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Humleby 18. februar 2008 
 
 
 
Høringssvar vedrørende miljøvurdering af Carlsberg-området fra Humleby. 
 
I nærværende høringssvar vil vi forholde os til de seneste analyser, samt gentage/præcisere vores 
synspunkter i tidligere indsendte indlæg og høringssvar. Dette skyldes bl.a. at indkaldelsen til ideer 
og forslag til miljøvurdering ligger tæt op ad startredegørelsen, og vores kommentarer til denne er 
stadig gældende. 
 
Som naboer til Carlsberg er miljøvurderingens fokus på nedenstående områder helt central: 
 

• Trafik- og parkeringsforhold 
• Støjgener 
• Skygger 
• Miljøfremmende tiltag 

 
Trafik- og parkeringsforhold 
De seneste analyser fra Rambøll, samt analyserne i startredegørelsen gør det klart, at trafikken på 
og omkring Carlsberg-området vil opleve en massiv stigning. Den belastning der allerede i dag er 
på Vesterfælledvej, samt Ny Carlsberg Vej som en af de tre hovedindkørsler gør det efter vores 
opfattelse nødvendigt med trafikdæmpende foranstaltninger. Derfor bør det sikres, at trafikken 
aktivt dirigeres og ledes til Carlsberg via Vigerslev Allé fra de store indfaldsveje i Sydhavn og 
Folehaven. Vi foreslår derfor en lukning af Vesterfælledvej for gennemkørende trafik eller 
opsætning af trafikchikaner på stykket mellem Ny Carlsbergvej og Vesterbrogade. Samtidig 
foreslår vi, at hastigheden på Ny Carlsberg Vej allerede fra indkørslen begrænses til 15 km/t. 
Derudover forslår vi, at den kollektive trafik består af energirigtige og støjsvage servicebusser, som 
primært skal sikre de nye beboere og besøgende en nem og enkel mulighed for at benytte 
regionaltog (Valby) og Metrosystemet (Enghave Plads). 
 
Den øgede trafikbelastning medfører også en stor efterspørgsel efter parkeringspladser. I Humleby 
er der allerede i dag mangel på parkeringspladser. Så derfor er det et krav, at der kommer det 
nødvendige antal parkeringspladser på Carlsberg-området, således at Humleby ikke påvirkes 
negativt i kraft af øget sivetrafik fra Carlsberg. Særligt bør det dokumenteres af store kulturelle 
begivenheder på Carlsberg ikke udsætter naboerne for unødig parkering og søgetrafik. 
 
Støjgener 
Som det nævnes i indkaldelsen til miljøvurderingen overskrides støjniveauet allerede i dag på 
Vesterfælledvej, derfor vil ovennævnte forslag til trafikdæmpende foranstaltninger også være 
medvirkende til at begrænse støjgenerne fra den øgede trafikbelastning. I dag opleves der også 
meget trafikstøj fra belægningen på Ny Carlsberg Vej, dette bør ligeledes iagttages i forbindelse 
med den stigende trafikbelastning. 
 
I forbindelse med byggeperioden bør støjgenerne også begrænses mest muligt. Dette er en 
væsentlig faktor, da det forventes at byggeriet vil pågå over en årrække. Vi skal hermed opfordre 
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Carlsberg og Kommunen til at indgå en dialog med naboerne om tilrettelæggelse af støjende 
arbejder og byggepladstrafik. 
 
Skygger 
Det er vigtigt at der i lokalplanen bliver indskrevet maksimumshøjder for byggeriet på Carlsberg-
området. I forhold til Humleby er vores huse 2½ etager og derfor må de tilstødende huse på 
nabogrunden have en maksimal højde, der svarer til vores tagrygge. Det er essentielt at Humleby 
ikke kommer til at ligge i konstant skygge året rundt, da sollyset er kilden til livet i Humleby.  
 
I en af tegninger vist på dialogmødet på Carlsberg 23. januar 2008 arbejdes der med en blanding 
af tre til fire etager grænsende op mod Humleby. Dette er en yderligere afvigelse fra de 2½ etager i 
Humleby end de tre etager, der er tidligere er oplyst, og som også fremgår af både referatet fra 
nævnte dialogmøde, samt indkaldelsen til miljøvurderingen. Det skal i den sammenhæng 
bemærkes, at der er et ganske stort niveauspring fra Humleby til Carlsberg, svarende til en ½ 
etage. 
 
Vedrørende tårnhusene mener vi ligeledes at skyggevirkningerne skal reduceres mest muligt. 
Dette kan efter vores opfattelse opnås ved at gøre husene så slanke som muligt, hvilket der også 
var lagt op til i vinderforslaget. Hellere høje og slanke end lavere og massive, da sidstnævnte vil 
medføre længere tidsrum, hvor Humleby er dækket af skygge. De fremlagte skyggediagrammer 
giver ikke et rimeligt beslutningsgrundlag. Vi må insistere på, at de suppleres med animationer, 
således at man kan se hvordan - og hvor hurtigt - de bevæger sig over naboerne, og hvordan de 
samvarierer. 
 
Miljøfremmende tiltag 
De senest forslåede grønne bælter omkring Humleby ser ud til at imødekomme vores ønske om 
dette, samt ønsket om at sikre en rimelig afstand mellem Humleby og den nye bebyggelse. Dette 
bør fastholdes for at skabe et godt miljø blandt beboerne i Humleby og den nye bebyggelse. 
Samtidigt bør det sikres at der sker en bevarelse af nuværende legefaciliteter. Vi henviser i øvrigt 
til naboaftalen af 7. august 1984 indgået med Carlsberg om legepladsen i Humleby. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jesper Ellegaard Pedersen, formand 
Husejerforeningen Humleby 
Carlsbergudvalget 


