 
med en offentligt tilgængelig sti, 

så der opnås gode adgangs-
forhold og sammenhæng med det 

omgivende område, 
 

§4 Veje 
Stk. 4. Fastlæggelse af sti 

Stien fastlægges i en bredde af 
mindst 3 m, dog 2 m på stræk-

ningen mod nordøst. Der skal 
være fast belægning på stræk-

ningen fra Artillerivej til syd for 

daginstitutionen, og grusbelæg-
ning de øvrige strækninger. 
 

 
 
 

 
 

 

Foranalyse af en helhedsplan for Kigkurren 

Næste trin blev at få et budgetnotat på en foranalyse af en helhedsplan for 

Kigkurren projektet. Politikere i borgerrepræsentationen kan bestille et 
budgetnotat og Jens-Kristian Lütken bestilte det i slutningen af 2020.  

I marts 2021 var budgetnotatet klart.  
 

 



10 

 

Vi inviterede politikerne til et møde på Kigkurren den 12. august 2021 for at 

præsentere projektet og vise områdets muligheder. 

 

Til formålet havde en lokal arkitekt Ib Ferdinandsen udarbejdet plancher, der 

beskriver projektet nærmere og fortæller om områdets udvikling over tiden. 

(Se bilag 1) 

Vi afventer, at politikerne tildeler de nødvendige økonomiske midler for, at 

forvaltningen kan starte på arbejdet med foranalysen. 
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Delprojekt på Hestedroschegrunden 

I slutningen af 2020 blev vi opmærksomme på, at prognoserne for pladser i 

daginstitutioner havde ændret sig væsentligt. 

Det indebærer, at udvidelsen af daginstitutionen ved Kigkurren på grunden 

på Kigkurren / Snorresgade - Hestedroschegrunden er sat i bero. 

Vi besluttede at arbejde på at kunne anvende den tomme grund midlertidigt 

til et grønt byrum på Kigkurren og til opstart af fællesskaber. 

 

Der blev indgået en lejeaftale af den tomme grund for minimum 3 år med 

start 1. april 2021. 

Projektets navn er ”Fællesskabet Kigkurren”, da fokus er på opbygningen af 

nye fællesskaber. 

Strukturen er, at Amager Vest Lokaludvalg lejer grunden og Islands Brygges 

Lokalråd sammen med en styregruppe leder projektet. Islands Brygges 

Lokalråd påtager sig det økonomiske og juridiske ansvar for aktiviteter og 

indgår de nødvendige aftaler. 

Der blev hurtigt udarbejdet en skitse for anvendelsen af grunden til et grønt 

byrum med opholdsmuligheder og tre typer af fællesskabsdannende 

aktiviteter. 
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Opstarts skitse 

 

Projektet fik meget hurtigt flot støtte fra Københavns Kommunes pulje til 

borgerdrevne biodiversitets projekter, Nordea Fonden, Sparekassen Sjælland 

Fonden, Amager Vest Lokaludvalg og By og Havn. 

Fra starten har vi fokuseret på, at det grønne byrum skal være åbent for alle. 

Man kan drikke en kop kaffe, spise frokost, drikke en fyraftensøl, gå en tur 

rundt med rollator eller gå tur med hunden. 

Vi fik meget hurtigt doneret borde og bænke af By & Havn i forbindelse med 

tømningen af vandrehjemmet på Amager Fælled. Møblerne betød, at pladsen 

straks kunne tages i brug som grøn plads. 

Første aktivitet var etableringen af en byhave i form af 25 individuelle 

plantekasser. Betingelsen for at kunne få tildelt en plantekasse er, at man 

indgår i fællesskabet med at passe hinandens kasser i sommerferien og 

deltager i pleje af pladsens grønne anlæg og bevoksninger. 

De første kasser blev taget i brug inden sommerferien 2021 og der er nu 

etableret venteliste. Brugerne af plantekasserne er bredt sammensat med 

familier og enlige. Der er enkelte ældre personer, som vi hjælper med det 

praktiske, så de kan komme forbi hver dag og se til deres kasse.  

I løbet af 2021 fik vi bygget kompost beholder og redskabsskur til den grønne 

gruppe. 
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Vi fik også arrangeret en værkstedscontainer og indlagt el, så den er klar til 

brug. Værkstedscontaineren bruges lige nu til at understøtte aktiviteterne 

med at etablere faciliteterne på Hestedroschegrunden og i forbindelse med 

arrangementer. 

 

Gennem Miljøpunkt Amager overtog vi et væksthus / Dome fra projektet Thrive 

Zone med tilhørende beplantning. 

og   
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Kommende aktiviteter 

 

1. Søge finansiering af Budgetnotat ”TM53 Helhedsplan for Kigkurren, 

Amager Vest – foranalyse” 
 

2. Inkludere projektet Kigkurren i Bydelsplanen for Amager Vest 
 

3. Inkludere projektet Kigkurren i ”Kommuneplan 2023” 
 

4. Inkludere stiforbindelse fra Artillerivej 69 til stisystemet i Amager 
Fælled i den kommende Plejeplan for Amager Fælled forventet i 

slutningen af 2023  
 

 

 

 

 


