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Erhvervsanalyse

1) Serviceeftersyn
Gennemgang af E- og J-rammer med 

henblik på anbefaling til om rammen 

kan fastholdes

Metode med udgangspunkt i kriterier 

for konvertering i KP15. Dog med fokus 

på, nuværende erhverv frem for 

eventuelt kommende boliger:

• Vurdering af udvikling i antal 

beskæftigede og antal virksomheder

• Arealets placering i byen ift. 

Københavns strategiske udbud af 

erhvervsområder.

• Produktionsvirksomheder.

• Samlet planfaglig vurdering.

Introduktion til analysen
- Metode i de tre delanalyser
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2) Rummelighed
Gennemgang af byudviklingsområder 

med henblik på anbefaling til, fremtidig 

erhvervsplanlægning

Metode:

• Byggestatistik

• Tilbageværende byggemuligheder

• Inddragelse af erhvervsmæglere

Resultater
• Konkrete anbefalinger til revision af 

rammer til erhvervslokalisering

• Anbefalinger til planlægning for 

erhvervsudvikling i de enkelte 

byudviklingsområder

• Retningslinje for håndtering af nye 

krav om planlægning for 

produktionsvirksomheder 

3) Produktions-
virksomheder
Screening af beliggenhed af 

produktionsvirksomheder med 

henblik på håndtering af nye regler i 

planloven

Metode:

• Kortlægning af 

produktionsvirksomheder efter 

planlovens definition

• Planfaglig vurdering af niveau for 

implementering i Københavns 

Kommune

Faktaboks: E- og J-rammer
E- og J-rammer er hhv. ”områder til blandet erhverv” og ”områder til industri”. 
Rammerne er forbeholdt virksomheder, og planlægning til bolig ikke er mulig. 
Dette giver lokaliseringsmuligheder i byen til virksomheder, der ikke kan 
integreres tæt med boliger på grund af miljøkonflikter. E-rammerne tillader en bred 
sammensætning af virksomheder og J-rammerne tillader mere snævert industri-, 
værksteds-, håndværks-, lager-, engros-, transport- og oplagsvirksomheder.

Rammerne giver mulighed for alle typer erhverv og særligt værkstedserhverv og 
kreative erhverv med behov for værkstedsfunktioner.

Tre delanalyser
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Konklusioner
- Serviceeftersyn

Tendenser:
Virksomhederne i E- og J-rammer og resten af byen er 
blevet mere ens, hvilket ses af at de samme 
byintegrerbare brancher ‘Erhvervsservice’ (omfattende 
alt fra juridisk bistand til vagtservice) samt ‘Information 
og Kommunikation’ (omfattende pladeselskaber, 
reklamebureauer etc.) står for den største del af 
væksten i E- og J-rammer og hele byen. 

Samtidig viser udvikling også, at der fortsat er behov 
for E- og J-rammerne. Der er i perioden sket en 
koncentration af virksomheder inden for byggeri og 
anlæg samt handel og transport mv. Dette vidner om, 
at E- og J-rammerne stadig tilbyder lokaliserings-
muligheder for virksomheder, der er vigtige for en by i 
vækst.

4

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Industri og råstofindvinding

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Uoplyst aktivitet

Finansiering og forsikring

Bygge og anlægsvirksomhed

Offentlig administration

Handel og transport mv.

Ejendomshandel og udlejning

Kultur fritid og anden servicevirksomhed

Information og kommunikation

Erhvervsservice
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Konklusioner
- Serviceeftersyn

Anbefalinger:
• 38 E- og J-rammer fastholdes 

• Herunder gives yderligere 
byggemuligheder til erhverv i én ramme

• 12 E- og J-rammer anbefales helt eller 
delvist ændret for at give mulighed for 
byudvikling

• Heraf er 4 vedtaget byudviklet i budget 19 
i forbindelse med sagen om Ørestad 
Fælled Kvarter
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Konklusioner
- Serviceeftersyn
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Bydel Rammenavn Anmoder Grundejerønske Anbefaling Erhvervsanalyse Imødekommet?

Borgmester 

Christiansens Gade
Skanska, Ønske om mulighed for boliger

Rammen anbefales konverteret i lyset af den samlede udvikling i 

området inklusiv nye stationer samt rammens mindskede 

erhvervsstrategiske betydning.

Molestien Dansk Metal
Ønske om mulighed for blandet 

boliger og erhverv

Der er potentialer for at have mere fleksible rammevilkår, der kan 

tillade boligbyggeri bag de eksisterende bygninger. Det anbefales at 

konvertere rammen og give videre udviklingsmuligheder.

Bådehavnsgade 36-

50

Argo Holding og MB 

ejendomme 2017 Aps
Ønske om mulighed for boliger

Anbefales konverteret. Rammen er i budget19 besluttet udlagt til 

byudvikling i KP19. Arealet kan udvikles til attraktive boliger med 

nærhed til vand og natur. Arealet bliver stationsnært til metrostation 

på Sluseholmen

Sejlklubvej
Argo Holding og MB 

ejendomme 2017 Aps
Ønske om mulighed for boliger

Anbefales konverteret. Rammen er i budget19 besluttet udlagt til 

byudvikling i KP19. Arealet kan udvikles til attraktive boliger med 

nærhed til vand og natur.

Raffinaderivej 6-10 Skanska Ønske om byudvikling Fastholdes grundet status som perspektivområde

Raffinaderivej 20 Skanska Ønske om byudvikling Fastholdes grundet status som perspektivområde

Kløverparken Skanska Ønske om byudvikling Fastholdes grundet status som perspektivområde

Uplandsgade 46-56 Sophienberggruppen A/S
Ønske om mulighed for blandet 

bolig og erhverv Rammen anbefales konverteret grundet AGA’s udflytningsplaner.

Siljangade

Holscher Nordberg på 

vegne af flere 

grundejere.

Ønske om mulighed for blandet 

bolig og erhverv

Rammen anbefales konverteret for at give plads til udvikling af 

ubebyggede matrikler og nedslidte bygninger. Konverteringen skal 

dog foretages under hensyntagen til dels de velfungerende 

erhvervsejendomme og dels bevarelse af det aktive kreative 

erhvervsmiljø.

Yderlandsvej

Holscher Nordberg m.fl. 

På vegne af samlede 

private grundejere

Ønske om mulighed for blandet 

bolig og erhverv - sagen er visiteret 

og påbegyndt, men blev indstillet 

grundet usikkerhed om risikozone 

fra OTC

Anbefales konvereteret i forlængelse af sydligere udvikling af 

arealet Ved Amagerbanen og i lyset af, at fortsatte 

erhvervsmuligheder i den nordlige del af bydelen.

Omøgade

Sophineberg Gruppen 

A/S på vegne af 

grundejere.

Ønske om udvikling med blandt 

boliger og erhverv
Fastholdes da erhvervsområdet vurderes at være velfungerende

Middelfartgade

Wilhelm Lauritzen 

Arkitekter på vegne af 

grundejere

Ønske om mulighed for boliger

Konverteres delvist grundet begrænset strategisk betydning.

Nørrebro Rovsingsgade
Rambøll på vegne af 

Rovsingsgade 68 Aps.

Ønske om yderligere 

byggemuligheder til erhverv Ønskes imødekommes, da området er i en positiv udvikling.

Vanløse Kastanie Allé
Danielsen Architectur på 

vegne af AB Seifert Invest

Ønske om konvertering med 

mulighed for co-working/-living

Anbefales konverteret grundet suboptimal placeringsmuilghed, for 

miljøbelastende virksomheder samt områdets potentiale for 

projekter med co-working/-living.

Bygmestervej
Holscher Nordberg på 

vegne grundejer
Ønske om mulighed for boliger

Fastholdes da erhvervsområdet vurderes at være velfungerende

Hejrevej

Over Byen Arkitekter på 

vegne af grundejer. Samt 

Burstein Consult.

Ønske om mulighed for blandet 

bolig og erhverv
Fastholdes da erhvervsområdet vurderes at være velfungerende

Smedetoften Burstein Consult
Ønske om mulighed for bolig på en 

enkelt matrikel

Rammen anbefales fastholdt, da den har potentiale til at opfylde et 

behov for lejemål til kreative erhverv fremadrettet. Dog anbefales 

andelen af rammen med tidligere krisecenter konverteret.

Vesterbro - 

Kongens Enghave

Amager Øst

Østerbro

Bispebjerg

Grundejerønsker og 
anbefalinger

17 ønsker om konvertering af 
E- og J-rammer er modtaget 
samt et enkelt ønske om mere 
byggemulighed til erhverv.

11 af disse ønsker anbefales 
imødekommet, hvoraf 10 er 
konverteringsønsker og ét er 
ønske om øget byggemulighed 
til erhverv.

Herudover anbefales to 
yderligere rammer konverteret.
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Konklusioner
- Rummelighed
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Udvikling af lokaleledighed for kontor
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erhvervsbyggeriet tilsiger en fortsat stor efterspørgsel på 
byggemuligheder til erhverv.
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Konklusioner
- Rummelighed
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Generelt gode lokaliseringsmuligheder for erhverv i et 
bredt udvalg af byggemuligheder i 
byudviklingsområder.

De viste byggemuligheder er byggeretsgivende 
lokalplanlagt. Den samlede rummelighed til erhverv er 
større og omfatter områder, der endnu ikke er 
lokalplanlagte.

Det anbefales at fastholde de store byggemuligheder i 
byudviklingsområderne generelt, da der vurderes af 
være efterspørgsel efter dem.

Byggemuligheder til erhverv 

i byudviklingsområder

Størrelse i m2 Antal

20.000+ 21

10.000 - 19.999 44

5.000 - 9.999 42

2.000 - 4.999 41

0 - 1.999 7

Faktaboks: Byudviklingsområder
Byudviklingsområder er områder, der skal udvikles med en mere intensiv udnyttelse 
og som vurderes at have regional betydning. Enten fra bar mark som i Ørestad eller fra 
havne og industriformål som i Nord- og Sydhavnen. 

Områderne udpeges for at sikre, at større nye byområder forsynes med trafikal 
infrastruktur og kommunal service.

Rækkefølgeplanen inddeler byudviklingsområderne i tre kategorier: Områder til 
udvikling i første del af planperioden, områder til udvikling i anden del af planperioden 
og perspektivområder til udvikling efter planperioden. Planperioden for en 
kommuneplan er 12 år fra planens vedtagelse.
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Konklusioner
- Produktionsvirksomheder

Baggrund

Ny lovgivning kræver, at Kommuneplan 2019 skal indeholde 
retningslinjer for placering af ‘Erhvervsområder forbeholdt 

produktionsvirksomheder’.

Efter definitionen i planloven er der mere end 450 
produktionsvirksomheder i Københavns Kommune. Til 
sammenligning var der ca. 39.000 virksomheder i 
Københavns Kommune i 2017 med én eller flere ansatte.

Definitionen dækker alt lige fra guldsmede og tankstationer 
til industrivirksomheder og kraftværker. Produktions-
virksomhederne er spredt over det meste af byen – både på 
strøggader og i industriområder. 

9

Løsning

Udpegning af alle områder med produktionsvirksomheder til 
‘Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder’ vil 

medføre en tung administrationspraksis, når der skal 
planlægges for støjfølsomme anvendelser – herunder boliger 
og kontorerhverv. I stedet fokuseres indsatsen for 
produktionsvirksomhederne til eksisterende erhvervsområder.

Der indføres ikke ‘Erhvervsområder forbeholdt 

produktionsvirksomheder’ i Kommuneplan 2019. 

I stedet omfatter retningslinjen for placering af 
‘Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder’ en 
redegørelse for, hvordan der bliver taget særligt hensyn til 
produktionsvirksomheder beliggende i eksisterende 

erhvervsområder.

Hensynet til øvrige produktionsvirksomheder tages i den 
enkelte sag som følge af hidtil gældende lovgivning.
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1. Delanalyse: 

Serviceeftersyn
- Udvikling i erhvervsområder 2005-2018

Økonomiforvaltningen har gennemgået den 
samlede udvikling af E- og J-områder siden 2005 
for at få indsigt i udviklingen i 
placeringsmuligheder til blandet erhverv og 
industri.

Gennemgangen viser en nedgang i arealet på 
samlet 40 %. Ændringerne dækker primært over 
konvertering til S-ramme, der tillader 
serviceerhverv og op til 25 % boliger.

Konverteret i perioden
50 E- og J-rammer med et samlet grundareal på 
ca. 150 ha

Tilbageværende
49 E- og J-rammer tilbage med et samlet 
grundareal på ca. 250 ha

Udvikling
Der er især konverteret store erhvervsarealer på 
Carlsberg, Grønttorvet og Østamager samt i 
Sydhavnen. Dette vidner om områdernes 
udvikling fra industri til blandede byområder.

Hertil kommer havneområder, som ikke indgår i 
denne analyse.
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Bydelsnavn Rammetype Ramme-id Stednavn

Udvikling i 

beskæftigede Stationsnærhed

Produktions-

virksomhed Bemærkning Vurdering

Indre By
E1* 828 Refshaleøen

Perspektivområde - vurderes ved udvælgelse til udvikling i 

planperioden. Fastholdes

E1* 850 Borgmester Christiansens Gade Generel udvikling i området tilsiger en nærmere vurdering. Vurderes

E2* 1932 Molestien Generel udvikling i området tilsiger en nærmere vurdering. Vurderes

E1* 1346 Topstykket

Rammen omfatter MAN Diesel, der er en produktionsvirksomhed 

af national interesse. Der må forventes veto fra 

erhvervsministeren ved ændret planlægning. Fastholdes

E0* 4276 Kødbyen Kreativ zone Fastholdes

E1* 1959 Frederikskaj Vurderes

J1* 1944 Bådehavnsgade 36-50
Delvist

Besluttet udlagt til byudvikling i Budget19 i forbindelse med 

vedtagelse af ny løsning for Ørestad Fælled Kvarter Vurderes

J1* 1908 Sejlklubvej

Besluttet udlagt til byudvikling i Budget19 i forbindelse med 

vedtagelse af ny løsning for Ørestad Fælled Kvarter Vurderes

E0 4061 Carl Jacobsensvej 12

Kreativ zone. Strategisk velbeliggende i erhvervsområde der 

forventes gå ind i en positiv udvikling. Fastholdes

J1 856 Ottiliavej Vurderes

J2 852 Krumptappen Vurderes

E0 846 Trekronergade syd

Kreativ zone. Strategisk velbeliggende i erhvervsområde der 

forventes gå ind i en positiv udvikling. Fastholdes

E0 844 Kløverbladsgade 56

Kreativ zone. Strategisk velbeliggende i erhvervsområde der 

forventes gå ind i en positiv udvikling. Fastholdes

E1 831 Gammel Køge Landevej 39-65 Udvikling med erhverv pågår i rammen. Fastholdes

E1 836 Høffdingsvej Fastholdes

E1 4079 Følager Vurderes

E0* 697 Værkstedvej Kreativ zone Fastholdes

E1 899 Parkstien

Udfordring med lav gennemkørselshøjde under jernbane og 

nærhed til rensningsanlæg Fastholdes

E1 1909 Blushøjvej Vurderes

E2 833 Kjeldgårdsvej Fastholdes

J0* 4256 Raffinaderivej 6-10

Perspektivområde - vurderes såfremt den senere i planperioden 

skal udvikles til byudvikling Fastholdes

J0* 4255 Raffinaderivej 20

Perspektivområde - vurderes såfremt den senere i planperioden 

skal udvikles til byudvikling Fastholdes

J1* 4257 Kløverparken

Perspektivområde - vurderes såfremt den senere i planperioden 

skal udvikles til byudvikling Fastholdes

J2* 4063 Uplandsgade 46-56

Perspektivområde - vurderes på baggrund af forestående 

virksomhedsflytning Vurderes

E0* 858 Siljangade Perspektivområde - vurderes på baggrund af udviklingsønsker Vurderes

J2* 4064 Prags Boulevard 37-43 Fastholdes

J1* 1921 Yderlandsvej Vurderes på baggrund af konkrete udviklingsønsker Vurderes

Amager Vest E1* 1314 Metrovej Fastholdes

Vesterbro-

Kongens 

Enghave

Valby

Amager Øst

Screening 
Indre By, Vesterbro, Valby 
og Amager

Alle E- og J-rammer er screenet 
på baggrund af data for udvikling i 
beskæftigede, tilstedeværelsen af 
produktionserhverv, 
stationsnærhed samt en planfaglig 
vurdering.

På baggrund af screeningen er 
rammer udvalgt til vurdering for 
mere detaljeret at komme med 
anbefalinger til om rammen kan 
anbefales fastholdt til ren 
erhvervsanvendelse.

Vækst Ja Ja

Nedgang Nej
Ingen data

Udvikl ing i  

beskæftigelse

Stations-

nærhed

Produktions-

virksomhed

Signaturer

Ingen mi l jø-

godk.pl igtige
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Bydelsnavn Rammetype Ramme-id Stednavn

Udvikling i 

beskæftigede Stationsnærhed

Produktions-

virksomhed Bemærkning Vurdering

E1 834 Omøgade Fastholdes

E1 824 Middelfartgade

Vurderes på baggrund af forespørgsler og moderate 

udviklingstal Vurderes

E2 817 Blegdamsvej 56-62 Fastholdes

E2 822 Bryggervangen 5 Fastholdes

E0 4065 Vermundsgade 40 Kreativ zone Vurderes

E2 4066 Vermundsgade 38 Fastholdes

E1* 855 Rovsingsgade Fastholdes

E0 835 Skjulhøj Allé Kreativ zone Fastholdes

E0 837 Kastanie Allé Kreativ zone Vurderes

E1 818 Slotsherrensvej 101 - 127 Vurderes

J2 862 Åkandevej 21 Fastholdes

E2 851 Frederikssundsvej 244 - 268 Vurderes

E1 830 Bygmestervej Fastholdes

E1 823 Gribskovvej

Rammerne Gribskovvej og  Klædemålet  danner tilsammen et 

funktionelt erhvervsområde der strategisk ønskes fastholdt. Fastholdes

E1 825 Klædemålet

Rammerne Gribskovvej og  Klædemålet  danner tilsammen et 

funktionelt erhvervsområde der strategisk ønskes fastholdt. Fastholdes

E0* 827 Hejrevej Kreativ zone Fastholdes

E1* 819 Glentevej Fastholdes

E0 4060 Bispevej Kreativ zone Fastholdes

E1 4059 Remtestervej 58-70 ISS' fraflytning er årsag til nedgang i beskæftigede. Vurderes

E0 839 Smedetoften Kreativ zone Vurderes

E1* 840 Dortheavej 63 Vurderes

Brønshøj-

Husum

Bispebjerg

Østerbro

Nørrebro

Vanløse

Screening 
Østerbro, Nørrebro, 
Vanløse, Brønshøj-Husum 
og Bispebjerg

I alt er 18 rammer udvalgt til 
vurdering.

Kun bevaringsværdige bygninger 
i to af de vurderede rammer

Ingen fredede bygninger i 
vurderede rammer.

Vækst Ja Ja

Nedgang Nej
Ingen data

Udvikl ing i  

beskæftigelse

Stations-

nærhed

Produktions-

virksomhed

Signaturer

Ingen mi l jø-

godk.pl igtige
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Vesterbro –
Kongens Enghave
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Borgmester Christiansens 
Gade – Kongens Enghave

Redegørelse
Stigning i beskæftigelse over gennemsnittet og stigning i 
antal virksomheder under gennemsnittet. Overvejende lager 

og logistikvirksomheder. Virksomhederne er 
arbejdspladsekstensive i forhold til areal.

Rammen bidrager med lokaliseringsmuligheder for lager- og 
logistikvirksomheder qua bygningsmassen og god adgang til 

overordnet vejnet. 

Rammen er en del af et større område med pladsekstensive 
anvendelser i Sydhavnen. Områderne nord og syd for står 
overfor en omdannelse til et blandede byområder, hvilket gør 

at området samlet - og dermed rammen - mister 
erhvervsstrategisk betydning.

Samtidig tilsiger arealets kommende meget stationsnære 
placering en mere intensiv arealudnyttelse end i dag.

Anbefaling
Rammen anbefales konverteret i lyset af den samlede 
udvikling i området inklusiv nye stationer samt rammens 
mindskede erhvervsstrategiske betydning.
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Erhvervsanalyse

Molestien – Kongens 
Enghave

Redegørelse
Af diskretionshensyn haves ikke beskæftigelses og 
virksomhedstal fra 2009. Det skyldes at antallet af 

virksomheder da var under 3. Udvikling i beskæftigelse kan 
derfor ikke vurderes, men antallet af virksomheder er i 2016 
vokset til 7. Rammen omfatter en kontorbygning og et hotel. 
Der er fortsat uudnyttede byggemuligheder i lokalplanen.

Området har god tilgængelighed med bil og med 
Sydhavnsmetroen også højklasset kollektiv transport.

Med en kommende yderligere byudvikling af Sydhavnen vil 
det forsat være relevant at have kontorrummelighed i 

området. Dog tegner udlejningsvanskeligheder i 
kontorejendommene syd for AAU-CPH et billede af, at der 
ikke er et påtrængende behov for yderligere 
kontorrummelighed (Dialogmøde med erhvervsmæglere).

Anbefaling
Der er potentialer for at have mere fleksible rammevilkår, der 
kan tillade boligbyggeri bag de eksisterende bygninger.

Det anbefales at konvertere rammen og give videre 

udviklingsmuligheder.
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Erhvervsanalyse

Frederikskaj – Kongens 
Enghave

Redegørelse
Halvering i beskæftigelse, der har baggrund i udflytning af 
bl.a. Nokia samt bygningernes indretning som domiciler. 

Domicilerne er svære at inddele i mindre enheder, hvilket 
begrænser fleksibilitet til at tilpasse lejemål til nye 
virksomheder. (Dialogmøde med erhvervsmæglere)

Der er potentiale for at udnytte synergi mellem mulig 

erhvervslokalisering og AAU-CPH. Nuværende 
bygningsstruktur og anvendelsesmuligheder er begrænsende 
for en udnyttelse af rammen til blandede byfunktioner.

Anbefaling

Erhvervsstrategisk god placering med nærhed til AAU-CPH 
og god tilgængelighed. Det er vigtigt at fastholde muligheden 
for erhverv til potentiel synergieffekt. 

En konvertering bør afvente et projekt hvor de nuværende 

ejendomme indarbejdes i et samlet projekt, der kan løfte 
området.

Det anbefales at fastholde rammen.
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Erhvervsanalyse

Bådehavnsgade 36-50 –
Kongens Enghave

Redegørelse
Rammen omfatter et større døgnåbent byggemarked og 
andre pladsekstensive erhverv. Udover ejeren af grund med 

byggemarked ønsker resterende grundejere byudvikling af 
rammen.

Rammen bidrager med lokaliseringsmuligheder for lager- og 
logistikvirksomheder qua bygningsmassen og god adgang til 

overordnet vejnet. 

Rammen er en del af et større område med pladsekstensive 
anvendelser i Sydhavnen. Besluttet udlagt til byudvikling i 
budget19 som led i en samlet udbygning af området sammen 

med Stejlepladsen.

Anbefaling
Rammen kan udvikles til attraktive boliger med nærhed til 
vand og natur. Arealet bliver stationsnært til metrostation på 

Sluseholmen. 

Rammen er i budget19 besluttet udlagt til byudvikling i KP19.

Anbefales konverteret.
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Erhvervsanalyse

Sejlklubvej – Kongens 
Enghave

Redegørelse
Moderat fremgang i beskæftigede virksomheder, men få 
arbejdspladser og virksomheder. 

Rammen bidrager med lokaliseringsmuligheder for lager- og 
logistikvirksomheder qua bygningsmassen og god adgang til 
overordnet vejnet. 

Rammen er en del af et større område med pladsekstensive 
anvendelser i Sydhavnen. Besluttet udlagt til byudvikling i 
budget19 som led i en samlet udbygning af området sammen 
med Stejlepladsen.

Anbefaling
Rammen kan udvikles til attraktive boliger med nærhed til 
vand og natur.

Rammen er i budget19 besluttet udlagt til byudvikling i KP19.

Anbefales konverteret.
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Erhvervsanalyse

Valby
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Erhvervsanalyse

Ottiliavej – Valby Redegørelse
Rammerne Krumtappen og Ottiliavej udgør 
medicinalvirksomheden Lundbecks afdeling i Valby. De 

registrerede enheder har adresse inden for Krumtappen, 
hvorfor der ikke er data for Ottiliavej.

Lundbecks områder er placeret i det historiske Valby 
Industrikvarter og er flankeret af erhvervsområder mod Gl. 

Køge Landevej. Erhvervsstrategisk forventes Ny Ellebjerg 
Station at få en vigtig rolle fremadrettet med en forholdsvis 
bynær placering og god tilgængelighed til både motorvejsnet 
og lokale og nationale jernbaner.

Anbefaling
Rammerne anbefales fastholdt.
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Erhvervsanalyse

Krumtappen – Valby Redegørelse
Rammerne Krumtappen og Ottiliavej udgør 
medicinalvirksomheden Lundbecks afdeling i Valby. De 

registrerede enheder har adresse inden for Krumtappen, 
hvorfor der ikke er data for Ottiliavej. I løbet af 2014 og 2015 
har Lundbeck gennemgået en større omstrukturering, hvorfor 
antallet af medarbejdere og virksomheder er reduceret.

Lundbecks områder er placeret i det historiske Valby 
Industrikvarter og er flankeret af erhvervsområder mod Gl. 
Køge Landevej. Erhvervsstrategisk forventes Ny Ellebjerg 
Station at få en vigtig rolle fremadrettet med en forholdsvis 
bynær placering og god tilgængelighed til både motorvejsnet 

og lokale og nationale jernbaner.

Anbefaling
Rammerne anbefales fastholdt.
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Erhvervsanalyse

Følager – Valby
Redegørelse
Rammen omfatter en mindre del af den tidligere 
sammenhængende ‘Finneby’ med boliger i bevaringsværdige 
røde træhuse i finsk stil. Der er ingen erhvervsaktivitet, hvorfor 
der heller ikke er data for rammen. Rammen er en rest af et 
erhvervsområde, der dækkede hele arealet mellem Ny Ellebjerg 
Station og krydset Gl. Køge Landevej og Folehaven, hvor den 
tilbageværende del var en undtagelse fra den generelle 
anvendelse. 

En konvertering til mulighed for boliganvendelse vil være en 
tilretning af planlægningen til de eksisterende forhold.

Boligerne i rammen er i dag en del af andelsboligforeningen, der 
også omfatter ‘Finnebyen’ syd for Ny Ellebjerg Station. 
Ejerforholdet betyder, at der ikke kan forventes udviklingsønsker 
af rammen.

Anbefaling
Rammen anbefales konverteret til mulighed for boliganvendelse 
for at afspejle eksisterende forhold.
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Erhvervsanalyse

Blushøjvej – Valby Redegørelse
Rammen omfatter bl.a. bilforhandlere og et byggemarked, 
som er vanskelige at indpasse i nye erhvervsområder. 

Beskæftigelsen har haft et mindre fald og antallet af 
virksomheder er reduceret i perioden.

Rammen er beliggende mellem Gl. Køge Landevej og et 
baneterræn. 

Erhvervsstrategisk tilbyder rammen gode 
placeringsmuligheder for pladskrævende erhverv, der 
forudsætter god vejtilgængelighed, og er samtidig mindre 
attraktivt til kontor end arealer tættere på Ny Ellebjerg 

Station.

Anbefaling
Området giver en god placeringsmulighed for eksisterende 
handel med pladskrævende varegrupper, hvorfor en 

fastholdelse vurderes mest hensigtsmæssig.

Rammen anbefales fastholdt.

23



Erhvervsanalyse

Amager Øst
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Erhvervsanalyse

Siljangade – Amager Øst Redegørelse
Der har været en markant fremgang i beskæftigelse fra 2009-
2016 og en pæn fremgang i antal virksomheder. Rammen er 

udpeget kreativ zone og omfatter en blanding af traditionelle 
og kreative erhverv i en delvist nedslidt bygningsmasse der 
rummer tydelige spor af områdets historiske anvendelse til 
industri. Beskæftigelsen er dog koncentreret på få 
ejendomme, og de resterende har kun ganske lidt aktivitet.

Rammen er en del af industriområdet på det nordøstlige 
Amager. Der er stadig aktive industrivirksomheder og 
håndværkserhverv, men området er i de senere år også 
blevet attraktivt for kreative virksomheder hvilket bidrager 

med byliv i området.

Rammen er i perspektivområde, men er medtaget grundet 
interesse for konvertering.

Anbefaling
Rammen anbefales konverteret for at give plads til udvikling 
af ubebyggede matrikler og nedslidte bygninger. 
Konverteringen skal dog foretages under hensyntagen til dels 
de velfungerende erhvervsejendomme og dels bevarelse af 

det aktive kreative erhvervsmiljø.
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Erhvervsanalyse

Uplandsgade 46-56 –
Amager Øst

Redegørelse
Der har været en mindre fremgang i beskæftigelse fra 2009-
2016 og stor fremgang i antal virksomheder. Rammen 

præges af AGA, en større industrivirksomhed, men omfatter 
også detailhandel og serviceerhverv. Bygningsmassen er i 
meget varierende stand, og rummer tydelige spor af 
områdets historiske anvendelse til industri.

Rammen er i perspektivområde, men vurderes, da udflytning 
af industrigasvirksomheden AGA ændrer på de 
grundlæggende vilkår.

Rammen er en del af industriområdet på det nordøstlige 

Amager. Rammen har gennemgået en gradvis udvikling mod 
et mere bymæssigt miljø med detailhandel og kontorerhverv. 
Udflytning af AGA og udvikling af rammen Siljangade overfor 
giver potentialer til at foretage en sammenhængende 
udvikling.

Anbefaling
Rammen anbefales konverteret.
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Erhvervsanalyse

Yderlandsvej – Amager 
Øst

Redegørelse
Der har været fremgang i beskæftigelse og antal 
virksomheder fra 2009-2016. Rammen præges af en større 

autoophugger og lagerfunktioner. Bygningsmassen er i 
varierende stand, og særligt ældre lagerbygninger vurderes 
at være nedslidte.

Rammen er en del af industriområdet på det nordøstlige 

Amager. Der er stadig aktive industrivirksomheder og 
håndværkserhverv i området. De senere år er området også 
blevet attraktivt for kreative virksomheder.

Rammen udgør samtidig den nordligste del af båndet mellem 

Ved Amagerbanen og Amager Strandvej, der har 
gennemgået byudvikling. Udvikling af rammen vil derfor være 
en fortsættelse af den igangværende udvikling i området.

Anbefaling

Rammen anbefales konverteret.

Rummeligheden til erhverv i resterende rammer i 
Nordøstamager vurderes at være tilstrækkelig til at sikre en 
hensigtsmæssig byudvikling med gode muligheder for både 

boliger og erhverv. 
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Erhvervsanalyse

Østerbro
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Erhvervsanalyse

Middelfartgade – Østerbro Redegørelse
Der har været en mindre fremgang i beskæftigede i rammen, 
og samtidig en mindre tilbagegang i antal virksomheder.

Rammen udgør et mindre erhvervsområde, der ikke har en 
størrelse eller placering som gør det strategisk vigtigt. 
Rammen ligger lige op ad en grund, som planlægges 
bebygget med ungdomsboliger og tæt på den kommunale 

grund ved Østre Gasværk, der er under byudvikling med bl.a. 
boliger.

Bebyggelsen består overordnet af to typer: Kontor- og 
detailhandelsbygninger fra 1980’erne samt ældre 

værkstedsbygninger.

Anbefaling
Rammen anbefales delvist konverteret, således at den ældre 
del med kreative erhverv  fastholdes og den nyere del 

konverteres for at give mulighed for udvikling af 
ejendommene, der af grundejere vurderes at være 
utidssvarende.
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Erhvervsanalyse

Nørrebro
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Erhvervsanalyse

Vermundsgade - Nørrebro Redegørelse
Der er ikke beskæftigelses og virksomhedsdata for rammen. 
Rammen er udpeget kreativ zone og omfatter en blanding af 

traditionelle og kreative erhverv i en karakterfuld men slidt 
bygningsmasse, der rummer tydelige spor af områdets 
historiske anvendelse til industri. I de tidligere 
industribygninger er indflyttet flere film og 
medievirksomheder.

Rammen er en del af industriområdet på ydre Nørrebro, der 
ikke længere omfatter egentlige industrivirksomheder.

Rammen omfatter karakterfuldt byggeri og en enkelt 

bevaringsværdig bygning, der har vist sig interessant for 
kreative virksomheder. Den nuværende udpegning til kreativ 
zone giver incitament til at bibeholde bygningerne, og giver 
dermed grobund for et kreativt miljø.

Erhvervsstrategisk er rammen placeret i den ydre del af 
Copenhagen Science City, der har potentiale som 
innovationsdistrikt. Det er derfor vigtigt at fastholde 
muligheder for erhvervsudvikling.

Anbefaling
Rammen anbefales fastholdt.
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Erhvervsanalyse

Vanløse
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Erhvervsanalyse

Kastanie Allé – Vanløse Redegørelse
Der har været en nedgang i beskæftigelsen på 25 %, men 
tilgang i antal virksomheder. Rammen dækker en enkelt 

mindre vej beliggende omgivet af boliger i etagebebyggelse, 
hvilket vanskeliggør indpasning af virksomheder af støjende 
karakter, som E-rammer ellers giver mulighed for.

Der har været interesse for at etablere et nyt konceptbyggeri 

med mindre boliger kombineret med kontor- og 
værkstedslokaler i en funktionstømt erhvervsbygning. Et 
sådan koncept vurderes at kunne indpasses i området.

Rammen omfatter et mindre område, der tidligere har været 

omfattet til håndværksvirksomheder og småindustri. I dag 
benyttes bygningerne til bl.a. foreninger og et fitness-center. 
Rammen er udpeget som kreativ zone.

Anbefaling

Begrænset potentiale for lokalisering af virksomheder, der 
almindeligvis vil efterspørge beliggenhed i E-rammer. 
Samtidig har rammen potentiale for nye koncepter med co-
living/co-working. 

Rammen anbefales konverteret.
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Erhvervsanalyse

Slotsherrensvej 101-127 –
Vanløse 

Redegørelse
Der har været en markant nedgang i arbejdspladser på næsten 
80 % og en mindre nedgang i antal virksomheder. Siden 2016 er 
Rigspolitiet yderligere fraflyttet rammen.

Rammen er beliggende langs en indfaldsvej til København og 
omfatter foruden et byggemarked, ældre lagerbygninger, en 
tankstation, festlokaler, en restaurant og en cykelbutik. 

Den markante nedgang i beskæftigelse er tegn på, at rammen 
ikke har en attraktiv beliggenhed for erhverv i almindelighed. 

Rammen er sammenfaldende med det eneste område til 
detailhandel med pladskrævende varegrupper i Vanløse, 
Brønshøj-Husum og Bispebjerg.

En konvertering til boligformål er oplagt henset til 
omkringliggende boligområder og faldet i antal arbejdspladser. 
Udviklingen skal dog tage hensyn til byggemarkedet og en fortsat 
udvikling med butikker med pladskrævende varegrupper, hvilket 
vurderes muligt.

Anbefaling
Rammen anbefales konverteret.
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Erhvervsanalyse

Brøsnhøj - Husum
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Erhvervsanalyse

Frederikssundsvej 244-268 
– Brønshøj-Husum

Redegørelse
Rammen omfatter autoværksteder samt detailhandel. 
Beskæftigelsen er mere end fordoblet og antallet af 

virksomheder mere end tredoblet.

Sammen med rammen nord for udgør disse et samlet 
erhvervsområde – det eneste i Brønshøj Husum.

Ingen af disse rammer er stationsnært placeret, men 
udviklingen i rammerne har for begges vedkommende været 
positiv.

Anbefaling

Den positive udvikling i rammen tilsiger, at der er behov for 
de nuværende anvendelser i rammen.

Rammen anbefales fastholdt.
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Erhvervsanalyse

Bispebjerg
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Erhvervsanalyse

Rentemestervej 58-70 -
Bispebjerg

Redegørelse
Der har været et stort fald i antal beskæftigede i rammen. 
Faldet skyldes især udflytning af ISS fra en del af rammen. 

Denne del af rammen er i øjeblikket ved at blive konverteret.

Den resterende del af rammen omfatter kontor- og 
værkstedsbebyggelser, hvoraf en enkelt er bevaringsværdig, 
og ligger i tæt forbindelse til en velfungerende kreativ zone, 

der har haft fremgang i beskæftigelsen. Dette antyder, at der 
er efterspørgsel på denne type lejemål i området.

Anbefaling
Rammen anbefales fastholdt.
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Erhvervsanalyse

Smedetoften - Bispebjerg Redegørelse
Der har været et markant fald i beskæftigelsen og antallet af 
virksomheder er faldet moderat. Rammen omfatter kontor- og 

værkstedsbyggeri, boliger samt detailhandel og er udpeget 
som kreativ zone. 

Rammen ligger i nærhed til en anden kreativ zone Bispevej, 
der har haft fremgang i beskæftigelsen. Hvilket antyder, at 

der er efterspørgsel på denne type lejemål i området.

En mindre del af rammen omfatter en etagebebyggelse med 
detailhandel i bunden og ovenliggende etager indrettet til 
krisecenter for voldsramte kvinder med værelser med eget 

toilet og bad. Krisecenteret er udflyttet og ejer ønsker kunne 
anvende lokalerne til boliger fremadrettet. Grundet lav 
efterspørgsel på indrettede erhvervslejemål, vurderes det 
ikke hensigtsmæssigt at opretholde erhvervsanvendelse i en 
bygning indrettet til boliger.

Anbefaling
Rammen anbefales fastholdt, da den har potentiale til at 
opfylde et behov for lejemål til kreative erhverv fremadrettet. 
Dog anbefales andelen af rammen med tidligere krisecenter 

konverteret.
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Erhvervsanalyse

Dortheavej - Bispebjerg Redegørelse
Rammen er en E-ramme, der omfatter en enkelt 
kontorbebyggelse og havde i 11 beskæftigede 2016 - en 

stigning fra 7 beskæftigede i 2009. 

Rammens størrelse gør, at den ikke bidrager stort til det 
samlede udbud af erhvervsarealer i området, ligesom den 
ikke udgør et stort uudnyttet potentiale for byudvikling.

Placering i forbindelse med kreative zoner giver den en 
potentiel værdi i sammenhæng med disse.

Rammen omfatter en enkelt matrikel med en kontorbygning,  

der ikke er velegnet til værkstedserhverv, som E-rammen 
giver mulighed for. 

Anbefaling
Rammen anbefales optaget i nærliggende S-ramme til 

serviceerhverv, da denne bedre afspejler den faktiske 
anvendelse.
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2. Delanalyse

Erhvervsrummelighed i byudviklingsområderne 

Formålet med denne delanalyse er at 
vurdere omfanget af eksisterende 
byggemuligheder til erhverv i 

byudviklingsområderne.

Kortlægningen af erhvervsrummeligheden 
opgør enkeltstående lokalplanlagte 
byggemuligheder.

Derfor vil der være yderligere rummelighed, 

der endnu ikke er lokalplanlagt, hvorfor det 
ikke er muligt at sige noget kvalificeret om 
de enkelte byggemuligheder.

De ikke lokalplanlagte byggemuligheder 
præsenteres ved gennemgangen af hvert 

område.



Erhvervsanalyse

Ørestad 

Tendenser

Ørestad henvender sig til virksomheder, der prioriterer nærhed til god infrastruktur og 

lufthavn. Herunder særligt internationale virksomheder. 

Området er planmæssigt udlagt til større bebyggelser og dermed erhvervsbebyggelser 

som større domiciler og flerbrugerhuse.

Erhvervsmæglere melder om udfordringer med trængsel og dyr parkering samt 

manglende byliv som årsager til at virksomheder fravælger Ørestad.

Fremadrettet vurderes det, at udviklingen med virksomheder, der søger større kontorer 

i dedikerede erhvervsejendomme vil fortsætte i Ørestad. 

Virksomheder, der vægter en central beliggenhed tæt integreret i et blandet bymiljø i 

byggerier med butikker, boliger og erhverv vurderes at søge mod Indre By eller 

brokvartererne.

Anbefaling

Overordnet anbefales det at fastholde erhvervsbyggerummeligheden, da der stadig er 
efterspørgsel i området.

Ved eventuel tilpasning af byggeretter anbefales det at have fokus på at bibeholde 
mængden af store byggemuligheder. Derfor skal eventuel konvertering fokusere på 
de mellemstore byggemuligheder.

Nye erhvervsbyggemuligheder anbefales at være fleksible i forhold til 
bygningsstørrelse, så der er mulighed for at opføre et eller flere byggerier inden for 
det samme byggefelt.
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Byggemuligheder

Udover anførte byggemuligheder forestår lokalplanlægning 

for ny erhvervsbyggemulighed i Ørestad Syd som følge af 

aftale om erstatningsarealer for Ørestad Fælled Kvarter 

samt erhverv langs Vejlands Allé. 

Byggemuligheder -

erhverv

Størrelse i m2 Antal

20.000+ 11

10.000 - 19.999 20

5.000 - 9.999 16

2.000 - 4.999 11

0 - 1.999 2

Lokalplanlagte byggemuligheder



Erhvervsanalyse

Nordhavn 

Tendenser

Erhvervsmæglere vurderer, at Nordhavn primært henvender sig til danskejede 
virksomheder med højtlønnede ansatte, der sætter en prestigefyldt beliggenhed højt 
sammen med ønske om moderne faciliteter. Nordhavn kan derfor siges at være et 
moderne alternativ til City. Denne type virksomheder ønsker typisk eget domicil. Derfor 
er der grundlag for mindre domiciler, fx helt ned til 5.000 m2. 

Erhvervsudvikling af området forventes først at tage fart, når infrastrukturen med 
metrobetjening og nordhavnstunnel er på plads. Tilgængeligheden er i øjeblikket 
udfordret af flaskehalsproblemer i Sundkrogsgadekrydset.

Udbygningen med nye erhvervsbyggerier i Nordhavn har hidtil været begrænset, 
grundet de blande funktioner i Århusgadekvarterets byggeri

FN-byen skiller sig dog ud som et stort projekt. Der er samtidig flere nye byggerier på 
vej. Heriblandt to hoteller.

Anbefaling

Forvaltningen vurderer, at der er efterspørgsel på flere af de store byggemuligheder. 
Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at bibeholde det nuværende antal store 
byggemuligheder.

Ved udlæg af nye erhvervsbyggemuligheder anbefales det at sikre plads til at bygge 
enkeltstående domiciler i størrelsesordenen 5.000 m2, hvor virksomheder kan have 
deres eget domicil. Dette bidrager til desuden til en hurtigere udbygning, da flere kan 
byde på grundende.
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Byggemuligheder

Udover anførte byggemuligheder forestår lokalplanlægning 

for Levantkaj samt planlægning for ydre Nordhavn.

Byggemuligheder -

erhverv

Størrelse i m2 Antal

20.000+ 4

10.000 - 19.999 11

5.000 - 9.999 5

2.000 - 4.999 8

0 - 1.999 1

Lokalplanlagte byggemuligheder



Erhvervsanalyse

Sydhavnen 

Tendenser

Tidligere lejere er flyttet ud af domicilerne langs Sydhavnsgade opført i slutningen af 
´90erne, og de er blevet vanskelige at udleje. 

Sydhavnens kvaliteter er bynære store lejemål. Dog er mangel på byliv og identitet en 
udfordring for attraktiviteten. AAU-CPH giver byliv og synergipotentiale. De bynære 
muligheder for store lejemål og synergipotentialet medvirker til Sydhavnens status som 
strategisk vigtigt erhvervsområde.

Erhvervsmæglere vurderer, at den kommende metro er ikke slået igennem i 
efterspørgslen, men det forventes at metro vil bidrage positivt på søgningen til området.

Samtidig forventes en yderligere udvikling af Engholmene på den korte bane og 
områderne langs Bådehavnsgade og Borgmester Christiansens Gade på den lidt 
længere at bidrage med byliv, der yderligere vil forstærke områdets attraktivitet

Anbefaling

Det anbefales at fastholde erhvervsbyggerummeligheden, da udbygning af metroen 
vil højne områdets attraktivitet. Samtidig vil yderligere udbygning medføre efterspurgt 
byliv. 

Det anbefales at have fokus på at fastholde mængden af helt store byggemuligheder i 
forbindelse med eventuelle konverteringer. Samtidig anbefales det tilstræbe 
fleksibilitet til at kunne udnytte de næststørste byggemuligheder fleksibelt, så der 
gives mulighed for både større og mindre byggerier.

Den nuværende erhvervsrummelighed vurderes tilstrækkelig til den kommende 
planperiode.
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Byggemuligheder

Udover anførte byggemuligheder forestår lokalplanlægning 

for et mindre område grænsende op til Scandiagade, 

Sydhavnsgade og Teglholmsgade.

Byggemuligheder -

erhverv

Størrelse i m2 Antal

20.000+ 5

10.000 - 19.999 6

5.000 - 9.999 6

2.000 - 4.999 7

0 - 1.999 1

Lokalplanlagte byggemuligheder



Erhvervsanalyse

Nordøstamager 

Tendenser

Erhvervsmæglere melder om begrænset søgning på større lejemål. Dog har et projekt 
i Philipsbygning på hjørnet af Prags Boulevard og Strandlodsvej været eftertragtet. 
Bygningen er tilbageført til oprindeligt industrielt udvendigt udtryk samt moderniseret 
indvendigt.

Mindre kreative erhverv har etableret et levedygtigt miljø i den nordlige ende mellem 
Uplandsgade og Prags Boulevard.

Erhvervsbyggeriet i byudviklingsområdet har været sparsomt og med vægt på de helt 
små byggerier. Dette vidner om den en generel begrænset søgning i området. 

Anbefaling

Det anbefales at være tilbageholdende med udlæg af yderligere 
erhvervsbyggemuligheder i den sydlige og mest bymæssige del af området som følge 
af anbefalet kommende byudvikling i rammer nordvest for byudviklingsområdet.

Rammerne nordvest for byudviklingsområdet ligger tæt op ad industrivirksomheder, 
hvilket vanskeliggør udvikling med boliger. Byudvikling med erhverv vurderes derfor at 
være den bedste mulighed for omdannelse. 

Skal en erhvervsudvikling i de nordvestlige rammer lykkes forudsætter det, at 
efterspørgslen ikke optages af et udbud af erhvervsbyggemuligheder i nærheden.
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Byggemuligheder

Udover anførte byggemuligheder forestår lokalplanlægning 

de gule områder på kortet, der i Kommuneplan 2015 først er 

udlagt til byudvikling efter 2021. Derudover er to rammer 

nordvest for byudviklingsområdet anbefalet konverteret 

(rammerne Siljangade og Uplandsgade 46-56). Byudvikling 

af disse rammer er medtaget, da det har betydning for 

anbefalingen til erhvervsudlæg i byudviklingsområdet.

Byggemuligheder -

erhverv

Størrelse i m2 Antal

20.000+ 0

10.000 - 19.999 0

5.000 - 9.999 0

2.000 - 4.999 8

0 - 1.999 0

Lokalplanlagte byggemuligheder



Erhvervsanalyse

Carlsberg 

Tendenser

Som nyt byområde har Carlsberg ikke en historisk profil for sammensætningen af 
virksomheder. De senere års udvikling har dog vist, at området er interessant for 
virksomheder i kreative brancher som arkitektur og mode. Dette kan til dels tilskrives 
omfattende kreative midlertidige initiativer, der har givet Carlsberg et særligt image.

Byliv er en efterspurgt vare, når virksomheder skal lokalisere sig. Kombineret med en 
central beliggenhed og mulighed for moderne lokaler danner det et godt fundament for 
erhvervsudvikling på Carlsberg. Beliggende i udkanten af Vesterbro giver Carlsberg 
lokaliseringsmuligheder for virksomheder med en urban identitet. 

Anbefaling

Efterspørgslen på moderne erhvervslokaler i et historisk miljø centralt i København 
vurderes at være høj. Dette ses også af en række flytninger af virksomheder til 
området, der blandt andet består af tegnestuen Arkitema, kunstner og designer 
Vibskov samt virksomheder inden for IT-, konsulent- og entreprenørbranchen.

På den baggrund anbefales det at fastholde erhvervsrummeligheden.

I forbindelse lokalplanlægning for den resterende erhvervsrummelighed anbefales det 
at tilstræbe muligheden for sammenhængende erhvervsbyggerier, der kan anvendes 
fleksibelt til større og mindre lejemål.
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Byggemuligheder

Udover anførte byggemuligheder forventes lokalplanlægning 

for yderligere 50.000.

Byggemuligheder -

erhverv

Størrelse i m2 Antal

20.000+ 0

10.000 - 19.999 5

5.000 - 9.999 9

2.000 - 4.999 7

0 - 1.999 0

Lokalplanlagte byggemuligheder



Erhvervsanalyse

Valby 

Tendenser

Erhvervsmæglere vurderer, at området søges af både større og mindre virksomheder, 
der ønsker god mulighed for at tiltrække arbejdskraft fra områder syd for København. 
Lejeniveauet er attraktivt i forhold til områder mere centralt i byen.

Kommende infrastruktur er begyndt at slå igennem i søgningen. Udfordringen er 
primært mangel på identitet i området mellem Ny Ellebjerg Station og Folehaven, 
der udgør områdets ansigt udadtil.

Det indre Valby øst for Gl. Køge Landevej klarer sig godt med højere lejeniveauer. 

De få større erhvervsbyggerier i området siden 2000 har baggrund i, at det primært er 
FLSmidth-grunden, der er blevet udviklet med overvejende boliger. De stationsnære 
arealer sydvest for Ny Ellebjerg Station mangler fortsat at blive udviklet. Disse vurderes 
at være attraktive til erhvervslokalisering.

Anbefaling

Det anbefales at fastholde eksisterende erhvervsbyggerummelighed, da Valby har 
potentiale til erhvervslokalisering i kraft af et kommende trafikalt knudepunkt i Ny 
Ellebjerg Station

De vurderede byggemuligheder dækker over en relativt stor fleksibilitet i 
byggemulighederne, hvilket bør fastholdes.

I forbindelse med den kommende planlægning af Poppelstykket anbefales det at 
arbejde med en erhvervsandel, og mulighed for et større domicil eller flerbrugerhus på 
grund af arealets nærhed til Ny Ellebjerg Station.
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Byggemuligheder

Udover anførte byggemuligheder forestår lokalplanlægning 

for Poppelstykket, der vurderes at have potentiale til 

erhvervsudvikling.

Byggemuligheder -

erhverv

Størrelse i m2 Antal

20.000+ 1

10.000 - 19.999 2

5.000 - 9.999 6

2.000 - 4.999 0

0 - 1.999 3

Lokalplanlagte byggemuligheder



Erhvervsanalyse

3. Delanalyse

Produktionsvirksomheder

Ny lovgivning forudsætter retningslinjer for beliggenhed af 
‘Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder’. Det 
er ikke et krav at udpege ‘Erhvervsområder forbeholdt 

produktionsvirksomheder’. 

Sådanne områder vil begrænse fleksibiliteten i anvendelsen 
inden for områderne og medfører yderligere administration 
uden for. Dette vil begrænse muligheden for fleksibilitet i 
planlægningen for en by i vækst og hastig forandring. Derfor 

anbefales det at undlade at udpege områder forbeholdt 
produktionsvirksomheder.

Beslutningen skal argumenteres i Kommuneplanens 
redegørelse sammen med en kortlægning af 
produktionsvirksomheder i kommunen. 

Kortlægningen foretages på baggrund af TMF’s viden om 
beliggenhed af produktionsvirksomheder som defineret af 
Erhvervsstyrelsen (fremgår af kortet).
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Erhvervsanalyse

Produktionsvirksomheder
- fortsat

Retningslinjen for beliggenhed af områder forbeholdt 
produktionsvirksomheder indeholder et kort over  E-, H-, J-
og T-rammer samt en beskrivelse af, at der ikke udpeges 

områder forbeholdt produktionsvirksomheder. 

I stedet skal der ved planlægning i de viste og tilgrænsende 
rammer tages hensyn til miljøgodkendelsespligtige 
produktionsvirksomheder beliggende inden for de udpegede 
rammer. Dvs. produktionsvirksomhederne beliggende inden 

for de udpegede områder sikres i henhold til de nye regler. 
Alle andre virksomheder beskyttes i henhold til Planlovens §
15a som hidtil.

Hensynet til produktionsvirksomhederne er ligeledes lagt ind i 
erhvervsanalysen i forbindelse med screeningen, hvor 

rammer med produktionserhverv som udgangspunkt 
fastholdes.
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