
 
   

 
Tilbagemelding på medlemsforslag om midlertidige 
studieboliger 

 

 

Problemstilling 

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 17. august 2020 et med-
lemsforslag, der pålagde Teknik- og Miljøforvaltningen med inddra-
gelse af Økonomiforvaltningen at udarbejde forslag til og tidsplan for, 
hvordan flere midlertidige studieboliger kan etableres med udgangs-
punkt i to eller flere af de grunde, som forvaltningen allerede havde 
screenet; Kløverparken, Retortvej, Cirkuspladsen og Ydre Nordhavn. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har med inddragelse af Økonomiforvalt-
ningen vurderet de foreslåede placeringer for fremtidige midlertidige 
studieboliger (bilag 1) og udarbejdet tidsplan for kommunens fortsatte 
arbejde med strategi for midlertidige studieboliger. 

Der er med dette notat gjort op med medlemsforslaget om midlerti-
dige studieboliger af 17. august 2020 (bilag 2).  

Konklusion 

I forhold til Ydre Nordhavn har By & Havn igangsat en screening af de-
res arealer – herunder af Ydre Nordhavn. Det sker med henblik på at un-
dersøge, hvor der kan laves midlertidige projekter – ikke kun midlerti-
dige studieboliger, men også andre projekter fx skæve boliger til ud-
satte grupper. Resultatet forventes klar i august 2021, hvorefter Teknik- 
og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med By & Havn om at udnytte even-
tuelle muligheder for at sikre flere midlertidige studieboliger. På bag-
grund af dialogen vil Teknik- og Miljøforvaltningen vende tilbage til Tek-
nik- og Miljøudvalget med en orientering om resultatet heraf.  

På de tre øvrige grunde - Kløverparken, Retortvej, Cirkuspladsen - kan 
Teknik- og Miljøforvaltningen desværre ikke anbefale at arbejde videre 
med planer om at placere midlertidige studieboliger. Det skyldes bl.a. 
jordforurening eller luftforurening fra nært liggende virksomheder og 
støj fra vej eller bane: Grundene er gennemgået i bilag 1.  

Forvaltningen har i stedet arbejdet for, at midlertidige studieboliger bli-
ver realiseret på andre beliggenheder. Teknik- og Miljøforvaltningen er 
derfor pt. i dialog med udviklere om anlæg af 1041 midlertidige studie-
boliger. 

Mulighederne for flere studieboliger 

7. juni 2021 

Sagsnummer 

2021-0122618 

 

Dokumentnummer 

2021-0122618-6 

 

 

Plan, Analyse, Ressourcer og 

CO2-reduktion 

Njalsgade 13 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

  

Notat 

Til Teknik- og Miljøudvalget  



 

  2/3 

 

 
Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder for, at København får flere mid-
lertidige studieboliger og følgende boliger er allerede etableret: 

• 92 2-værelses træboliger med plads til i alt 184 studerende i 
Jernbanebyen, Otto Busses Vej opført af CPH Village. 

• 164 boliger på Refshaleøen opført af CPH Village. 
• 72 boliger på Refshaleøen opført af Urban Riggers. 

 

Forvaltningen er desuden i dialog med udviklere om en række øvrige 
projekter. Det vil ikke være muligt at opstille en tidsplan for, hvornår 
disse studieboliger evt. er klar til indflytning, da der for flere endnu ikke 
er indsendt byggeansøgning. Samtidig er det op til bygherre om og 
hvornår, at byggemuligheden i en byggetilladelse bliver udnyttet.  

. Det drejer sig om følgende projekter:  

• Engvej 155-169, Amager Øst: Der er givet dispensation fra lokal-
planen til et projekt på Engvej 155. Forvaltningen har endnu ikke 
modtaget byggeansøgning. Der er tale om et projekt med kon-
vertering af 273 eksisterende hotelværelser til midlertidige stu-
dieboliger. 
 

• Raffinaderivej 10, Amager Øst: Der er modtaget ansøgning om 
tilladelse til at opføre 168 midlertidige studieboliger på Kløver-
parken. Dispensationsansøgningen er under behandling.  
 

• Lundebakken 5, Bispebjerg: Der ønskes dispensation til 16 mid-
lertidige studieboliger udformet som fire fritliggende 4-bolig 
pavilloner i to etager. Ansøgningen er indsendt den 27. april 
2021.  
 

• Amagerfælledvej 52, Amager Vest: Der ønskes dispensation til 

at opføre fire blokke med 23 studieboliger i hver, samlet 92 

midlertidige studieboliger, på mellem 17-21,5 m². Ansøger er 

ved at færdiggøre materialet og har også kontakt til forvaltnin-

gens miljøafdeling i forbindelse med dispensation fra tilslut-

ningspligten. Forvaltningen har netop modtaget ansøgning.  

 

• Banevingen, Bispebjerg: Der ønskes at opføre 246 midlertidige 

studieboliger, i to-tre etager, til 492 beboere, med 370 m² fæl-

leshus. 

Banevingen er umiddelbart sat i bero, da ansøger og ejer af ma-

triklen er ved at finde ud af hvilket sted på grunden boligerne 

kan ligge, og hvor stort et areal der kan bruges. Den endelige 

ansøgning er ikke indsendt endnu. 

 

På Otto Busses vej 5B, Vesterbo har forvaltningen været i dialog med 

bygherre om 131 midlertidige studieboliger, i to-tre etager, til 262 be-

boere, med 185 m² fælleshus. Projektet indgik i forvaltningens svar på 

politikerspørgsmål af 19. maj,  ”Besvarelse vedrørende status på 
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implementering af medlemsforslag om flere midlertidige ungdomsbo-

liger.” På grund af udfordringer med støjpåvirkning, har grundejer 

netop meddelt, at de ikke ønsker at gå videre med projektet. Forvaltnin-

gen er derfor pt. i dialog med udviklere om samlet i alt 1041 midlertidige 

boliger til studerende.  

 

I Overførselssagen 2020/2021 (24. marts 2021) (A, B, C, F, O, V og Kåre 

Traberg Smidt) blev der desuden afsat midler til den første udgave af 

”Startup Housing” i København. Teknik- og Miljøforvaltningen har efter-

følgende været i samarbejde om projekt ”start-up housing”. Der plan-
lægges for et projekt, som vil tilbyde 180 studerende en midlertidig stu-

diebolig efter sommerferien 2021.  
 

Karsten Biering Nielsen 

Vicedirektør 
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Placering: Vurdering: Anbefaling: 

Ydre 

Nord-

havn, 

Østerbro 

By & Havn har igangsat en screening af deres arealer med 

henblik på at undersøge, hvor der kan laves midlertidige pro-

jekter – ikke kun midlertidige studieboliger, men også andre 

projekter fx skæve boliger til udsatte grupper. Det er planen, 

at bestyrelsen i By & Havn i august 2021 vil blive forelagt re-

sultatet af screeningen. 

På baggrund af 

By & Havns 

screening af 

arealer, vil Tek-

nik- og Miljø-

forvaltningen i 

samarbejde 

med Økonomi-

forvaltningen 

arbejde videre 

med at sikre, at 

København får 

så mange mid-

lertidige stu-

dieboliger, som 

muligt.   

Kløverpar-

ken, Ama-

ger Øst 

En række forhold taler imod, at grunden vurderes egnet til 

midlertidige studieboliger.  

• Muligvis bilag IV-arter 

• Der er store træer på grunden 

• Ligger inden for 20 mbar-trykzone. Dvs. foranstalt-

ninger som fx tykkere ruder er påkrævet. 

• Der er støj og luftforurening fra nærliggende virk-
somheder 

• Hofor har et gasblandeanlæg lige ved siden af grun-

den, som kan begrænse etablering af boliger. 

• Grunden er potentielt forurenet. 

• Der er meget vejstøj. 

• Arealet skal muligvis anvendes til metroarbejdsplads 

og -station fra 2029 

• Lastbiler med jord til Lynetteholmen vil køre langs 

Prags Boulevard, og vil således støjbelaste området 

yderligere 

• En del af mat. 548 er udlejet af Københavns Kom-
mune til en tankstation med biogas og brint. 

 

Grunden vur-

deres ikke eg-

net til brug for 

midlertidige 

studieboliger 
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Retortvej, 

Valby 

 

• Lokalplanen for området forventes udnyttet indenfor 

de kommende år (første del er under projektering) 

• Jordankre og støjforhold ved banen gør, at der ikke 

kan bygges nærmere denne.   

 

 

Grunden vur-

deres ikke eg-

net til brug for 

midlertidige 

studieboliger 

Cirkus-

pladsen, 

Bispe-

bjerg 

• Området er plaget af meget trafikstøj, så omfattende 

støjskærme ville være nødvendige. 

• Der ville skulle anvises en alternativ placering til cir-

kus.  

• Der er en række store træer på en del grunden og 

flere større ledninger.  

Grunden vur-

deres ikke eg-

net til brug for 

midlertidige 

studieboliger 
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