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En kommuneplan i tre dele
Me! Kø"en#$vns Kommune%&$n 2019 sættes '$mme'ne 
(o' Kø"en#$vns u!v)*&)n+ ove' !e næste 12 ,'. Kommune-
%&$n 2019 "est,' $( t'e ove'o'!ne!e !e&e – en %o&)t)s* 
#ove!st'u*tu', 'etn)n+s&)n-e' o+ '$mme' (o' &o*$&%&$n&æ+-
n)n+en. Den %o&)t)s*e #ove!st'u*tu' "es*')ve' !en ove'-
o'!ne!e v)s)on (o' ".ens u!v)*&)n+ o+ $'e$&$nven!e&se. 
A(sn)ttet )n!e#o&!e' s,&e!es Kø"en#$vns Kommunes 
"o&)+%o&)t)* o+ !e %o&)t)s*e v)s)one' (o' ".ens )n('$st'u*tu', 
+'ønne om',!e', e'#ve'v s$mt me+et $n!et. Retn)n+s-
&)n-e'ne $n+)ve' $!m)n)st'$t)ons+'un!&$+et (o' $'e$&$nven-
!e&sen. A(sn)ttet )n!e#o&!e' "&.$. 'æ**e(ø&+e%&$nen (o' 
".ens u!v)*&)n+ s$mt 'etn)n+s&)n-e' (o' ".ens *u&tu'$'v o+ 
+'ønne om',!e'. Du *$n !e'u!ove' &æse om Kø"en#$vns 
Kommunes t)&+$n+ t)& #ø-#use, m)!&e't)!)+e $nven!e&se' o+ 
&o*$&)se')n+ $( e'#ve'v.

kp19. 
kk.dk

R$mme'ne e' s%ec)/**e 'e+&e' som *ommunen s*$& (ø&+e ) 
&o*$&%&$n&æ+n)n+en. De )n!+,' o+s, ) *ommunens #e&#e!s-
vu'!e')n+ $( $nsø+n)n+e' om ".++et)&&$!e&se, n,' !e' )**e 
e' &o*$&%&$n o+ et %'o-e*t )**e *'æve' &o*$&%&$n. 

Det e' emne' som (x $nven!e&se, tæt#e!, "o&)+stø''e&se', 
%$'*e')n+ s$mt om',!e' u!en "e".++e&se. Dette !o*u-
ment e' (ø'st o+ ('emmest en "es*')ve&se $( !e ove'o'!-
ne!e v)s)one' (o' ".u!v)*&)n+en ) Kø"en#$vn o+ s*$& ses ) 
s$mmen#æn+ me! Kø"en#$vns Kommune%&$nst'$te+) 
2018, !e' "&ev ve!t$+et $( Bo'+e''e%'æsent$t)onen !en 28. 
(e"'u$' 2019. Kø"en#$vns Kommune%&$n 2019, #e'un!e' 
!e e+ent&)+e 'etn)n+s&)n-e' o+ '$mme' (o' &o*$&%&$n&æ+-
n)n+en s$mt m)&-ø vu'!e')n+, *$n ) s)n #e&#e! /n!es %, 
*ommune %&$nens #-emmes)!e.

Nordhavn

Refshaleøen

København set fra oven
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Et fælles afsæt for Københavns 
udvikling
Hv$! e' !et, !e' +ø' Kø"en#$vn un)*? Det e' et s%ø'+sm,&, 
!e' #$' &)+es, m$n+e sv$', som !e' e' *ø"en#$vne'e. I &ø"et 
$( e0e','et 2018 #$' v) s%u'+t *ø"en#$vne'ne, #v$! !e' 
+ø' Kø"en#$vn t)& en +o! ". $t "o o+ &eve ), o+ #v$! v) s*$& 
(o*use'e %,, n,' v) &æ++e' %&$ne'ne (o' ".ens ('emt)!)+e 
u!v)*&)n+. 

Kø"en#$vn e' ) (o'$n!')n+. F&e'e mennes*e' "&)ve' "oen!e 
) vo'es "., o+ 1e'e *omme' t)&. Det e' en ($nt$st)s* u!v)*&)n+, 
som st,' ) s*æ'en!e *ont'$st t)&, #vo'!$n s)tu$t)onen v$' (o' 
"$'e 30-40 ,' s)!en. 

Det e' )**e svæ't $t (o'st,, $t m$n+e mennes*e' +e'ne v)& 
"o ) !e-&)+e Kø"en#$vn. Men !et "et.!e' o+s,, $t v) som ". 
s*$& tæn*e os +o!t om. Fo' n,' s, m$n+e +e'ne v)& "o ) Kø-
"en#$vn, s, st)+e' "o&)+%')se'ne, %&$!sen %, ve-ene "&)ve' 
me'e t'$n+, o+ *$%$c)teten %, !en &o*$&e s*o&e "&)ve' u!(o'-
!'et. V) #ve'*en *$n e&&e' s*$& ".++e mu'e om*')n+ ".en, 
men v) *$n +ø'e os um$+e (o' $t #o&!e ($st ) !e *v$&)tete', v) 
sætte' s, sto' %')s %,: Den "&$n!e!e o+ +'ønne ".. 

Det *'æve' n.e )nveste')n+e' $t vo*se, o+ !et *'æve' en 
&$n+s)+tet %&$n. O+ neto% !et s)!ste, en &$n+s)+tet %&$n, e' 
&)+e %'æc)s, #v$! *ommune%&$nen e'. Den sætte' 'etn)n+en 
(o' ".ens u!v)*&)n+ !e næste 12 ,'. 

Fire centrale budskaber fra københavnerne
O+ #v)&*en ve- s*$& v) s,? Det s%u'+te v) ) e0e','et 2018 en 
&$n+ 'æ**e *ø"en#$vne'e om, ",!e v)$ soc)$&e me!)e' un!e' 
#$s#t$++et #Kø"en#$vne'sn$* o+ ve! en &$n+ 'æ**e %o%-
u% $''$n+emente' 'un!t om ) ".en. De cent'$&e "u!s*$"e' 
('$ *ø"en#$vne'ne *$n o%summe'es un!e' /'e tem$e', som 
$&&e e' +ennem+,en!e (o' !en *ommune%&$n, !u s)!!e' 
me! #e'.     

Plads til alle
Fø'st o+ ('emmest s*$& Kø"en#$vn, )(ø&+e *ø"en#$vne'ne, 
væ'e en ". me! %&$!s t)& $&&e. Det "et.!e', $t !e' s*$& væ'e 
"o&)+e' (o' $&&e )n!*omste', $t !e' s*$& væ'e +'ønne ,n!e-
#u&&e', o2ent&)+e (un*t)one' o+ %&$!s ) t'$/**en.   

Pas på byens kvaliteter
Et $n!et v)+t)+t "u!s*$" e', $t v) s*$& %$sse %, ".ens *v$&)tete'. 
N,' v) u!v)*&e' ".en, s*$& v) #us*e $t %$sse %, !et sæ'&)+e ve! 
Kø"en#$vn, #v$! enten !et +æ&!e' ".ens #)sto')e, sæ'&)+e 
m)&-øe', $'*)te*tu' e&&e' !e +'ønne om',!e'.  

Mere cyklisme og kollektiv tra!k
M$n *$n )**e s)+e Kø"en#$vn u!en $t s)+e c.*&e'. Men 
*ø"en#$vne'ne e0e's%ø'+e' en!nu "e!'e c.*e&(o'#o&! o+ 
e0e's%ø'+e' !esu!en en!nu "e!'e (o'#o&! ) !en *o&&e*t)ve 
t'$/*.  

Mangfoldighed, diversitet og møder på tværs
S)!st, men )**e m)n!st, s, øns*e' *ø"en#$vne'ne, $t Kø"en-
#$vn o+s, ('emove' s*$& væ'e en m$n+(o&!)+ ". me! 
!)ve's)tet o+ to&e'$nce. En "., #vo' m$n *$n om+,s #)n$n!en 
u$nset "$++'un!. 

Kø"en#$vne'nes *&$'e "u!s*$"e' +)ve' et +o!t o+ so&)!t 
o%!'$+ t)& Kommune%&$n 2019. P, !e (ø&+en!e s)!e' +)ve' 
v) me! *ommune%&$nen *on*'ete sv$' %, !en o%+$ve, v) e' 
"&evet st)&&et $( *ø"en#$vne'ne.

Go! &æse&.st!

F'$n* Jensen, Ove'"o'+meste'

Forord
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En introduktion 
til Københavns 
udvikling

1954 2001 2018 2035

Kø"en#$vn e' )n!e ) en u!v)*&)n+, som %, m$n+e m,!e' 
$!s*)&&e' s)+ ('$ (o'')+e ,'t)e'. I**e s)!en 1930-40’e'ne e' 
".en vo*set s, me+et. B$'e !e s)!ste 10 ,' e' ".en vo*set 
me! c$. 100.000 n.e *ø"en#$vne'e, o+ ('em mo! 2031 
(o'ventes ".en $t vo*se me! om*')n+ 100.000 n.e *ø"en-
#$vne'e. I 2031 (o'ventes !e' !e'(o' $t "o c$. 725.000 )n!-
".++e'e )n!en (o' *ommune+'ænsen. Det e' en m$'*$nt 
('em+$n+ s)!en st$'ten $( 1990’e'ne, #vo' "e(o&*n)n+st$&&et 
v$' %, c$. 465.000 *ø"en#$vne'e. 

T)&"$+e ) 1950’e'ne v$' "e(o&*n)n+st$&&et o%%e $t 'un!e c$. 
770.000. S$ne')n+e' $( "$++,'!s#usene ) "'o*v$'te'e'ne 
o+ )**e m)n!st u!".+n)n+en $( n.e (o'stæ!e' o+ ".om-
',!e' 'un!t om Kø"en#$vn me!v)'*e!e !o+ t)&, $t "e(o&*-
n)n+st$&&et '$s&e!e ne! ('em t)& 1990’e'ne. T)&"$+e+$n+en 
#$n+ o+s, s$mmen me! !en m$'*$nte ne!+$n+ ) $nt$&&et 
$( )n!ust')$'"e-!s%&$!se' ) ".en. En u!v)*&)n+, !e' #$' %'æ+et 
m$n+e vesteu'o%æ)s*e #$vne- o+ )n!ust')".e' ('em t)& 
,'tus)n!es*)0et. 

Som (ø&+e $( ove'+$n+en ('$ et )n!ust')- t)& se'v)ce- o+ v)!ens-
s$m(un!, &$n+s)+te!e %&$ne' o+ m$ss)ve )nveste')n+e' e' 
!et s)!en 1990’e'ne &.**e!es $t ven!e u!v)*&)n+en. Kø"en-
#$vn ('emst,' %, m$n+e m,!e' som en "., !e' (o' $&vo' #$' 
&$+t (o't)!ens u!(o'!')n+e' "$+ s)+. I v)sse t)&(æ&!e *$n !e' 
næ'mest $'+umente'es (o', $t !e stø'ste u!(o'!')n+e' (o' 
Kø"en#$vn e' $1e!te *onse*vense' $( ".ens %o%u&$')tet o+ 
succes. Det +æ&!e' e*sem%e&v)s !e st)+en!e "o&)+%')se', 
%'esset %, +'ønne om',!e' o+ t'æn+s&en ) ".en. 

De m$n+e n.e )nveste')n+e' ) ".en s*$"e' $'"e-!s%&$!se'. 
Ant$&&et $( %')v$te $'"e-!s%&$!se' e' s,&e!es ste+et m$'*$nt 
!e sene'e ,' o+ ('em mo! 2031 (o'ventes t$&&et $t st)+e 
me! .!e'&)+e'e 50.000 $'"e-!s%&$!se'.

En !)'e*te *onse*vens $( "e(o&*n)n+svæ*sten o+ !e m$n+e 
n.e $'"e-!s%&$!se' e' en st)+en!e e0e's%ø'+se& %, "o&)+e' 
t)& "o'+e'ne. Ant$&&et $( n.o%(ø'te "o&)+e' v$' ) 2018 %, 
6.660 – !et #ø-este $nt$& s)!en 1939. T)& (o's*e& ('$ 1939 
o%(ø'es !e 1este "o&)+e' ) !$+ som (ø&+e $( %')v$te )nveste-
')n+e' o+ u!en o2ent&)+e &,n e&&e' me!/n$ns)e')n+. Det (o'-
ventes, $t "e#ovet (o' "o&)+e' ('em mo! 2031 e' %, 60.000 
"o&)+e', sv$'en!e t)& 5.000 "o&)+e' om ,'et. 

Kø"en#$vn e' +ennem ,'#un!'e!e' vo*set ve! $t o%(.&!e 
*.stnæ'e v$n!$'e$&e' o+ u!".++e ".en %, #o&me. H)sto')s* 
me! C#')st)$ns#$vn, !e' "&ev $n&$+t $( C#')st)$n !en 4., o+ 
sene'e me! "&.$. Is&$n!s B'.++e, S.!#$vn o+ No'!#$vn, 
!e' ) !$+ +ennem+,' en m$'*$nt ".u!v)*&)n+. S)!en 1954 
e' Kø"en#$vns $'e$& vo*set me! 18 % ve! #$vneu!v)!e&se 
o+ &$n!)n!v)n!)n+. F'em mo! 2035 (o'ventes Kø"en#$vns 
nuvæ'en!e $'e$& u!v)!et me! 2 % ve! et$"&e')n+ $( L.nette-
#o&men.
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Ø'est$!

København vokser
De seneste 10 ,' e' ".en vo*set me! om*')n+ 100.000 n.e 
*ø"en#$vne'e, o+ ('em mo! 2031 (o'ventes ".en $t vo*se 
me! næsten &)+e s, m$n+e. Det s*$"e' som s$+t et m$'*$nt 
"e#ov (o' 1e'e "o&)+e' ) Kø"en#$vn, o+ !et *'æve' en &$n+-
s)+tet %&$n (o' ".ens u!v)*&)n+.

He&t *on*'et (o'ventes Kø"en#$vn $t vo*se me! 31.000 
"ø'n o+ un+e un!e' 18 ,', 20.000 ove' 65 ,' o+ 61.000 ) !en 
e'#ve'vs$*t)ve $&!e'. Det e' )sæ' "ø'n, un+e o+ "o'+e'e me! 
$n!et st$ts"o'+e's*$" en! !$ns*, !e' +ø', $t ".en vo*se' 
o+ vo*se'.

Isæ' un+e ('$ ",!e )n!- o+ u!&$n! 1.tte' t)& Kø"en#$vn. 
En sto' !e& st)0e' ($m)&)e ) ".en, no+&e ($m)&)e' 1.tte' u! $( 
".en, o+ $n!'e "&)ve' "oen!e. Det e' t.%)s* un+e en&)+e, 
!e' 1.tte' t)& Kø"en#$vn, mens en sto' !e& $( !em, !e' 1.t-
te' ('$ ".en, e' ($m)&)e' %, to e&&e' 1e'e %e'sone'.

F'em mo! 2011 st)+e' !en s$m&e!e netto-t)&1.tn)n+ – !et 
v)& s)+e, $t (o's*e&&en me&&em $nt$&&et $( t)&- o+ ('$1.tte'e 
"&)ve' stø''e. St)+n)n+en s*$& "&.$. ses ) &.set $( /n$ns*')sen, 
som "etø!, $t m$n+e ($m)&)e' ) e-e'- o+ $n!e&s"o&)+e' )**e 
*unne ('$1.tte !e'es "o&)+e' u!en t$". De' v$' !e'(o' (æ''e, 
!e' 1.tte!e ('$ ".en. Omven!t v$' !e' o+s, 1e'e, !e' 1.t-
te!e t)& – "&.$. %, +'un! $( ø+et )mm)+'$t)on o+ et st)+en!e 
o%t$+ %, v)!e'e+,en!e u!!$nne&se'. Kø"en#$vn /* $&ts, 
1e'e un+e o+ "o'+e'e ('$ ",!e )n!- o+ u!&$n!.

E0e' 2011 s*e' !e' et ($&! ) netto-t)&1.tn)n+en "&$n!t ",!e 
"ø'n o+ vo*sne. Det s*.&!es !e&s, $t 1e'e ($m)&)e' )+en /* 
mu&)+#e! (o' $t s*)0e "o&)+ u!en et ø*onom)s* t$" o+ !e'-
me! ('$1.tte !e'es &e-&)+#e! ) ".en t)& (o'!e& (o' en stø''e 
"o&)+ u!en (o' Kø"en#$vn. O+ !e&s, $t u!v)*&)n+en ) un+ -
!oms,'+$n+enes stø''e&se %, &$n!s%&$n st$+ne'e!e en 
smu&e, #v)&*et "etø! *n$% s, sto'e st)+n)n+e' ) t)&1.tn)n+en. 

De *ommen!e ,' (o'ventes netto-t)&1.tn)n+en $t ($&!e 
.!e'&)+e'e. Det s*.&!es sm, un+!oms,'+$n+e %, &$n!s-
%&$n, (o'ventn)n+e' om en ($&!en!e netto-)n!v$n!')n+ t)& 
D$nm$'* o+ en (o'ventn)n+ om en st)+en!e ('$1.tn)n+ 
"&$n!t ",!e "ø'n o+ vo*sne. 

Den st)+en!e ('$1.tn)n+ "&$n!t "ø'n s*.&!es )sæ', $t !e' 
(o'ventes en (o'ts$t st)+n)n+ ) (ø!se&st$&&et. D$ $nt$&&et 
$( ('$1.tte'e e' no+en&un!e *onst$nt, +)ve' et st)+en!e 
(ø!se&st$& 1e'e ('$1.tte!e "ø'n. Den st)+en!e ('$1.tn)n+ 
"&$n!t vo*sne o+ !et st)+en!e (ø!se&st$& s*.&!es, $t $nt$&&et 
$( un+e *ø"en#$vne'e e' ste+et !e seneste ,'. Denne 
+'u%%e næ'me' s)+ nu $&!e'en, #vo' !e st)0e' ($m)&)e. De 
*ommen!e s.v t)& otte ,' v)& !e' !e'(o' væ'e et st)+en!e 
$nt$& *ø"en#$vne'e ) !en (ø!e!.+t)+e $&!e'. O+ !e' v)& 
&)+e&e!es væ'e 1e'e vo*sne, !e' ('$1.tte', &)+esom !et e' 
t)&(æ&!et "&$n!t "ø'n, n,' "ø'net$&&et st)+e'. 

Kø"en#$vn v)& ('emove' (o'ts$t #$ve et sto't "e#ov (o' 
($m)&)e"o&)+e', un+!oms"o&)+e' o+ æ&!'e"o&)+e'. De' "&)ve' 
(ø!t 1e'e *ø"en#$vne'"ø'n, o+ !e' "&)ve' 1e'e æ&!'e %, 
+'un! $( !e sto'e e0e'*')+s,'+$n+e o+ en +ene'e& st)+en!e 
&eve$&!e'.

F&e'e "ø'n e' &)+ me! 1e'e "ø'ne($m)&)e'. F&e'e "ø'ne($m)-
&)e' e' &)+ me! stø''e e0e's%ø'+se& %, ($m)&)e"o&)+e'. An$&.-
se' v)se', $t n.".++e!e ($m)&)e"o&)+e' ) #ø- +'$! væ&+es $( 
%$', !e' $&&e'e!e "o' ) ".en me! sm, "ø'n, som e' 1.ttet ('$ 
en m)n!'e "o&)+ ) ".en. De'es "o&)+ )n!1.ttes t.%)s* $( en 
en&)+ un+ t)&1.tte'. 

Om*')n+ #$&v!e&en $( !e *ø"en#$vns*e "o&)+e' "est,' st$-
!)+ $( sm, "o&)+e', som %')mæ't e' ve&e+ne!e t)& en&)+e o+ 
%$' u!en "ø'n, men un+!oms"o&)+e'ne e' st$!)+ væsent&)-
+e (o' $t s)*'e %&$!s t)& !e m$n+e un+e *ø"en#$vne'e un!e' 
u!!$nne&se me! &$ve )n!*omste' o+ u!en o%s%$')n+.

Kun (, *ø"en#$vne'e ove' 65 ,' #$' "e#ov (o' e&&e' øns*e' 
en æ&!'e"o&)+ o+ &$n+t #ove!%$'ten e0e's%ø'+e' en t'$!)-
t)one& ($m)&)e"o&)+ %, &)n-e me! un+e %$' o+ .n+'e en&)+e.

I Kø"en#$vn e' !e' !e seneste 12 ,' o%(ø't (æ''e "o&)+e' 
en! !et !emo+'$/s*e "e#ov #$' t)&s$+t.  Det #$' "et.!et, 
$t "o&)+%')se'ne e' ste+et væsent&)+t, o+ $t 1e'e "o' un!e' 
s$mme t$+ %, (æ''e *v$!'$tmete'.

Seneste "o&)+ten!ense' ) Kø"en#$vn v)se', $t 1e'e væ&+e' 
$t "o ) "o(æ&&ess*$"e' (o' un+e e&&e' )sæ' (o' æ&!'e, 1e'e 
væ&+e' $t "o sm,t, o+ 1e'e &e-e' et e*st'$ væ'e&se u!, #v)s 
!e #$' m$n+e *v$!'$tmete'.
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En introduktion til Københavns udvikling



Kapitel 1

Verdensby
med ansvar

Storby for mennesker
Høj livskvalitet og rum for alle 
Kø"en#$vn s*$& (ø'st o+ ('emmest væ'e en sto'". (o' 
mennes*e'. Kø"en#$vne'ne "o' o+ $'"e-!e' (o's*e&&)+t o+ 
#$' (o's*e&&)+e øns*e' o+ (o'u!sætn)n+e' (o' $t 'e$&)se'e et 
+o!t &)v ) ".en. Kø"en#$vn s*$& u!v)*&es %, en m,!e, s, !e 
(.s)s*e '$mme' s*$"e' !e "e!ste (o'u!sætn)n+e' (o', $t $&&e 
*ø"en#$vne'e (,' !en #ø-est mu&)+e &)vs*v$&)tet. Kø"en#$vn 
s*$& væ'e en ". me! &)+e mu&)+#e!e' (o' en +o! sun!#e! 
(o' $&&e. Kø"en#$vn s*$& væ'e en !emo*'$t)s* sto'"., #vo' 
*ø"en#$vne'ne, (o'en)n+s&)vet o+ ".ens e'#ve'vs&)v e' 
$*t)ve me!s%)&&e'e ) ".ens u!v)*&)n+. Kø"en#$vn s*$& væ'e 
#ove!st$!en, som $&&e ) &$n!et *$n væ'e sto&te $( o+ +ø'e 
"'u+ $(. Den o2ent&)+e ve&(æ'! s*$& un!e'støtte, $t !et +o!e 
&)v e' (o' !e m$n+e. Kø"en#$vn s*$& væ'e en !emo*'$t)s* 
ve'!ens". me! et soc)$&t $nsv$', !e' s*$"e' '$mme'ne (o' 
en #ø- &)vs*v$&)tet o+ +)ve' 'um (o' ",!e *ø"en#$vne'e, 
t)&1.tte'e o+ ".ens +æste'. 
 

Bæredygtige byløsninger
Global og national dynamo 
Kø"en#$vn s*$& væ'e CO2-neut'$& ) 2025. De "æ'e!.+t)+e 
t'$ns%o't(o'me' s*$& ('emmes, !$ !e )n!v)'*e' %os)t)vt %, 
&u0*v$&)teten ) ".en. Kø"en#$vn s*$& #$ve 1e'e sto'e o+ sm, 
+'ønne, 'e*'e$t)ve om',!e'. Kø"en#$vn s*$& (o'"e!'e !e 
"æ'e!.+t)+e ".&øsn)n+e' o+ !en )nnov$t)ve ve&(æ'!ste*no-
&o+), som ".en o+ v)'*som#e!e'ne $&&e'e!e 'umme'. He' 
s*$& Kø"en#$vn væ'e et (o'e+$n+se*sem%e& ) !en +'ønne 
omst)&&)n+ o+ et u!st)&&)n+sv)n!ue (o' *ø"en#$vns*e s,ve& 
som !$ns*e v)'*som#e!e's ".&øsn)n+e' o+ )!ee', #vo' Kø-
"en#$vn "'u+es som s%')n+"'æt t)& $t "')n+e !em u! ) ve'-
!en. B.&øsn)n+e'ne s*$& ")!'$+e t)& en "æ'e!.+t)+ u!v)*&)n+ 
$( ve'!ens ".e' o+ 'e$&)se')n+en $( FN’s 17 Ve'!ensm,&, !e' 
sætte' 17 *on*'ete m,& (o' en +&o"$& "æ'e!.+t)+ u!v)*&)n+. 

S$mt)!)+ s*$& !e t)&t'æ**e t$&ente', +æste', v)'*som#e!e' o+ 
)nveste')n+e' me! )nte'esse (o' "æ'e!.+t)+e ".&øsn)n+e' t)& 
Kø"en#$vn. Kø"en#$vn s*$& væ'e ve'!ens". me! n$t)on$&t 
o+ +&o"$&t $nsv$' (o' !e "æ'e!.+t)+e ".&øsn)n+e' t)& +$vn 
(o' *ø"en#$vne'ne o+ u!v)*&)n+en $( n.e &o*$&e, 'e+)on$&e 
o+ n$t)on$&e $'"e-!s%&$!se'. 

Byudvikling med kant
Udvikling og mod til at teste 
Kø"en#$vn s*$& ".++es o+ u!v)*&es me! en (o'ts$t un)* 
*$'$*te' o+ *$nt. T'$!)t)onen (o' !en tætte "., #vo' "o&)+e', 
e'#ve'v o+ *u&tu' e' "&$n!et ) m$n+(o&!)+e *v$'te'e', s*$& 
($st#o&!es ",!e ) !e +$m&e o+ n.e ".om',!e', s, v) s*$"e' 
%&$!s t)& 1e'e *ø"en#$vne'e ) #e&e ".en. B.ens #)sto')s*e 
".+n)n+e' o+ *u&tu'e&&e s%o' ('$ t)!&)+e'e t)!e's ".&)v s*$& 
"es*.ttes o+ $*t)ve'es o+ s*$"e n. væ'!) ) !en mo!e'ne 
sto'".. Det *ø"en#$vns*e *u&tu'&)v s*$& væ'e m$n+(o&!)+t 
o+ +)ve %&$!s t)& ",!e !et /ne o+ !et ', o+ u%o&e'e!e. In!'e 
B.s *$'$*te')st)s*e s*.&)ne me! t,'ne o+ Kø"en#$vns ". 'um, 
!e' e' '$'e o+ s)*'e $t o%#o&!e s)+ ), s*$& ($st#o&!es. S$mt)!)+ 
s*$& !e' væ'e %&$!s t)& n. $'*)te*tu', *u&tu', (')t)!s &)v, )!'æts-
($c)&)tete' o+ 1e'e "o&)+e', s, ".ens u!v)*&)n+ s*$"e' væ'!) 
(o' *ø"en#$vne'ne. S$mmen me! "o'+e'e o+ v)'*som#e!e' 
s*$& Kø"en#$vn $(%'øve n.e o+ )nnov$t)ve m,!e' $t u!v)*&e 
!et +o!e sto'".&)v e&&e' &øse ".ens "o&)+u!(o'!')n+e' %,. 
De' s*$& væ'e +ennems)+t)+#e! ) ".ens %&$n&æ+n)n+s%'o-
cesse', s, "o'+e'e, o'+$n)s$t)one' o+ v)'*som#e!e' *$n 
(ø&+e me! ) o+ (, )n!1.!e&se %,, #v$! !e' s*e'. 

Kø"en#$vn s*$& væ'e en ve'!ens". me! et un)*t sæ'*en!e, 
som t$+e' $nsv$' (o' $t s*$"e ".u!v)*&)n+ me! 'um (o' 
#)sto')en, ".ens m$n+(o&!)+e *u&tu' o+ n$tu' o+ mo! t)& $t 
u!v)*&e ('emt)!ens sto'".&)v.
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Verdensby med ansvar

ÉN SAMLET BOLIGPOLITIK  

Med Kommuneplan 2019 sætter vi retningen for Køben-
havns Kommunes boligpolitik. Boligpolitikken formulerer 
København Kommunes målsætninger, behov og forvent-
ninger til boligudviklingen i København i de kommende år.

Boligpolitikken skal realiseres i samarbejde med en 
lang række aktører, der er vigtige for boligudviklingen 
i Køben havn. Grundejere, ejendomsudviklere, almene 
boligorganisationer og borgere spiller alle en rolle i at 
sikre, at København er en by for alle. Boligpolitikken skal 
ses i forbindelse med kommunens øvrige politikker, der 
har betydning for by- og boliglivet.
 

MED ÉN SAMLET BOLIG POLITIK VIL VI

 > Sikre rammerne for at bygge et tilstrækkeligt antal  
boliger i København.

 > Sikre en sammenhængende by med plads til alle.
 > Sikre rammerne for bofællesskaber og alternative  

boformer
 > Sikre rammerne for, at der bygges tilstrækkelig med 

studieboliger til de mange studerende i København,  
ligesom der også skal bygges tilstrækkeligt med boliger, 
der er egnet til det stigende antal ældre i byen.

Udvalgte målsætninger 
 Københavns Kommune har som mål:

 + At skabe plads til 100.000 nye københavnere  
i 2031. 

 + At sikre plads til byggeri af op til 60.000 boliger 
og 2,4 mio. m2 erhverv frem mod 2031. 

 + At almene boliger udgør minimum 20 % af 
boligerne i København, og at minimum 25 %  
af de nye boliger i byen er almene. 

 + At skabe rammer for 12.000 nye ungdoms-
boliger, hvoraf 7.500 skal være almene 
ungdomsboliger, frem mod 2031.  

Se $&&e m,&sætn)n+e' (o' ".ens u!v)*&)n+ ) *$%)te& 2.

 + At der opføres nye boliger til børnefamilier, 
par uden børn, enlige og ældre og socialt 
udsatte borgere, og at der sikres en variation 
i boligstørrelser og –typer i de enkelte 
byområder. 

 + At skabe rammer for 1.800 nye boligenheder til 
borgere med særlige behov frem mod 2031. 

 + At institutioner og faciliteter placeres i og ved 
boligområderne, og at nye byområder får 
den rette serviceudbygning i takt med den 
demogra3ske udvikling. 

 + At byens kultur- og idrætsfaciliteter udbygges  
i takt med befolkningsudviklingen.

60.000 nye boliger skal sætte en dæmper 
på prisstigninger på boligmarkedet
Bo&)+%')se'ne e' st)+en!e ) !)sse ,', o+ m$n+e /n!e' !et 
st$!)+t svæ'e'e $t /n!e en %$ssen!e "o&)+ ) Kø"en#$vn. I 
s$mmen&)+n)n+ me! m$n+e $n!'e eu'o%æ)s*e sto'".e' 
e' %')se'ne %, "o&)+e' ) Kø"en#$vn st$!)+ mo!e'$te. Men 
!et æn!'e' )**e %,, $t !e st)+en!e "o&)+%')se' ) Kø"en#$vn 
me!(ø'e' en s*ævv')!n)n+ ) (o'#o&! t)& 'esten $( D$nm$'*. 
Kø"en#$vn s*$& (o'ts$t væ'e en ". (o' $&&e. En ". #vo' !e' 
)**e *un e' "o&)+e' t)& !e ')+este, men en ". #vo' o+s, (o&*e-
s*o&e&æ'en, %o&)t)"et-enten, %ens)on)sten o+ *ø"en#$vne'e 
u!en (o' $'"e-!sm$'*e!et #$' ',! t)& $t "o. Kø"en#$vn s*$& 
væ'e *en!ete+net $( en stæ'* soc)$& s$mmen#æn+s*'$0 
me! "&$n!e!e e-e'(o'me' o+ me! "o&)+e' t)& $&&e %, tvæ's 
$( )n!*omst o+ &)vs($se'. De'(o' s*$& !e' ".++es n.e, m)n!'e 
o+ ")&&)+e'e "o&)+e', som e' t)& $t "et$&e. Bo&)+u!"u!!et ) 
Kø"en#$vn s*$& m$tc#e e0e's%ø'+s&en, s, v) *$n un!+, 
me+et sto'e %')sst)+n)n+e' %, "o&)+e'.

Me! !en (o'vente!e "e(o&*n)n+svæ*st %, 100.000 n.e 
*ø"en#$vne'e e' !e' "e#ov (o' 60.000 n.e "o&)+e' ('em 
mo! 2031. He'$( s*$& 12.000 "o&)+e' væ'e un+!oms"o&)+e', 
o+ $( !)sse s*$& 7.500 væ'e $&mene un+!oms"o&)+e'. Fo' 
$t )mø!e*omme !et sto'e "o&)+"e#ov u!&æ++es !e' me! 
Kommune%&$n 2019 n.e om',!e' t)& ".u!v)*&)n+ ) (ø'ste !e& 
$( %&$n%e')o!en ) Go!s"$nete''ænet, V$&". S.!, T)n+"-e'+, 
B.stævne%$'*en, No'!#$vn, B,!e#$vns+$!e, Ve-&$n!s 
Kv$'te'et o+ %, No'!øst$m$+e'. I ",!e ".u!v)*&)n+som',-
!e' o+ ) !en e*s)ste'en!e ". s*$& !e' et$"&e'es n.e $&me-
ne "o&)+e' som en !e& $( en "$&$nce'et ".u!v)*&)n+, !e' 
t)&+o!e se' 1est mu&)+e *ø"en#$vne'e. M,&et e', $t m)n!st 
#ve' 4e'!e $( $&&e ".ens n.e "o&)+e' s*$& væ'e $&mene.

En social og 
mangfoldig by 
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A&mene "o&)+e' %, Do't#e$ve- ) No'!vest , te+net $( BIG 

Mulighed for at bygge %ere mindre boliger
De' v)& (o'ts$t væ'e "e#ov (o' stø''e ($m)&)e"o&)+e', men 
".en o%&eve' o+s, en sto' e0e's%ø'+se& e0e' m)n!'e "o&)-
+e', !e' e' ve&e+ne!e t)& !e m$n+e stu!e'en!e, s)n+&e' o+ 
æ&!'e ) ".en. De'(o' 'ev)!e'e' v) me! Kommune%&$n 2019 
"o&)+stø''e&ses"estemme&se'ne, s, !et "&)ve' mu&)+t $t 
".++e 1e'e m)n!'e "o&)+e'. 50 % $( et$+e$'e$&et ) n.".+-
+e')et v)& me! !e n.e "estemme&se' *unne !)s%one'es (')t, 
 e*sem%e&v)s t)& sm, "o&)+e'. I !e 'este'en!e 50 % $( et$+e-
$'e$&et s*$& "o&)+e'ne væ'e m)n!st 95 m5 ) +ennemsn)t. In+en 
($m)&)e"o&)+e' m, væ'e m)n!'e en! 50 m5. M)n)mums-
stø''e&sen %, ($m)&)e"o&)+e' ) ".u!v)*&)n+som',!e' æn!'es 
!o+ ('$ 50 m2 t)& 40 m2 ("'utto), s, !e' *$n s*$"es %&$!s t)& 
!e m$n+e s)n+&e' ) ".en. M)n)mumsstø''e&sen ($st#o&!es, 
s, !et *$n s)*'es, $t !e' ) "o&)+%'o-e*te'ne *$n t)&ve-e"')n+es  
et $tt'$*t)vt (æ&&es$'e$& ) ".++e')et. I $'"e-!et me! $t ('em-
me 1e'e sm, "o&)+e', v)& !e' ) !)$&o+ me! +'un!e-e' "&)ve 
&$+t væ+t %,, $t "o&)+e'ne #$' en *v$&)tet, #vo' "e".++e&ses-
%&$n, &.s)n!($&! mv. ")!'$+e' t)& $t u!v)*&e !enne n.e "o&)+-
t.%e. Resu&t$te'ne $( mu&)+#e!en (o' ".++e') $( "o&)+e' ne! 
t)& 40 m2 s*$& en!v)!e'e ev$&ue'es ('em mo! Kommune%&$n 
2023.

De' +æ&!e' (o'ts$t sæ'&)+e "estemme&se' (o' un+!oms-
"o&)+e', "o(æ&&ess*$"e' o+ "ot)&"u! t)& soc)$&t u!s$tte 
"o'+e'e o+ "o'+e'e me! (.s)s*e o+ %s.*)s*e #$n!)c$%, 
o+ !)sse "o&)+t.%e' e' s,&e!es (')t$+et ('$ "e'e+n)n+en 
$( +ennemsn)t, &)+esom m)n!stestø''e&sen %, 50 m5 )**e 
+æ&!e' (o' "ot)&"u! o+ un+!oms"o&)+e'. V) s*$"e' s,&e!es 
'$mme'ne (o' 1e'e m)n!'e "o&)+e' ) ".en s$mt)!)+ me!, $t 
!e' (o'ts$t ".++es sto'e "o&)+e' t)& ($m)&)e' ) ".en. Me! !e 
n.e "estemme&se' v)& !e' ) %')nc)%%et væ'e mu&)+#e! (o' $t 
".++e !o""e&t s, m$n+e m)n!'e "o&)+e' en! t)!&)+e'e.

Varierede byområder
A&&e n.e ".om',!e' s*$& u!v)*&es, s, !e #$' en "&$n!et 
*$'$* te', ",!e #v$! $n+,' (un*t)one', e-e'(o'me',"o&)+-
stø''e&se' o+ -t.%e'. Det s$mme +æ&!e' ".u!v)*&)n+ ) !e 
e*s)ste'en!e ".om',!e', #vo' !et e*sem%e&v)s e' v)+t)+t,  
 $t !e' ) om',!e' me! m$n+e sm, "o&)+e' &æ++es væ+t 
%,, $t n.".++e') ")!'$+e' t)& $t s)*'e en v$')$t)on ) "o&)+e's 
stø''e&se ) !e en*e&te ".*v$'te'e'.

B.+n)n+e' o+ ".'um s*$& u!(o'mes me! mennes*et ) 
cent'um o+ s*$& (o'#o&!e s)+ t)& !en *ø"en#$vns*e e+en$'t. 
De "o&)+e', !e' ".++es, s*$& +ennem+,en!e væ'e en +o! 
*v$&)tet o+ +e'ne ) "æ'e!.+t)+e m$te')$&e'. De s*$& væ'e 
'$t)one&t !)s%one'et, s, !e e' +o!e o+ sun!e $t &eve ).

De s*$& væ'e 1e*s)"&e, s, "o&)+e'ne *$n )mø!e*omme *ø"-
en #$vne'nes "e#ov %, tvæ's $( ($m)&)et.%e' o+ &)vs ($se'. 
Bo&)+%o&)t)**en o+ *ommunens %o&)t)**e' o+ %'o+'$mme' 
(o' $'*)te*tu', ".n$tu', *&)m$t)&%$sn)n+, $&mene "o&)+e' mv. 
!e/ne'e' !e *on*'ete '$mme' o+ v)&*,' (o' $t ".++e "o&)+e' 

Bo!#(t*0e Bo!#(stø$$e!se$

Familieboliger For nye familieboliger skal %# % af etage-
arealet være boliger på mindst $% m, i 
gennemsnit for at imødekomme behovet 
hos børnefamilier, par og personer, som 
e-erspørger en større bolig. De øvrige %# 
% af etagearealet kan disponeres frit for at 
sikre gode muligheder for at opføre mindre 
boliger, der imødekommer behovet for 
boliger til byens singler m... 
I eksisterende by skal familieboliger have 
en minimumsstørrelse på %# m" brutto-
etageareal.
I byudviklingsområder skal familieboliger 
have en minimumsstørrelse på *# m" 
bruttoetageareal.

Familieboliger i 
byudviklingsom-
råder

Familieboliger i byudviklingsområder 
må have en minimumsstørrelse på *# m" 
(brutto), så der kan skabes plads til de 
mange singler i byen.

Ungdoms-
boliger

Kollegie- og ungdomsboliger skal have en 
størrelse mellem "% og %# m,.

Botilbud til 
borgere med 
nedsat fysisk 
eller psykisk 
funktionsevne 
og socialt udsat-
te borgere 

Boliger og botilbud, der skal tilgodese be-
hov som følger af nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne, herunder pleje boliger, 
eller særlige problemer, er undtaget fra 
fastlagte krav til boligstørrelse.

Bofællesskaber Bofællesskaber er boliger med større fæl-
lesarealer til rådighed for beboerne. Boli-
gerne skal have en størrelse på mindst )% 
m, i gennemsnit. Den mindste boligstør-
relse fastlægges til %# m,. Fællesarealer 
skal udgøre mindst !",% % af etagearealet.

Ungdomsboliger
Københavns Kommune ønsker at være 
i løbende dialog om, hvordan der til-
vejebringes tidssvarende kollegie- og 
ungdomsboliger, der imødekommer 
e-erspørgslen hos unge og studerende. 
Derfor har Københavns Kommune lempet 
kravene til antallet af p-pladser og omfang 
af friareal ved ungdomsboligbyggeri i 
kommuneplanen. Det har medvirket til, at 
der siden 2015 er bygget 1.000 ungdoms-
boliger om året.

Ungdomsboliger skal være mellem 25-50 
m2 brutto. Deraf er det muligt at opføre 
boliger, hvor nettoarealet er ned til 13 m2 
i den enkelte bolig, men det resterende 
areal placeres i attraktive fællesarealer.

) Kø"en#$vn, o+ !)sse %o&)t)**e' (o'%&)+te' $&&e, !e' ".++e' 
"o&)+e' ) Kø"en#$vn t)& $t o%(ø'e "o&)+e' me! 'es%e*t o+ 
omt$n*e (o' ".ens "e#ov. 

Bo&)+e' o+ n$tu' e' )**e #)n$n!ens mo!sætn)n+e'. Bo&)+e' 
o+ +'ønne om',!e' s*$& u!v)*&es ) et s$ms%)&, !e' ",!e +)-
ve' mu&)+#e! (o', $t v) *$n "&)ve 1e'e ) Kø"en#$vn s$mt)!)+ 
me!, $t v) (o'ts$t *$n #$ve $!+$n+ t)& +'ønne ,n!e#u&&e'. V) 
s*$& !e'(o' s)*'e, $t !e' ) t$*t me! !e m$n+e "o&)+e' o+s, 
t)&ve-e"')n+es +o!e (')$'e$&e' o+ $n!'e +'ønne om',!e' $( 
#ø- *v$&)tet. S$mt)!)+ s*$& vo'es "o&)+om',!e' o+s, #$ve 
*ommun$&e )nst)tut)one', *u&tu'- o+ (')t)!s($c)&)tete' o+ 
+o!e )n!*ø"smu&)+#e!e'. 

En sammenhængende by med plads til alle
Kø"en#$vn s*$& væ'e en ". me! en sto' soc)$& s$mmen-
#æn+s*'$0 %, tvæ's $( !e (o's*e&&)+e ".!e&e. A&mene 
"o&)+e' e' !en ")&&)+ste o+ mest t)&+æn+e&)+e "o&)+(o'm ) 
Kø"en#$vn. I +ennemsn)t e' n.o%(ø'te %')v$te u!&e-n)n+s-
"o&)+e' c$. 30 % !.'e'e ) #us&e-e en! n.o%(ø'te $&mene 
"o&)+e'.

A&mene "o&)+e' #enven!e' s)+ "'e!t – t)& &ønmo!t$+e'e, 
stu!e'en!e o+ æ&!'e, s$mt t)& !e sv$+este +'u%%e' ) vo'es 
"., !e' #$' svæ't ve! $t (, (o!(æste %, "o&)+m$'*e!et. 
De'(o' e' $&mene "o&)+e' en v)+t)+ !e& $( !en s$mmen#æn-
+en!e "., o+ v) st)&&e' *'$v om 25 % $&mene "o&)+e' ) !e 
&o*$&%&$ne', #vo' !et un!e'støtte' en "&$n!et "..

Fo' $t s)*'e $t !e' o+s, ".++es $&mene "o&)+e' t)& u!s$tte 
*ø"en#$vne'e, m,&'ettes en !e& $( !e $&mene "o&)+e' t)& 
!em, !e' #$' $&&e'mest "'u+ (o' en "o&)+. Fo' o% t)& 20 % $( 

!e n.e $&mene "o&)+e' *$n !e' "&)ve st)&&et *'$v om, $t "o&)-
+e'ne ) sæ'&)+ +'$! *$n $nven!es t)& !en "o&)+soc)$&e $nv)s-
n)n+. A( !)sse s*$& #$&v!e&en $( "o&)+e'ne #$ve en m$*s)m$& 
#us&e-e %, 3.400 *'. (2019 P/L) om m,ne!en.

N,' v) støtte' $&mene "o&)+e' t)& !e sv$+este +'u%%e', st)&&e' 
v) en!v)!e'e *'$v om, $t en !e& $( "o&)+e'ne s*$& væ'e !e&e-
ven&)+e "o&)+e' t)& 1.+tn)n+e o+ $n!'e sæ'&)+e m,&+'u%%e'.

A&mene "o&)+e' /n!es ) #e&e ".en, men ) no+&e !e&e $( 
".en e' !e' en #ø-e'e *oncent'$t)on $( $&mene "o&)+e' en! 
$n!'e ste!e'. Anven!e&sen $( *'$vet om $&mene "o&)+e' ) 
&o*$&%&$ne' o+ *ommunens øv')+e u!møntn)n+ $( støtte t)& 
$&mene "o&)+e' un!e'støtte' !en s$mmen#æn+en!e ". 
ve!, $t $&mene "o&)+e' %')mæ't ".++es, #vo' !e' )**e e' en 
ove'væ+t $( $&mene "o&)+e' ) (o've-en. I om',!e' me! m$n-
+e $&mene "o&)+e' s*$& !e' ) ste!et (o*use'es %, $t ".++e 
%')v$te "o&)+e'.

U!v)*&)n+en ) !e u!s$tte ".om',!e' s*$& st.'*es, s, Kø"en-
#$vn (o'ts$t *$n væ'e en "&$n!et ". me! #ø- s$mmen#æn+s-
*'$0. Kommunens Po&)t)* (o' U!s$tte B.om',!e' sætte' 
'$mme'ne (o' $t &ø0e !e u!s$tte ".- o+ "o&)+om',!e'. 
Det s*e' (x ve!, $t !e' ) no+&e om',!e' ".++es n.e %')v$te 
"o&)+e', mens m$n $n!'e ste!e' om!$nne' e*s)ste'en!e 
"o&)+e' e&&e' t)&(ø-e' n.e e'#ve'vs&o*$&e' e&&e' *ommun$&e 
(un*t)one' (o' $t s)*'e "&$n!e!e "o&)+(o'me'. P, !en m,!e 
"'u+es ".ens "e(o&*n)n+svæ*st t)& $t s*$"e tætte'e, "&$n-
!e!e "o&)+om',!e' me! en stø''e !)ve's)tet ) e-e'(o'me', 
"o&)+t.%e' o+ "e"oe'+'u%%e'. S$mt)!)+ s*$& t'.+#e!en o+ 
(o'")n!e&se'ne (o'"e!'es ) !)sse ".om',!e'. Go!e )n('$-
st'u*tu'e&&e (o'")n!e&se' %, tvæ's $( ".en un!e'støtte' !en 
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V)&&$om',!e ) B'øns#ø-

soc)$&e s$mmen#æn+s*'$0, t'.+#e!en o+ )nte+'$t)onen 
me&&em !e (o's*e&&)+e *v$'te'e', s, ét e&&e' 1e'e *v$'te'e' 
)**e )so&e'es. De' s*$& $'"e-!es %, $t s*$"e o+ ($st#o&!e 
$'"e-!s%&$!se' ) ".ens u!s$tte ".om',!e' (o' $t s)*'e en 
"&$n!et ".. U!s$tte "o&)+om',!e' s*$& u!v)*&es, )**e $(-
v)*&es. U!s$tte "o&)+om',!e' s*$& )**e ne!')ves. V) øns*e' ) 
ste!et $t ,"ne !em o% (o' !et om*')n+&)++en!e s$m(un! 
o+ )nte+'e'e !em $( !en ve-. Det *$n e*sem%e&v)s +ø'es 
v e! $t +)ve t)&&$!e&se' t)& e'#ve'v ) stueet$+e'.

I t$*t me! $t "e(o&*n)n+en ) Kø"en#$vn vo*se', ø+es "e-
#ovet (o' *ommun$&e $n&æ+. L)+esom v) ) *ommunen 
u!$'"e-!e' &$n+s)+te!e %&$ne' (o' e*sem%e&v)s "e#ovet (o' 
s*o&e', !$+)nst)tut)one', )!'æts- o+ *u&tu'($c)&)tete' mv, s, 
s*$& v) o+s, $&t)! )n!tæn*e "e#ovet (o' %&e-e"o&)+e' o+ so-
c)$&e "o&)+e' ) t$*t me!, $t ".en vo*se'. Soc)$&(o'v$&tn)n+ens 
"e#ov (o' "o&)+soc)$& $nv)sn)n+, "ot)&"u!, s*æve "o&)+e', 
#e'"e'+e', m)!&e't)!)+e cont$)ne'"o&)+e' mv. s*$& !e'(o', 
%, "$++'un! $( !en $'e$&%&$n ove' *on*'ete "e#ov, som 
u!$'"e-!es $( (o'v$&tn)n+e'ne, $&t)! )n!$'"e-!es ) ",!e n.e 
".u!v)*&)n+som',!e', s$mt n,' !e' ,"ne' s)+ mu&)+#e!e' ) 
!en e*s)ste'en!e ".. Det "et.!e', $t +'un!e-e'e ) ".u!v)*-
&)n+s%'o-e*te' %')nc)%)e&t $&t)! *$n "&)ve mø!t me! et *'$v 
om en $'e$&'ese'v$t)on t)& soc)$&e "o&)+e'.

ET SÆRLIGT FOKUS 
PÅ UDSATTE 
BOLIGOMRÅDER  

Kommunen har et særligt fokus på de alme-
ne boligområder, der optræder på statens 
lister over ”udsatte boligområder”, ”ghetto-
områder” og ”hårde ghettoområder”. Her er 
udfordringerne store, og selve udpegningen 
af områderne har omfattende konsekvenser-
ne for kommunen, boligorganisationerne og 
beboerne. Københavns Kommune arbejder 
tæt sammen med BL – Danmarks Almene 
Boliger og de almene boligselskaber om at 
sikre en positiv udvikling i de udpegede om-
råder samt undgå udpegninger af yderligere 
boligområder. Dette sker ved målrettede in-
vesteringer og en ny model for udlejning. De 
syv borgmestre i København satte sig sam-
men om udfordringen og har vedtaget fem 
målsætninger for arbejdet med de udpegede 
boligområder: 

 > At ingen københavnske boligområder er 
udpeget på statens ghettoliste eller listen 
over udsatte boligområder i 2030. 

 > At København ikke får færre almene boli-
ger som følge af parallelsamfundslovgiv-
ningen. 

 > At daginstitutioner fastholdes i alle udsatte 
boligområder. 

 > At fysisk udvikling af alle udsatte bolig-
områder sikres med fx .ere funktioner og 
o/entlige inves teringer, privat fortætning 
og almene ungdoms- og ældreboliger.  

 > At der fortsat sikres adgang til små, billige 
boliger til boligsocial anvisning for byens 
mest udsatte.

En tilgængelig by for alle
Det er vigtigt, at København er en 
by for alle, uanset alder, social bag-
grund, køn, fysik eller etnicitet. Det 
gælder både for boligpolitikken, 
men også i et bredere perspektiv. I 
forlængelse af FN’s Verdensmål er 
der fokus på at gøre København og 
dens lokalsamfund inkluderende, 
sikre, robuste og bæredygtige. 

Overordnet set skal byplanlægnin-
gen i København medvirke til, at alle 
grupper af københavnere oplever, 
at de forskellige steder i byen har 
mulighed for at tage byens rum i 
brug. København skal indrettes, så 
den er tryg og tilgængelig på alle tider 
af døgnet, uanset om man er ung, 
gammel, kørestolsbruger eller noget 
helt 6erde.

København skal være en tilgængelig 
by for alle.
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Verdensby med ansvar

Plads til nye boformer
Kø"en#$vn #$' et m$n+(o&!)+t o+ $tt'$*t)vt ".&)v o+ en "'e! 
"e(o&*n)n+ss$mmensætn)n+. Det e' $( sto' væ'!) (o' ".en. 
Det e' v)+t)+t $t ($st#o&!e (o*us %, !)sse *v$&)tete' ) !en $*tu-
e&&e u!".+n)n+ $( ".en, s, Kø"en#$vn (o'ts$t e' en ". (o' $&&e.

He' #$' et v$')e'et "o&)+u!"u! me! m$n+e (o's*e&&)+e "o-
&)+stø''e&se', "o&)+t.%e', e-e'(o'me' o+ (un*t)one' ) "o&)+-
".++e')et sto' "et.!n)n+. Det e' s$mt)!)+ en +o! $n&e!n)n+ 
t)& $t s$m$'"e-!e me! ".++e')ets m$n+e $*tø'e', +'un!e-e'e 
o+ "o'+e'e om )n)t)$t)ve', #vo' en+$+ement o+ "æ'e!.+-
t)+e (o''etn)n+smo!e&&e' +,' #,n! ) #,n!. Konst'u*t)ve 
s$m$'"e-!e' om n.e "o(o'me', m)!&e't)!)+#e!, 1e*s)"&e 
".++es.steme', m)n!'e ".++e)n)t)$t)ve' o+ ".++e(æ&&es-
s*$"e' ) ".en s*$& (ø'e t)&, $t nut)!ens ".++e') *$n ")!'$+e t)& 
('emt)!ens Kø"en#$vn.

N.e t.%e' $( "o&)+e' s*$& )mø!e*omme !e *ø"en#$vne'e, 
som øns*e' "o&)+(æ&&ess*$"e' e&&e' $n!'e "o(o'me', #vo' 
(o's*e&&)+e (o'me' (o' (æ&&ess*$" e&&e' !e&eo'!n)n+e' e' 
)nte+'e'et ) "o(o'men. Det *$n (x væ'e "o(æ&&ess*$"e' (o' 
($m)&)e' o+ sen)o'"o(æ&&ess*$"e' (o' æ&!'e. Kommune-
%&$nens "estemme&se' (o' "o(æ&&ess*$"e' un!e'støtte', $t 
!e' *$n o%(ø'es $&te'n$t)ve "o(o'me', #vo' !e' *$n ".++es 
m)n!'e "o&)+e' t)& +en+æ&! (o' stø''e (æ&&es$'e$&e'.

U!v)*&)n+en $( n.e "o&)+(o'me' o+ e*s%e')mente'en!e 
"o&)+".++e') ) Kø"en#$vn (o'u!sætte', $t !e' *$n s*$"es 
".++emu&)+#e!e', e*sem%e&v)s +ennem u!st.*n)n+ $( 
m)n!'e %$'ce&&e' e&&e' sæ'&)+e om',!e' t)& e*s%e')mente-
'en!e "o&)+".++e') u!v$&+te ste!e' ) ".en ) s$m$'"e-!e 
me! +'un!e-e'ne. Lo*$&%&$n&æ+n)n+en s*$& !e'(o' un!e'-
støtte, $t "e".++e&se' s*$& *unne et$"&e'es ) (o's*e&&)+ 
vo&umen – ('$ stø''e s$mmen#æn+en!e "e".++e&se' t)& 
m)n!'e "e".++e&se' (o' $t un!e'støtte n.e "o'+e'!'evne 
)n)t)$t)ve'. De' s*$& o+s, ,"nes (o' .!e'&)+e'e m)!&e't)!)+e 

KØBENHAVNS KOMMUNES INDSATSER

Det gør vi i Kommuneplan 2019: 

 > Vi udlægger nye byudviklingsområder 
og skaber plads til 60.000 nye boliger 
frem mod 2031. 

 > Vi sætter et mål om, at mindst hver 
6erde nye bolig skal være almen, 
svarende til op mod 15.000 almene 
boliger frem mod 2031. 

 > Vi reviderer boligstørrelses bestem-
melserne og skaber mulighed for 7ere 
mindre boliger. 

 > Vi skaber rammerne for, at udbuddet 
af kommunale services og tilbud følger 
med boligbyggeriet.

Det gør Københavns Kommune også: 

 >  Vi indgår partnerskaber med den 
almene sektor om at få etableret private 
boliger i områder med mange almene 
boliger. 

 > Vi arbejder sammen med den almene 
sektor, andelssektoren og private 
udviklere for at udvikle nye boligtyper- 
og former. 

 > Vi er i dialog med de almene bolig-
organisationer om, at det skal være enkelt, 
gennemsigtigt og ikke unødvendigt 
omkostningsfuldt at blive skrevet op til 
en almen bolig. Derfor gennemføres en 
analyse af, om der er behov for initiativer, 
eksempelvis fælles opnotering, der kan 
styrke boligsøgendes muligheder for at 
lade sig opnotere til ledige boliger på en 
enkel og gennemsigtig måde.   

 > Vi udarbejder arealplaner, der er med 
til at sikre, at vi i rette tid planlægger 
for skoler, institutioner samt kultur- og 
fritidsfaciliteter. 

 > Vi sikrer en tværgående koordinering 
omkring kommunale arealbehov 
for at sikre en e8ektiv udnyttelse af 
kvadratmeterne. 

 > Vi vil indgå i aktive samarbejder med 
grundejere i kommunen om at udvikle 
udvalgte steder i København på en 
måde, der giver plads til eksperimen-
terende byggeri og boligformer. 

 > Vi arbejder på at få lovhjemmel til, at 
bopælspligten også gælder nyopførte 
boliger.  

 > Vi skal udarbejde en handleplan for 
studieboliger med årlige delmål. 

 > Vi skal tage initiativ til at sikre en studie-
boliggaranti i samarbejde med omegns-
kommunerne.

stu!)e "o&)+e', som *$n ")!'$+e t)& $t $(%'øve mu&)+#e!e' o+ 
%otent)$&e' %, ste!e' ) ".en, !e' $(vente' en me'e %e'm$-
nent u!v)*&)n+. De' $'"e-!es !esu!en %, $t $(%'øve mu&)+-
#e! (o' et$"&e')n+ $( m)!&e't)!)+e "o&)+&øsn)n+e' (o' soc)$&t 
u!s$tte "o'+e'e %, *ommunens e+ne $'e$&e' (o' $t s)*'e en 
'umme&)+ o+ "&$n!et ". me! %&$!s t)& $&&e.

Gode rammer for københavnernes hverdag
Kommun$&e (un*t)one' som s*o&e', !$+)nst)tut)one', %&e-e-
#-em e&&e' *u&tu'- o+ (')t)!s($c)&)tete' s%)&&e' en cent'$& 'o&&e 
) m$n+e *ø"en#$vne'es #ve'!$+. Det e' !e'(o' v)+t)+t, $t 
v) s)*'e' en #ø- *v$&)tet o+ et t)&st'æ**e&)+t u!"u! t)& *ø"en-
#$vne'ne. Det e' en sæ'&)+ u!(o'!')n+, n,' ".en vo*se' s, 
#u't)+t, som !en +ø'. Det e' v)+t)+t, $t !e *ommun$&e se'-
v)ces o+ t)&"u! (ø&+e' me! "e(o&*n)n+su!v)*&)n+en, s, $&&e 
*ø"en#$vne'e o%&eve' et t)&('e!sst)&&en!e u!"u! $( s*o&e', 
!$+)nst)tut)one', *u&tu'- o+ (')t)!s($c)&)tete', "ot)&"u! mv. 
De'(o' u!$'"e-!e' v) $'e$&%&$ne', !e' s*$& s)*'e, $t v) ) 'ette 
t)! %&$n&æ++e' (o' s*o&e', )nst)tut)one', +'ønne om',!e', 
%&e-ecent'e s$mt *u&tu'- o+ (')t)!s($c)&)tete'.

De *ommun$&e (un*t)one' s*$& %&$ce'es, s, !e ")!'$+e' t)& 
$t ")n!e ".en s$mmen %, tvæ's $( +eo+'$/s*e, (.s)s*e o+ 
soc)oø*onom)s*e s*e&. V) s*$& s)*'e en +o! u!n.tte&se $( 
*v$!'$tmete'ne +ennem s$m&o*$&)se')n+ o+ mu&t)(un*t)o-
n$&)tet. De'(o' s*$& !e' tæn*es ) mu&t)(un*t)one&&e &øsn)n+e', 
n,' *ommunen )nveste'e' ) *ommun$&e $n&æ+, &)+esom 
(un*t)one'ne s, v)!t mu&)+t s*$& u!n.tte %otent)$&et ) e*s)s-
te'en!e ".+n)n+e'. En!e&)+ s*$& ".+n)n+e' o+ ".'um me! 
*ommun$&e (un*t)one' *unne un!e'støtte *&)m$s)*')n+ o+ 
"æ'e!.+t)+ ".u!v)*&)n+.

Det e' v)+t)+t, $t !e' ) u!v)*&)n+en $( ".'ummet s)*'es !e 
"e!st mu&)+e (o'#o&! (o' æ&!'e o+ +$n+"esvæ'e!e – (x 
ve! $t et$"&e'e "'e!e (o'tove, me'e æ&!'even&)+e *$ntsten, 
t'$/*&.s, (o!+æn+e'(e&te' mv.
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Se $&&e m,&sætn)n+e' (o' ".ens u!v)*&)n+ ) *$%)te& 2.

Vest'e K)'*e+,'! ) K+s. En+#$ve

En grøn, sund 
og bæredygtig 
by

Udvalgte målsætninger 
 Københavns Kommune har som mål:

 + At København er CO2-neutral i 2025. 

 + At nye grønne områder og friarealer til nyt 
byggeri bidrager til at gøre byen mere grøn til 
gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten 
og for at tilpasse byen til fremtidens klima. 

 + At kvaliteten af byens eksisterende grønne 
områder øges til gavn for borgernes livskvalitet, 
biodiversiteten og for at tilpasse byen til 
fremtidens klima. 

 + At biltra3kken i 2025 maksimalt udgør 25 % 
af alle ture, der foretages i København. Dertil 
fordeler antallet af ture sig på mindst 25 % gang, 
25 % cykling og 25 % kollektiv transport i 2025. 

 + At komfort, fremkommelighed og tryghed for 
fodgængere forbedres, så det gennemsnitlige 
antal af daglige gangture pr. københavner i 
København øges med 20 % i forhold til 2017. 

 + At ingen tra3kanter bliver dræbt eller kommer 
alvorligt til skade i tra3kken. 

 + At lu9kvaliteten i København forbedres, så den 
lever op til verdenssundhedsorganisationen 
WHO’s retningslinjer for god lu9kvalitet. 

 + At 6erne eller minimere virkninger af forurenet 
jord for borgernes sundhed, grundvandet og 
miljøet i øvrigt. 

 + At støjbelastningen af eksisterende og nye 
boliger reduceres. 

En grøn hovedstad
Kø"en#$vn s*$& væ'e en +'øn ".. B.ens +'ønne o+ "&, 
st'u*tu' u!+ø' '.+'$!en ) Kø"en#$vns #ove!t'æ* o+ ")-
!'$+e' t)& $t s*$"e en 'o"ust o+ *&)m$t)&%$sset ".. De +'ønne 
o+ "&, om',!e' o+ (o'")n!e&se' ")!'$+e' t)& $t ('emme et 
sun!t o+ $*t)vt #ve'!$+s&)v o+ t)& $t st.'*e ")o!)ve's)teten 
",!e &o*$&t o+ +&o"$&t. De'(o' s*$& $&&e *ø"en#$vne'e #$ve 
nem $!+$n+ t)& +'ønne o+ "&, om',!e', som e' $tt'$*t)ve $t 
"'u+e – ",!e #e&t tæt %, "o&)+e', $'"e-!s%&$!se', *ommu-
n$&e )nst)tut)one' o+ ) !e o2ent&)+e 'um. 

Me! Kommune%&$n 2019 u!%e+e' Kø"en#$vns Kommu-
ne en 'æ**e n.e +'ønne %otent)$&eom',!e', #vo' !e' *$n 
u!v)*&es n.e +'ønne om',!e' ) ".en. Det +æ&!e' om',!e' 
"e  &)++en!e ) "&.$. No'!#$vn, %, Go!s"$nete''ænet o+ 
%, En+#$ve B'.++e. Det s$m&e!e ove'"&)* ove' !e +'øn-
ne %otent)$&eom',!e' ('em+,' $( ove's)+ts*o'tet (o''est 
) *ommune%&$nen. I (o'&æn+e&se #e'$( u!$'"e-!e' v) en 
$'e$&%&$n (o' +'ønne om',!e', !e' (o' $&&e ".!e&e s)*'e' n.e 
o+ $tt'$*t)ve +'ønne om',!e' ) t$*t me!, $t v) "&)ve' 1e'e 
*ø"en#$vne'e.

N.e o+ (o'"e!'e!e +'ønne om',!e' ) ".en o+ "e%&$ntn)n+ 
) tæt t)&*n.tn)n+ t)& "o&)+e'nes (')$'e$&e' v)& )**e "$'e #$ve en 

'e*'e$t)v væ'!) (o' *ø"en#$vne'ne, men v)& o+s, ")!'$+e 
t)& ".ens s*."'u!ss)*')n+, sæn*e tem%e'$tu'en ) ".en o+ 
st.'*e ")o!)ve's)teten. Det e' !e'(o' v)+t)+t, $t v) $'"e-!e' 
m,&'ettet me! $t #ø-ne *v$&)teten $( !e e*s)ste'en!e +'ønne 
om',!e' o+ s*$"e' +o!e "et)n+e&se' (o' ".n$tu', ")o!)-
ve's)tet o+ v)&! n$tu', n,' n.e om',!e' s*$& ".u!v)*&es. En 
m,!e v) s)*'e' !ette %, e' ve!, $t !e' ) (')$'e$&e'ne (o' ".+-
+e')et ) ".en &æ++es væ+t %,, $t !e ")!'$+e' me! +'ønne 
t)&t$+ s,som %&$ntn)n+ $( t'æe', "e+'ønn)n+ $( ".'um mv. 
Dette v)& sæ'&)+t *unne "')n+es ) s%)& ) !e n.e ".u!v)*&)n+s-
om',!e', #vo' !e&e $( (')$'e$&e'ne *$n s$m&es o+ u!+ø'e en 
%$'* som %, G'øntto'vet, #vo' o2ent&)+#e!en (,' $!+$n+ t)& 
me'e +'ønt ) !e'es &o*$&om',!e. S$mt)!)+ sætte' Kø"en-
#$vn (o*us %, u!v)*&)n+en $( et$"&e')n+ $( 1e'e +'ønne t$+e 
t)& +$vn (o' "o'+e'nes &)vs*v$&)tet, ")o!)ve's)teten o+ (o' $t 
t)&%$sse ".en t)& ('emt)!ens *&)m$.

Det e' !esu!en en $m")t)on (o' *ommunen, $t !e' et$"&e-
'es %$'tne's*$"e' me! "o'+e'e o+ v)'*som#e!e' om $t (, 
et$"&e'et sm, +'ønne ".#$ve' o+ 'e*'e$t)ve ($c)&)tete' som 
"æn*e o+ ".)nvent$', s, &o*$&om',!e'ne t$+e' e-e's*$" t)& 
%'o-e*te'ne.
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Søe'ne ) Kø"en#$vn

KØBENHAVNS TRAFIKMÅL 
FOR DEN KØRENDE TRAFIK

København har .ere tra0kmål for den kørende tra0k, fx: 

 > Kommuneplan 2019: Biltra0kken i 2025 skal maksimalt udgøre 25 %  
af alle ture, der foretages i København. Dertil fordeler antallet af 
ture sig på mindst 25 % gang, 25 % cykling og 25 % kollektiv trans-
port i 2025. 

 > KBH 2025 Klimaplanen: Mindst 75 % af tra0kken skal være med 
cykel, gang eller kollektiv tra0k i 2025. 

 > Københavns cykelstrategi: Cykling udgør mindst halvdelen af turene 
til arbejde eller uddannelse.  

Frem mod Kommuneplan 2023 vil Københavns Kommune undersøge, 
i hvilket omfang der er behov for, at Københavns tra0kmål for den 
kørende tra0k revideres.

+e') u!(ø'es em)ss)ons(')t ('em mo! 2030. De' s*$& o+s, 
$'"e-!es (o' et $2$&!s(')t Kø"en#$vn, #vo' $& $2$&! +en"'u-
+es e&&e' +en$nven!es, o+ !e' $'"e-!es (o' en %&$n (o' en 
u!($sn)n+ $( (o'"'æn!)n+s$n&æ++ene ove' t)!. A&t !ette 
+,' ) (o'&æn+e&se $( vo'es $m")t)on om $t se tvæ'+,en!e 
%, FN’s Ve'!ensm,&, #vo' v) (o*use'e' %, "æ'e!.+t)+e 
)n!s$tse', !e' *$n me!v)'*e t)& $t 'e$&)se'e 1e'e m,& s$mt)-
!)+. Kø"en#$vn s*$& væ'e (ø'en!e )n!en (o' !en c)'*u&æ'e 
ø*onom) o+ t'æ**e m)n!'e %, *&o!ens 'essou'ce' +ennem 
n.e (o''etn)n+smo!e&&e', !e&eo'!n)n+e', +en"'u+ o+ +o!e 
'$mme' (o', $t *ø"en#$vne'ne o+ v)'*som#e!e'ne *$n 
v)'*e&)++ø'e !en +'ønne omst)&&)n+. V) v)& $'"e-!e (o', $t $&&e 
*ommun$&e ".++e%&$!se' s*$& væ'e CO2-neut'$&e, $t !e' 
$nven!es "æ'e!.+t)+e ".++em$te')$&e', s$mt $t ".ens 
".++em$te')$&e' +en$nven!es ) stø'st mu&)+t om($n+, s, 
!e *$n e'st$tte n.e ".++em$te')$&e'. Det +ø' v) "&.$. ve! $t 
st)&&e *'$v t)& +en$nven!te m$te')$&e' ve! u!v$&+te %'o-e*te', 
n,' !et *ommun$&e ".++e') s*$& ) u!"u!.

!e', #vo' !et e' #ens)+tsmæss)+t s$mt s)*'e s$mmen#æn+ 
me&&em $&&e t'$ns%o't(o'me'.

C.*&en e' *ø"en#$vne'nes (o'et'u*ne t'$ns%o't(o'm. Det 
+'ønne c.*e&'utenet u!v)!es me! 'ute' ) !en no'!&)+e !e& 
$( #$vnen, o+ !e' et$"&e'es en n. e&e*t')s* #$vne"us(o'-
")n!e&se me! +'$t)s c.*e&me!t$+n)n+ %, tvæ's $( #$vnen 
me&&em Re(s#$&eøen, L$n+e&)n)e o+ No'!#$vn. S$mt)!)+ 
(o*use'es !e' %, "e!'e o+ me'e c.*e&%$'*e')n+ !e ste!e', 
!e' #$' !et stø'ste "e#ov.

I Kø"en#$vn v)& v) ('emme, $t !e m$n+e ")&)ste', !e' !$+&)+t 
*ø'e' )+ennem !e cent'$&e ".!e&e u!en $t #$ve et æ')n!e, 
) #ø-e'e +'$! "en.tte' "æ'e!.+t)+e t'$ns%o'tm)!&e', s, 
!en +ennem*ø'en!e t'$/* +ennem In!'e B. 'e!uce'es. 
B)&t'$/**en ) "'o*v$'te'ne s*$& 'e!uce'es ve! "'u+ $( "&.$. 
t'$/*øe' me! %&$n&æ+n)n+ $( ens'etn)n+e' (o' ")&t'$/*, 
#v)&*et mu&)++ø', $t ")&t'$/* ) #ø-e'e +'$! om!)')+e'es t)& 
om($'tsve-e. V) øns*e', $t $nven!e&sen $( (ø'e'&øse *ø'etø-e', 
som (o'ventes )nt'o!uce'et ) !en *ommen!e %&$n%e')o !e, 
)m%&emente'es me! #en"&)* %, $t me!v)'*e t)& m)n!'e 
(o' u'en)n+, m)n!'e t'$/* o+ m)n!'e "e#ov (o' %$'*e')n+ 
) ".en. Det )nt'o!uce'es, $t ".u!v)*&)n+som',!e' *$n 
et$"&e'es som #e&t e&&e' !e&v)s ")&('), o+ v) )n!(ø'e' !esu!en 
(un*t)onso%!e&te %$'*e')n+sno'me' ve! n.".++e'). 

N,' v) u!&æ++e' n.e om',!e' t)& ".u!v)*&)n+, #$' v) (o*us 
%, t)&+æn+e&)+#e!, "et-en)n+ $( *o&&e*t)v t'$/*, c.*e&st)e', 
st)(o'")n!e&se' mv., !e' s*$& s)*'e en s$mmen#æn+en!e o+ 
"æ'e!.+t)+ u!v)*&)n+ $( Kø"en#$vn. Det e' m)&-ømæss)+t 
"æ'e!.+t)+t $t (o*use'e ".u!v)*&)n+en om*')n+ t'$/*$&e 
*nu!e%un*te', !$ !et un!e'støtte' "'u+en $( *o&&e*t)v t'$/* 
o+ c.*&)sme, m)&-ø')+t)+ ene'+)(o's.n)n+, (æ&&es&øsn)n+e' 
(o' $2$&!s#,n!te')n+ o+ mo!v)'*e' ".s%'e!n)n+ ) !e +'øn-
ne *)&e'. St$t)onsnæ' &o*$&)se')n+ $( e'#ve'v o+ "o&)+e' e' 
+ennem+,en!e v)+t)+t (o' $t s)*'e en +o! o+ sun! "., #vo' 
!et e' mu&)+t $t &eve u!en $t "'u+e ")& t)& #ve'!$+. I om',-
!e' tæt %, st$t)one' %')o')te'es !e'(o' en u!v)*&)n+ me! en 
#ø-e'e "e".++e&sestæt#e! en! ve! n.".++e') ) !en øv')+e 
".. Det e' øns*et, $t !e' ) #ø-e'e +'$! ".++es st$t)onsnæ't.

Mindre trængsel i København
F'em mo! 2035 *$n v) (o'vente me'e t'æn+se&, s, u!n.t-
te&sen $( *$%$c)teten %, ve-e, c.*e&st)e' o+ ) *o&&e*t)v t'$/* 
*omme' tætte'e %, !et m$*s)m$&e. De'(o' s*$& v) s*$"e 
en "., #vo' (æ''e "'u+e' ")&, o+ 1e'e "'u+e' !e +'ønne o+ 
e2e*t)ve t'$ns%o't(o'me', (o' *un %, !en m,!e "&)ve' !e' 
%&$!s ) ".en t)& (o'ts$t u!v)*&)n+ o+ t)&, $t !et (o'ts$t e' mu-
&)+t $t "'u+e ")&en, n,' !et e' nø!ven!)+t. Det v)& v) (o' e*-
sem%e& +ø'e ve! $t s*$"e +o!e +$n+- o+ c.*e&(o'")n!e&se', 
e2e*t)v *o&&e*t)v t'$/*, #vo' !e' o+s, ) m.&!'et)!en e' %&$!s, 
$'"e-!e (o' $t sæn*e #$st)+#e!en %, ve-ene t)& 30 *m/t. 

Bæredygtig byudvikling
Kø"en#$vn #$' en m,&sætn)n+ om $t væ'e CO2-neut'$& ) 
2025. Det e' et $m")t)øst m,&, o+ se&vom CO2-u!&e!n)n+en 
e' 'e!uce'et me! 42 % ('$ 2005 t)& 2017, sv$'en!e t)& en 'e-
!u*t)on %, c$. 1 m)o. tons CO2, s*$& u!&e!n)n+en 'e!uce'es 
me! .!e'&)+e'e 1,3 m)o. tons ('em mo! 2025. Det *'æve' 
en #e&#e!so')ente'et t)&+$n+ t)& "&.$. ene'+)(o'"'u+, ('em-
t)!ens (o's.n)n+ o+ mo")&)tet. Omst)&&)n+en t)& CO2-neut'$& 
4e'nv$'me v)& ) ('emt)!en sætte s)t %'æ+ %, ".en. I !e *om-
men!e ,' v)& v) (o'ts$t #$ve (o*us %, ene'+)%'o!u*t)on s$mt 
CO2-neut'$& 4e'nv$'me o+ *o&&e*t)v t'$/*, men o+s, t)&t$+, 
som *$n 'e!uce'e CO2-u!&e!n)n+en ('$ !e øv')+e se*to'e'.

I Kø"en#$vn s*$& v) 'e!uce'e vo'es ene'+)(o'"'u+, ø+e $n-
!e&en $( ve!v$'en!e ene'+)*)&!e' o+ u!n.tte 'essou'ce'ne 
) (x ".ens $2$&! en!nu "e!'e en! ) !$+. De'(o' s*$& m,&-
sætn)n+en (o' Kø"en#$vn væ'e $t "&)ve en (o'"'æn!)n+s(') 
e&&e' (o'"'æn!)n+sm)n)m$& *ommune. S$mt)!)+ sætte' 
Kø"en#$vns Kommune som m,&, $t $&t *ommun$&t ".+-
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Cityringen åbnede i e-eråret 2019 og giver helt nye muligheder for 
københavnerne. Det er blevet nemmere at komme på tværs mellem 
brokvarterne og ind til Indre By. Det vil i de kommende år få ind.ydel-
se på, hvordan byen opleves, og på hvordan den skal planlægges. 

Mange .ere områder har fået metrobetjening, og det vil give et nyt 
samspil mellem de områder, der nu er koblet sammen med hurtig
og e/ektiv kollektiv tra0k. Cityringen giver derfor hele København
et lø- og får i de kommende år mange .ere til at anvende kollektiv
tra0k. I starten af 2020 åbner Nordhavnsmetroen, og i 2024 åbner
metroen til Sydhavn. Det binder byen endnu tættere sammen og
giver .ere københavnere tæt og nem adgang til metroen.

At mange .ere end i dag vil anvende metro får ind.ydelse på
kapa citetsudnyttelsen i den eksisterende metro og i busserne på
bl.a. Frederikssundsvej. Vi ønsker en kollektiv tra0k, hvor der er plads
– også i myldretiden. Derfor har Borgerrepræsentationen besluttet,
at der skal arbejdes på at etablere en ny metro under havnen samt
en letbane mellem Nørrebro St. og Ring 3 i Gladsaxe. På lang sigt
ønsker Københavns Kommune en Metro Havnering og forlængelse
af letbanen fra Nørrebro St. til Nørreport St. for at sikre et robust
metrosystem og en højklasse kollektiv tra0kforbindelse mellem
Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Indre By. Som supplement til under-
søgelsen af en letbaneløsning til Tingbjerg, undersøges muligheden 
for at etablere en BRT (Bus Rapid Transit-forbindelse)-forbindelse 
til Tingbjerg, som den primære løsning for forbindelsen til Ting-
bjerg.

CITYRINGEN OG FREMTIDENS 
KOLLEKTIVE TRAFIK
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V) v)& !esu!en +, ) !)$&o+ me! 'e&ev$nte $*tø'e' om ø+et 
$nven!e&se $( )sæ' e&"$se'e!e !e&e")&e', me! #en"&)* %, $t 
m)n!s*e u!"'e!e&sen $( (oss)&e %')v$t")&e' ) ".u!v)*&)n+s-
om',!e', o+ v) v)& $'"e-!e (o' $t ('emme "'u+en $( !e&e")&e' 
) ".en – ",!e !e&e")&e' me! ($st st$m%&$!s o+ e&!e&e")&e' 
u!en ($st st$m%&$!s.

Den *o&&e*t)ve t'$/* u!v)*&e' s)+ me+et ) !)sse ,'. Å"n)n+en 
$( C)t.')n+en #$' +)vet et m$'*$nt &ø0 t)& !en *o&&e*t)ve t'$/* 
) Kø"en#$vn, o+ ) !e *ommen!e ,' ,"ne' C)t.')n+ens $(-
+'en)n+ t)& No'!#$vn o+ S.!#$vn. He'me! (,' en!nu 1e'e 
".!e&e $!+$n+ t)& #ø-*&$sset *o&&e*t)v t'$ns%o't. Et n.t "usnet 
s*$& s)*'e !en &o*$&e "et-en)n+ o+ s*$"e s$mmen#æn+ ) !en 
*o&&e*t)ve t'$ns%o't me&&em to+ o+ met'ost$t)one'. Busse'-
ne "e+'ænses !o+ me'e o+ me'e $( !en øv')+e t'$/* o+ 
(o' $t s)*'e, $t "ussen *$n *omme #u't)+e'e ('em, et$"&e'e' 
v) "us"$ne' o+ $n!en "us%')o')te')n+. Det *$n #$ve !en 
*onse*vens, $t v) en*e&te ste!e' m, +, %, *om%'om)s me! 
øns*e' om &o*$& "e+'ønn)n+ o+ %$'*e')n+. F'em t)& 2025 
omst)&&es $&&e "."usse'ne t)& e&"usse' e&&e' $n!'e "usse' 
me! t)&sv$'en!e stø-- o+ m)&-øe+ens*$"e'. Det st)&&e' *'$v t)& 
".'ummet o+ )n!tæn*n)n+ $( %&$!s"e#ovet t)& e&"uso%&$!-
n)n+ ve! $&&e en!est$t)one' ) Kø"en#$vns Kommune.

G$n+ e' en e2e*t)v (o'm (o' +'øn t'$ns%o't, !e' s$mt)!)+t 
")!'$+e' t)& *ø"en#$vne'nes sun!#e!. Me! Kommune%&$n 
2019 sætte' v) et m,& om $t ø+e !et +ennemsn)t&)+e $nt$& 
$( !$+&)+e +$n+tu'e %'. *ø"en#$vne' me! 20 % ) (o'#o&! 
t)& 2017. Fo' $t un!e'støtte !et n.e +$n+m,& o+ m,&et om, 
$t )n+en t'$/*$nte' "&)ve' !'æ"t e&&e' *omme' $&vo'&)+t t)& 
s*$!e ) t'$/**en, v)& !e' ) !e *ommen!e ,' "&)ve $'"e-!et %, 
%$'tne's*$"e' me! +'un!e-e'e o+ +,'!&$v om et$"&e')n+ 
$( +'ønne ,n!e#u&&e' me! st)(o'")n!e&se' $( #ø- *v$&)tet. De 
s*$& "&.$. ('emme s)*'e s*o&eve-e o+ nem $!+$n+ t)& st$t)one' 
o+ sto%%este!e' ('$ et stø''e o%&$n! en! ) !$+ s$mt s*$"e 
+'ønne (o'")n!e&se' ) ".en. F'em mo! Kommune%&$n 
2023 v)& v) un!e'sø+e, #v)&*e t)&t$+, !e' *$n )m%&emente'es 
) %&$n&æ+n)n+en (o' $t un!e'støtte me'e +$n+, #e'un!e' 
mu&)+#e!en (o' $t )n!(ø'e et w$&*$")&)t. )n!ex.

Et sundt København
Lu0(o'u'en)n+ e' et $&vo'&)+t %'o"&em (o' (o&*esun!#e!en 
o+ !et om+)ven!e m)&-ø. I Kø"en#$vn !ø' #ve't ,' c$. 550 
)n!".++e'e (o' t)!&)+t %, +'un! $( &u0(o'u'en)n+en. Det 
e' vo'es $m")t)on, $t &u0en "&)ve' s, 'en ) Kø"en#$vn, $t 
"o'+e'nes sun!#e! )**e "e&$stes. V) $'"e-!e' !e'(o' (o', $t 
&u0*v$&)teten ",!e ove'#o&!e' ve'!enssun!#e!so'+$n)s$-
t)onen WHO’s 'etn)n+s&)n-e' o+ EU’s +'ænsevæ'!)e' (o' 
+o! &u0*v$&)tet, o+ v) v)& $'"e-!e (o' $t æn!'e &ov+)vn)n+en, 
s, !e' *omme' (o'"u! mo! n.et$"&e')n+ $( "'æn!eovne 
) 4e'nv$'meom',!e'. P, !en m,!e *$n v) 'e!uce'e u!&e!-
n)n+en $( sun!#e!ss*$!e&)+e %$'t)*&e' ) sæ'&)+t Kø"en#$vns 
v)&&$om',!e'. Sæ'&)+t !)ese&")&e' o+ "'æn!eovne e' "&$n!t 
!e stø'ste s.n!e'e, men Kø"en#$vns Kommune #$', som 

&ov+)vn)n+en e' ) !$+, *un ')n+e mu&)+#e! (o' $t 'e+u&e'e 
!)sse u!(o'!')n+e'. De'(o' øns*e' v) ) Kø"en#$vn en m)&-ø-
zone, som st)&&e' *'$v t)& em)ss)one'ne ('$ %e'son")&e', 
v$'e")&e' o+ &$st")&e', o+ )n!en u!+$n+en $( 2030 øns*e' 
v) $t )n!(ø'e et om',!e $( ".en, #vo' *un ")&e', !e' #ve'*en 
u!&e!e' (o'u'enen!e sto2e' e&&e' CO2, m, *ø'e.

Fo' $t 'e!uce'e &u0(o'u'en)n+en v)& v) ('emme, $t !e' e' 
t)&st'æ**e&)+t me! &$!e)n('$st'u*tu' o+ %$'*e')n+s%&$!se' 
t)& e&")&e', s, !et e' $tt'$*t)vt $t væ&+e en e&")& ('em (o' en 
"enz)n- e&&e' !)ese&")&. V) +ø' !et !esu!en +'$t)s $t %$'*e'e 
s)n e&- e&&e' "')nt")& ) "et$&)n+szone'ne. He'me! v)& $n!e&en 
$( e&- o+ "')nt")&e' *unne ø+es t)& +$vn (o' &u0*v$&)teten. 
Ant$&&et o+ "'u+en $( "'æn!eovne s*$& s$mt)!)+ 'e!uce'es 
– sæ'&)+t ) e-en!omme me! 4e'nv$'me, !$ !e' #e' )**e e' 
no+et 'ee&t "e#ov (o' "'æn!eovnene.

De'u!ove' v)& v) ('emove' s)*'e et (o'ts$t (o*us %, 'en &u0 
ve!, $t $n"e($&)n+e'ne ('$ Kø"en#$vns e*s%e't%$ne& (o' 'en 
&u0 )n!+,', n,' !e' t'æ2es *ommun$&e "es&utn)n+e' om 'en 
&u0-)n!s$tse'.

K'.!sto+ts*)"ene ) Kø"en#$vn e' $nsv$'&)+e (o' en væsent-
&)+ u!&e!n)n+ $( sun!#e!ss*$!e&)+e sto2e' o+ CO2. De'(o' 
$'"e-!e' Kø"en#$vns Kommune (o' $t 'e!uce'e em)ss)-
one'ne ('$ *'.!sto+ts*)"e s$mt #$vnens øv')+e *omme'-
c)e&&e $*tø'e', s, +ene'ne m)n!s*es (o' s, m$n+e "o'+e'e 
som mu&)+t. Kø"en#$vns Kommune v)& ) s$m$'"e-!e me! 
'e&ev$nte %$'te' $'"e-!e %, $t (, et$"&e'et &$n!st'øms$n&æ+ 
t)& *'.!sto+ts*)"e. De' e' $(s$t m)!&e' t)& %'o-e*te')n+ $( et 
&$n!st'øms$n&æ+ ) No'!#$vn, som *ommunen $'"e-!e' (o' 
st,' (æ'!)+t ) 2021. S$mt)!)+ un!e'sø+es mu&)+#e!e'ne (o' 
$t et$"&e'e &$n!st'øm %, L$n+e&)n)e.

Kø"en#$vne'nes sun!#e! e' +ene'e&t set tæt (o'"un!et 
me! !e'es "$++'un!, #e'un!e' u!!$nne&sesn)ve$u, "o%æ& 
o+ )n!*omst. Fo' $t ø+e !en soc)$&e &)+#e! ) !en (.s)s*e o+ 
ment$&e sun!#e! "ø' sun!#e!s('emmen!e ".%&$n&æ+-
n)n+ st$'te !e', #vo' !e' e' stø'st "e#ov. Det *$n (x væ'e 
$nven!e&se $( stø-!æm%en!e $s($&t ) u!s$tte ".om',!e', 
et$"&e')n+ $( ".'um, #v)s )n!'etn)n+ mot)ve'e' t)& ø+et (.s)s* 
$*t)v)tet e&&e' +'ønne om',!e', !e' ('emme' !en ment$&e 
sun!#e!.

Kø"en#$vn o%&eve' st)+en!e %'o"&eme' me! m$n+&en!e 
&æ+e!æ*n)n+. Det "et.!e', $t 1e'e *ø"en#$vne'e s*$& 
"evæ+e s)+ &æn+e'e (o' $t *omme t)& !e'es &æ+e. De' s*$& 
!e'(o' s*$"es '$mme' (o' n.e &æ+e#use ) ",!e e*s)ste-
'en!e o+ n.e ".om',!e' %, &)+e &)n-e me! $n!'e cent'$&e 
".(un*t)one'.  

Det gør vi i Kommuneplan 2019: 

 > Vi sætter ambitiøse mål for fodgængere 
og tra3ksikkerhed. 

 > Vi udpeger potentialeområder for nye 
grønne områder. 

 > Vi fastholder krav om friarealer og 
promenader langs havnen ved nyt 
byggeri. 

 > Vi reviderer parkeringsbestemmelser, så 
parkeringsnormerne generelt reduceres  
og så parkeringsnormerne fastsættes 
e9er byggeriets anvendelse. 

Det gør Københavns Kommune også: 

 > Vi udarbejder en langsigtet grøn 
arealplan med konkrete forslag til nye og 
opgraderede grønne områder. 

 > Vi udbygger cykelruter og stier i hele 
byen. 

 > Vi udski9er frem til 2025 alle 
dieselbusserne til støjsvage 
nulemissionsbusser, der ikke udleder 
CO2 og sundhedsskadelige sto8er. 

 > Vi udnytter Cityringen til at forbedre 
byen – både byrummet i nærheden af 
de nye stationer og forbindelserne til 
stationerne. 

 > Vi indtænker grønne politikker som 
eksempelvis Københavns Kommunes 
træpolitik eller skybrudsplan samt 
etableringen af 7ere grønne tage, når 
byen udvikles. 

 > Vi arbejder med cirkulær økonomi for at 
styrke en bæredygtig udvikling af byen. 

 > Vi stiller krav om genanvendelse i 
udvalgte projekter, når det kommunale 
byggeri skal i udbud. 

 > Vi projekterer et landstrømsanlæg til 
krydstogtskibe i Nordhavn i samarbejde 
med By & Havn og Copenhagen Malmø 
Port.

KØBENHAVNS KOMMUNES INDSATSER
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Kø"en#$vn e' en $( ve'!ens +'ønneste o+ mest "æ'e!.+-
t)+e ".e', !e' e' me! t)& $t sætte !$+so'!enen (o', #vo'!$n 
".e' *$n ")!'$+e t)& $t ('emme !en +'ønne !$+so'!en. Den 
+'ønne !$+so'!en s)*'e' en +'øn o+ "æ'e!.+t)+ ". ) væ*st 
o+ u!v)*&)n+. V) #$' en $m")t)on om $t st.'*e Kø"en#$vn 
som +'øn (o'e+$n+s".. He' +ø' v) $&&e'e!e me+et – o+ me! 
en $m")t)øs Kommune%&$n 2019 s$m&e' v) +'ønne )n!s$tse' 
o+ sætte' '$mme'ne (o', #v$! !e' s*$& t)& (o', $t ('emt)!ens 
Kø"en#$vn s)*'e' "æ'e!.+t)+e &øsn)n+e' o+ +'ønne ".'um 
t)& +&æ!e (o' *ø"en#$vne'ne, ) t$*t me! $t ".en u!v)*&es.

Den grønne 
dagsorden

Am$+e' o+ u!s)+t t)& Ø'esun!
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Arealplan for grønne områder  
– 1re overordnede løsningsmuligheder
!. N.e +'ønne om',!e'  
". G'ønne (o'")n!e&se' o+ $!+$n+  
#. Ø+et *v$&)tet (o%+'$!e')n+)
$. F'$ +',t t)& +'ønt

No'!#$vn - %otent)$&eom',!e

N$tu'%$'* Am$+e'

1

3

Fo&e#$ven B'o, V)+e's&ev%$'*en

R,!#us%&$!sen e0e' met'o".++e')

2

4

GRØNNE OMRÅDER OG 
BYRUM

 › Det er en politisk ambition, at der i den eksisterende by 
maksimalt er 300 m i vejledende gangafstand fra byens 
boliger til et grønt område. Et grønt område kan i denne 
forbindelse være 7ere forskellige ting. Det kan være en 
park, en lommepark, særligt begrønnede byrum, søerne 
samt havnen mv. I det videre arbejde skal det a:lares, 
hvilke kvalitative krav der skal indgå i arealet for, at det 
kan indgå til opfyldelsen af ambitionen, men også en 
a:laring af hvilke typer af o8entlige og private arealer, 
der kan være med til at imødekomme borgernes behov 
for rekreative arealer i deres nærområde. I byudvik-
lingsområderne opstilles foruden denne ambition også 
et mål om en maksimal gangafstand på 500 m fra bolig 
til et større o8entligt tilgængeligt grønt område (over 2 
ha). Der skal på denne baggrund, med vedtagelsen af 
Kommuneplan 2019, igangsættes en analyse af status 
for opfyldelsen af disse ønsker til mål. Analysen udføres 
af Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og 
Miljøforvaltningen. 

 › Københavns Kommune vil arbejde for at fremme 7ere 
små grønne byhaver i det o8entlige rum. Det er Køben-
havns Kommunes ambition, at 7ere små grønne by-
haver og rekreative faciliteter, som bænke og byinventar, 
udvikles i partnerskaber mellem kommunen, borgere og 
virksomheder.  
 

Arealplan for grønne områder: 

 › Flere københavnere sikres nem adgang til natur og grønne 
områder: Til de årlige budgetforhandlinger fremlægges 
en arealplan for grønne områder frem til 2050. Areal-
planen skal indfri en vision om, at køben havnere i alle 
bydele – både eksis terende og nye – skal have let adgang 
til grønne arealer, som er attraktive at bruge. Planen 
kommer med forslag til investeringer i de 3re løsnings-
områder:

Bo'+e''e%'æsent$t)onen *$n t'æ2e "es&utn)n+e' om 
$t 'e$&)se'e $'e$&%&$nens &øsn)n+s(o's&$+ )(m. !e&s %&$n-
&æ+n)n+en $( ".en (u!&æ+ $( $'e$&e' t)& n.e +'ønne  
om',!e' o+ (o'")n!e&ses&)n-e' ) *ommune%&$n o+ &o*$&-
%&$ne') o+ !e&s !e ,'&)+e "u!+et(o'#$n!&)n+e' (m)!&e' t)& 
+'un!*ø" o+ $n&æ+ $( +'ønne om',!e' s$mt $1e!t !')0).

Me! $'e$&%&$nen e' !e' u!%e+et se*s n.e stø''e +'ønne 
om',!e' ) ".u!v)*&)n+som',!e'ne. He't)& e' !e' u!%e+et 
otte n.e (o'")n!e&se', som *$n s)*'e 1e'e "o'+e'e &ette'e 
$!+$n+ t)& +'ønne om',!e' – ",!e ) n. o+ e*s)ste'en!e "..

Ø*onom)(o'v$&tn)n+en o+ Te*n)*- o+ M)&-ø(o'v$&tn)n+en 
#$' !esu!en, ) !)$&o+ me! &o*$&u!v$&+sse*'et$')$te', 
om',!e (o'n.e&se' o+ ".'ums- o+ %$'*(o'v$&te'e, )n!s$m&et 
&o*$& v)!en om %otent)e&&e &øsn)n+smu&)+#e!e' (o' $t s)*'e 
ø+et *v$&)tet $( +'ønne om',!e', "e!'e $!+$n+ mv.

F'em mo! Bu!+et 2021 v)& !e' "&)ve u!$'"e-!et et (o's&$+ t)& 
$t e'st$tte +',t me! +'ønt – !vs. (o's&$+ t)& $t ø+e "e%&$nt-
n)n+en ) o2ent&)+e ".'um o+ ".om',!e', #vo' !e' ) !$+ 
e' ove've-en!e $s($&t, 1)se' e&&e' $n!en ($st "e&æ+n)n+ %, 
$'e$&e'ne o+ #e'un!e' o+s, s)*'e !)ve's)tet ) !enne "e-
%&$ntn)n+.
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ENERGI OG MILJØ

 › Et nyt anlæg ved Nordhavn i 2021 vil betyde, at Oslo- 
færgerne anvender landstrøm, når de ligger i havn. 

 › Københavns Kommune vil i samarbejde med relevante 
parter arbejde på at få etableret landstrømsanlæg til 
krydstogtskibe. Der er afsat midler til projektering af et 
landstrømsanlæg i Nordhavn som kommunen arbejder 
for står færdigt allerede i 2021. Samtidig undersøges 
mulighederne for at etablere landstrøm på Langelinie. 

 › Forudsat accept fra lu9fartsmyndighederne etableres 
7ere vindmøller på to nye felter i Øresund. 

 › CO2-a9rykket i kommunale institutio ner reduceres med 
mindst 25 % i 2025. 

 › WHO-retningslinjerne for god lu9kvalitet optages som 
målsætning. 

 › Københavns Kommune vil arbejde for at indføre en 
miljø zone for personbiler og en maritim miljøzone, der 
skal forbedre lu9kvaliteten i København. 

 › Københavns Kommune stiller krav om, at biomasse-
kra9varme produceres med certi3ceret bæredygtig 
biomasse. 

 › I løbet af planperioden skal der igangsættes en hand-
lingsplan for, hvordan København kan blive en fossilfri 
kommune. 

 › Der skal indenfor den kommende planperiode indgås en 
ny klimaa9ale i Borgerrepræsentationen om, hvad der 
skal følge e9er, at København er blevet CO2-neutral med 
konkrete målsætninger for 2030 og 2035.

BYGGERI OG ANLÆG

 › Københavns Kommune reducerer CO2-udledningen ved 
at stille krav til blandt andet byggematerialer i egne bygge- 
og anlægsopgaver. 

 › CO2-forbruget for byggeriet nedbringes ved, at ejen-
domsudviklere i København opfordres til at anvende 
bæredygtige materialer i byggeri, som eksempelvis 
trækonstruktioner eller lign. 

 › Der igangsættes et arbejde om bedre m2-udnyttelse i kom-
munale byggerier for at reducere klimabelastningen. 

 › Københavns Kommune vil udpege mindst en cirkulær 
materialeplads for byggematerialer, som senere kan 
anvendes til nybyggeri.

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR

 › Københavns Kommune igangsætter arbejdet med at 
reducere klimapåvirkningen fra tra3kken, også selvom 
det kan gøre det mere besværligt at anvende benzin- og 
dieselbil i København. 

 › Københavns Kommune vil arbejde for at fremme el-
drevne biler i byen, herunder den teknologiske infra-
struktur, der understøtter udbredelsen af dem. 

 › Københavns Kommune vil arbejde mod at understøtte 
udbredelsen af delebilsordninger i København, herun-
der arbejde for at etablere et antal delebilspladser med 
fast stamplads på o8entlig vej svarende til én dele-
bilsplads pr. gade i Indre By og brokvarterne inklusive 
Amagerbro. 

 › Københavns Kommune undersøger muligheder for 
3nansiering af mere ny metro. 

 › Københavns Kommune vil arbejde med en samlet par-
keringsstrategi bl.a. med henblik på at reducere bilpend-
lertra3kken ind til byen. 

Verdensby med ansvar
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Københavns Kommunes ønsker 
til ændret lovgivning
Kø"en#$vns Kommune øns*e' mu&)+#e! (o' $t st)&&e *'$v, 
som *$n "e+'ænse &u0(o'u'en)n+ o+ CO2-u!&e!n)n+ ('$ 
"&.$. ".++e- o+ t'$ns%o'tse*to'en, men e' ) !$+ "e+'ænset 
$( st$ts&)+ 'e+u&e')n+ o+ EU-'e+u&e')n+.

B.++e- o+ $n&æ+sm$s*)ne' s*$& )**e &æn+e'e !')ves $( 
"enz)n o+ !)ese&. Det s*$& væ'e mu&)+t $t st)&&e *'$v t)& *&)m$-
ven&)+e m$s*)ne' #os &eve'$n!ø'e' ) (o'm $( e*sem%e&v)s e&. 
Det s$mme +æ&!e' ) (o'#o&! t)& ".++em$te')$&e', #vo' !et 
&)+e&e!es s*$& væ'e mu&)+t $t st)&&e *'$v om "æ'e!.+t)+e 
m$te')$&e'.

I !)sse ,' "&)ve' !e' o%(ø't c$. 6.000 n.e "o&)+e' o+ ) +en-
nemsn)t 200.000 m2 e'#ve'v om ,'et ) Kø"en#$vn.  Me! 
$nven!e&se $( "æ'e!.+t)+e ".++em$te')$&e' o+ CO2-neu-
t'$&e $'"e-!sm$s*)ne' e' !e' %otent)$&e (o' en "et.!e&)+ 
CO2-'e!u*t)on. 

T'$/**en ) Kø"en#$vn e' $nsv$'&)+ (o' en "et.!e&)+ !e& $( 
Kø"en#$vns CO2-u!&e!n)n+ o+ &u0(o'u'en)n+. Me! !$+ens 
u!v)*&)n+ ses en me+et "e+'ænset 'e!u*t)on, o+ !e' e' "e-
#ov (o' "et.!e&)+e æn!')n+e' ) vo+n%$'* o+ t'$/*mønst'e, 
#v)s !enne u!v)*&)n+ s*$& ('ems*.n!es. Kommunen øns*e' 
st$ts&)+e '$mme' (o' 'e+u&e')n+, som *$n un!e'støtte 'e-
!u*t)onen .!e'&)+e'e. 

De'(o' øns*e' Kø"en#$vns Kommune, $t !e' $'"e-!es %, n. 
&ov+)vn)n+ )n!en(o' (ø&+en!e om',!e':

Mobilitet:
 › Hjemmel til at regulere brugen af parke rings pladser i 

en lokalplan, således det er muligt at stille krav om, at et 
vist antal parkeringspladser skal reserveres til hhv. el- og 
delebiler.  

 › Regeringen har fremsendt lovforslag om, at der i forbin-
delse med nybyggeri samt ved bestående bygninger skal 
eta bleres ladestandere til elektriske køretøjer eller fore-
tages forberedelse til etablering af sådanne ladestandere. 
Københavns Kommune ser i udgangs punktet positivt på 
en sådan ændring af gældende lovgivning.  

 › Hjemmel til at fritage klimatiltag, her under rentable ener-
girenovering af bygninger, fra anlægsrammen, så kom-
munerne får større incitament til at spare på energien.  

 › Hjemmel til at etablere en nulemis sionszone for køretøjer 
i en del af Københavns Kommune for at under støtte 
brugen af elbiler.  

 › Hjemmel til at kommunen kan etablere maritim miljø-
zone i en del af Køben havns Havn for at reducere emis-
sionerne fra især kanalrundfartsbåde.  

 › Hjemmel til at indføre skærpet miljø zone for personbiler i 
Københavns Kommune og øvrige kommuner, der måtte 
ønske det, for at reducere sundhedspåvirkningen fra 
tra3kkens sundhedsskadelige emissioner.  

 › Opstart af et landsdækkende forsøg med roadpricing og 
e9erfølgende implementering i fuld skala for at reducere 
tra3kkens klimapåvirkning samt 3nansiere ny klimavenlig 
infrastruktur.  

 › Permanentliggørelse af ordningen med fritagelse af el-
afgi9 for el-busser i kollektiv rutekørsel, så den kollektive 
tra3k kan blive ren samt at udvide ordningen til øvrig 
buskørsel.  

 › Staten modtager i dag 70 % af alle P-indtægter i Kø  b-
en havn. Derfor ønskes ændring af lov om parkerings-
indtægter, så statens andel i indtægt erne investeres 
i infrastruktur, der kan mindske trængslen og klima-
belastningen fra tra3kken.  

Bæredygtigt byggeri
 › Hjemmel til at stille krav om mere bæredygtige bygge-

maskiner i anlægsfasen, så emissionerne med klima- og 
sundhedsskadelige sto8er minimeres.  

 › Hjemmel til at stille krav om bære dygtige byggematerialer 
i bygninger, fx DGNB-certi3cering eller trækonstruk tioner 
herunder også muligheden for at bygge høje byggerier 
med trækonstruktioner, hvor det er sikker hedsmæssigt 
forsvarligt. Dette vil også kræve ændret EU-lovgivning.  

 › Forbud mod nyetablering af brænde ovne i 6ernvarme-
områder for at redu cere udledningen af sundheds - 
skadelige partikler i især villa områ der ne.

Øste'+'o

37

Københavns Kommuneplan 2019Københavns Kommuneplan 2019

36

Verdensby med ansvar



Se $&&e m,&sætn)n+e' (o' ".ens u!v)*&)n+ ) *$%)te& 2.

U'"$n R)++e's stu!)e"o&)+e' $( +$m&e cont$)ne'e %, Re(s#$&eøen 

Kultur- og fritidsliv til en by i udvikling 
Kø"en#$vn s*$& væ'e en ". me! +o!e (.s)s*e '$mme' 
(o' #ve'!$+s&)vet. De'(o' s*$& !e' o+s, væ'e et v$')e'et o+ 
&even!e *u&tu'- o+ (')t)!s&)v, som +)ve' *ø"en#$vne'ne mu-
&)+#e! (o' $t væ'e $*t)ve, (, n.e o%&eve&se' o+ "'u+e ".en 
%, n.e m,!e'.

En (o'u!sætn)n+ (o' et stæ'*t *u&tu'- o+ (')t)!s&)v e' $tt'$*-
t)ve '$mme' $t u!(o&!e s)+ ) næ' ".ens "o&)+e', s, *u&tu'-  
o+ (')t)!s&)vet "&)ve' en )nte+'e'et !e& $( #ve'!$+s&)vet ) $&&e 
".!e&e. De'(o' s)*'e' v) *v$&)teten $( e*s)ste'en!e ($c)&)tete' 
o+ sø'+e' (o', $t !e' 'ett)!)+t 'ese've'es $'e$&e' t)& $t $n&æ++e 
n.e ($c)&)tete' ) ".u!v)*&)n+som',!e'ne (o' $t )mø!e*omme 
!e ('emt)!)+e "e#ov. He' e' !et v)+t)+t, $t !e' e' et v$')e'et 
u!"u! $( *u&tu'- o+ (')t)!st)&"u!, som +)ve' *ø"en#$vne' ne 
o+ ".ens +æste' mu&)+#e! (o' $t "'u+e o+ o%&eve ".en 
(o's*e&&)+t. Det +æ&!e' "&.$. $!+$n+ t)& !e t'$!)t)one&&e (')t)!s-
$*t)v)tete' som "o&!"$ne', s*ø-te#$&&e' o+ svømme#$&&e'. 
S$mt)!)+ s*$& Kø"en#$vn t)&".!e *u&tu'o%&eve&se', !e' 
s%æn!e' v)!t me! mu&)+#e! (o' $t !.'*e *u&tu' (x ) te$te'et,
) *once'ts$&en, ) u!st)&&)n+s&o*$&et, #ø'e mus)* %, en $( Kø"en-
#$vns m$n+e (est)v$&e', ove'væ'e sto'e s%o'ts"e+)ven-
#e!e' e&&e' o%&eve s*)0en!e *unst%'o-e*te' ) !et o2ent&)+e 
'um.

I Kø"en#$vn e' !e' 1e'e e*sem%&e' %,, #vo'!$n e*s)ste-
'en!e ".++e') *$n t'$ns(o'me'es t)& n. $nven!e&se, (x t)& 
n.e *u&tu'e&&e $*t)v)tete'. Museet Co%en#$+en Contem%o-
'$'. %, Re(s#$&eøen #$' om!$nnet B&W’s )*on)s*e +$m&e 
sve-se#$& t)& et n.t )nte'n$t)on$&t *unstcente' (o' )nst$&&$-
t)ons*unst. Hvo' Re(s#$&eøen t)!&)+e'e v$' &u**et $(, e' !e' 
nu ,"net o% (o' *ø"en#$vne'ne o+ ".ens "esø+en!e, o+ 
Re(s#$&eøen e' "&evet  et sæ'&)+t ste! ) ".en, !e' ".!e' %, 
(o's*e&&)+e *u&tu'o%&eve&se'. I Y!'e No'!#$vn +)ves !e' o+s, 
mu&)+#e! (o' $t om!$nne Tunne&($"')**en o+ s*$"e et n.t 
*u&tu'e&t cent'um, !e' ,"ne' No'!#$vn mo! 'esten $( ".en. 
De' +)ves 'um (o' (o's*e&&)+e %e'm$nente o+ m)!&e't)!)+e 
u!(o&!e&se', !e' s*$& +)ve n.t &)v t)& !en +$m&e #$& - "&.$. ) 
(o'm $( *u&tu'e&&e events o+ *'e$t)ve væ'*ste!e'.

Me! en st)+en!e "e(o&*n)n+ (ø&+e' en stø''e u!n.tte&se $( 
!e e*s)ste'en!e $'e$&e' o+ ($c)&)tete'. Det +)ve' et "e#ov (o' 
$t u!n.tte %&$!sen me'e e2e*t)vt o+ u!v)!e mu&)+#e!e'ne 
(o' $t "'u+e ".+n)n+e' o+ $'e$&e' %, n.e m,!e' e&&e' ) *om-
")n$t)on me! $n!'e $nven!e&se'.

V) øns*e' $t u!n.tte %otent)$&et ) $t s$m&o*$&)se'e *u&tu'- o+ 
(')t)!s($c)&)tete' me! $n!'e se'v)cet)&"u!, !e' *$n un!e'-
støtte #)n$n!en (un*t)one&t o+ $'e$&mæss)+t. E*sem%e&v)s 

Udvalgte målsætninger  
Københavns Kommune har som mål:

 + At skabe mulighed for midlertidig anvendelse 
og aktiviteter i eksisterende bygninger og 
omgivende arealer i de områder, der ikke 
byudvikles i første del af planperioden. 

 + At kvaliteten af byens vandområder og 
adgangen til at bruge dem forbedres. 

 + At de historiske og arkitektoniske værdier 
bruges aktivt til at skabe identitet og 
kvalitet i eksisterende bykvarterer og i 
byudviklingsområder. 

 + At Københavns kulturarv bruges og synliggøres 
som del af grundlaget for at forstå og udvikle 
byen. 

 + At kvaliteten af byens bevaringsværdige 
bebyggelser og bygninger fastholdes. 

 + At nye højhuse placeres stationsnært, hvor de 
kan understøtte byens og stedets kvaliteter og 
bidrage til områdets byliv og identitet.

En kulturel 
storby med 
kant
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STORE SPORTS" OG 
KULTURBEGIVENHEDER 
I KØBENHAVN

Københavns Kommune samarbejder med forskellige interesse- og 
brancheorganisationer om at tiltrække og skabe store internationale 
events inden for sport, musik, 0lm, mad mv. Det skal bl.a. være med til 
at engagere københavnerne, styrke erhvervslivet og turismen og sætte 
København på verdenskortet. Med steder som Royal Arena og Parken 
er det muligt at tilbyde de bedste rammer for store sports- og kulturbe-
givenheder i byen. Samtidig er kommunen i gang med at undersøge 
muligheden for at etablere en ny festivalplads.

Blandt kommende sportsbegivenheder, der skal a1oldes i København, 
er fx EM i fodbold og Tour de France (2021).

ve! $t )!'æts#$&, (o&*es*o&e, ")"&)ote*, *u&tu'#us, !$+)nst)tu-
t)on s$mt %&e-e#-em tæn*es s$mmen, n,' !e' ".++es n.e 
*ommun$&e ($c)&)tete' e&&e' ve! $t )n!%$sse *u&tu'- o+ (')-
t)!s($c)&)tete' ) e*s)ste'en!e ".+n)n+e' e&&e' u!e$'e$&e'. F&e'e 
*u&tu')nst)tut)one' s*$& s$mtæn*e (un*t)one', s, *u&tu'#use 
o+s, *$n #use ")"&)ote*e', "o'+e'se'v)ce o+ *u&tu'e&&e (o'-
en)n+e'. De'me! o%n,' v) en "e!'e u!n.tte&se $( *v$!'$t-
mete'ne. S$mt)!)+ un!e'støtte' v) ".ens s$mmen#æn+s-
*'$0, #vo' (o's*e&&)+e $nven!e&se' e' me! t)& $t s*$"e n.e 
mø!este!e' %, tvæ's $( "e(o&*n)n+s+'u%%e' o+ ".!e&e. 
Det e' ) !en (o'")n!e&se v)+t)+t, $t Kø"en#$vn e' en ". (o' 
$&&e u$nset "$++'un! o+ $&!e', o+ $t $&&e #$' mu&)+#e! (o' 
$t !e&t$+e $*t)vt ) *u&tu'- o+ (o'en)n+s&)vet o+ e' )n*&u!e'et ) 
!et om*')n+&)++en!e s$m(un!.

Ve! u!".+n)n+ $( n.e ".'um o+ ".om',!e' s*$& v) )n!tæn-
*e mu&)+#e!e' (o' *u&tu'- o+ )!'æts($c)&)tete', *unst s$mt 
)!'æts&)v o+ "evæ+e&se ) u!(o'mn)n+en $( ".ens )nvent$' 
o+ "e&æ+n)n+e'. S$mt)!)+ s*$& !et uu!n.tte!e %otent)$&e 
) $t "'u+e ".ens t$+1$!e' t)& n.e (o'me' (o' $*t)v)tete', o%-
#o&! o+ *unst u!n.ttes.

I!'ætst)&"u! o+ $n&æ+ $( )!'æts#$&&e' s*$& (ø&+e "ø'n, un+e, 
vo*sne o+ æ&!'e me!"o'+e'es e0e's%ø'+se& o+ s*$& væ'e 
me! t)& $t !$nne +'o"un! (o' et ')+t (o'en)n+s&)v. B.ens 
)!'ætsom',!e' e' v)+t)+e om',!e' (o' (o'en)n+s&)vet o+ 
"o'+e'ne ) ".en. De'(o' #$' *ommunen (o*us %,, $t !e' 
&ø"en!e s*e' en o%+'$!e')n+ $( ".ens )!'æts($c)&)tete', 
#e'un!e' V$&". I!'æts%$'* o+ Sun!". I!'æts%$'*. Hv)s 
D$nm$'*s n$t)on$&st$!)on P$'*en øns*e' en u!v)!e&se, e' 
!e' mu&)+#e! (o' $t t)&ve-e"')n+e n.t %&$n+'un!&$+, som 
*$n mu&)++ø'e 'e$&)se')n+ #e'$(. De'u!ove' s*$& !e' (o'ts$t 
væ'e mu&)+#e! (o' $t *unne !.'*e (o's*e&&)+e (o'me' (o' 
s%o't )n!en!ø's o+ u!en!ø's.

En havn af muligheder
Kø"en#$vn e' un!e' st$!)+ u!v)*&)n+ o+ (o'$n!')n+. 
In!".++e't$&&et st)+e' o+ m$n+(o&!)+#e!en $( &)vs(o'me' 
ø+es. Det st)&&e' n.e *'$v t)& m,!en, v) (.s)s* )n!'ette' ".en 
%,, s, *ø"en#$vne'ne o+ ".ens "esø+en!e #$' $!+$n+ t)& 
om',!e', !e' *$n "'u+es 'e*'e$t)vt %, (o's*e&&)+ v)s. En $( 
Kø"en#$vns st.'*e' e', $t !en e' tæt %, v$n!et. Det +)ve' 
#e&t sæ'&)+e *v$&)tete' o+ ut$&&)+e mu&)+#e!e' (o' $t "'u+e 
#$vnen o+ v$n!et 'e*'e$t)vt ) ".en – t)& $*t)v)tete', o%&eve&-
se' o+ t)& 'o o+ o%#o&!.

U!v)*&)n+en $( #$vnen o+ om',!e'ne &$n+s v$n!et e' +,et 
('$ $t væ'e %'æ+et $( )n!ust') o+ et me&&em'um ) ".en t)& $t 
væ'e et 'e*'e$t)vt o2ent&)+ 'um, !e' s$m&e' Kø"en#$vn. Det 
e' en u!v)*&)n+ v) s*$& "&)ve ve! me! $t un!e'støtte ve! $t 
tæn*e om',!e'ne )n! ) ".om!$nne&sen.

V) v)& (o'ts$t s*$"e s$mmen#æn+en!e (o'")n!e&se' om-
*')n+ o+ %, tvæ's $( #$vnen, s, $&&e #$' $!+$n+ t)& v$n!et. 
De' s*$& væ'e $tt'$*t)ve o%#o&!s'um, som )n!".!e' t)& 
$(s&$%n)n+, o+ !e' s*$& s*$"es mu&)+#e! (o' 1e'e $*t)v)tete' 
%, o+ ve! v$n!et – (x me! "$!ezone', "&, støtte%un*te' 
t)& m$')t)me (')&u0so%&eve&se', ",!%&$!se' o+ *u&tu'- o+ 
)!'æts($c)&)tete'. En )nte+'e'et u!v)*&)n+, !e' s*$& s*e ) et 
$*t)vt s$m$'"e-!e me&&em o2ent&)+e o+ %')v$te $*tø'e'. 
S$m t)!)+ s*$& v) u!n.tte mu&)+#e!e'ne (o' $t "o e&&e' s*$"e 
t)&"u! t)& %u"&)*um %, v$n!et me! m$n+e (o'me' (o' #us-
",!e &$n+s #$vnen.

Det e' v)+t)+t, $t !e' ) ".u!v)*&)n+en t$+es #ens.n t)& !e 
 m$')t)me m)&-øe' o+ $!+$n+en t)& #$vnen, o+ ) t$*t me!, $t 
#$vnen e' "&evet en %o%u&æ' !est)n$t)on ) ".en, e' !et v)+-
t)+t, $t !e' (o'ts$t +)ves %&$!s t)& !e #$vne'e&$te'e!e $*t)v)te-
te', s, (x #$vne"usse' o+ ",!e *$n *omme s)**e't ('em. 
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Variation i bybilledet, der skaber oplevelser og kant
Kø"en#$vn e' en )nte'ess$nt ". $t +, %, o%!$+e&se ). En ". 
me! *$nt o%st,' ) ".ens *ont'$ste', #vo' !e' e' %&$!s t)& $t 
ove''$s*e o+ s*$"e n.t o+ s$mt)!)+ s)*'e s$mmen#æn+en 
me&&em ".ens om',!e'. En ve&"ev$'et sto'". me! (o'-
s*e&&)+$'te!e ".!e&e, *v$'te'e' o+ ste!e' me! #ve' !e'es 
sæ'e+ne &)v o+ )!ent)tet. S$mmensætn)n+en $( mo!e'ne 
".++e'), #ø-#use, #)sto')s*e ".+n)n+e' o+ *u&tu'#)sto')s*e 
s%o' +)ve' en v$')$t)on ) ".")&&e!et, som v) s*$& +)ve %&$!s t)& ) 
u!v)*&)n+en $( e*s)ste'en!e o+ n.e ".!e&e.

B.en 'umme' me! s)n m$n+e,')+e #)sto')e væ'!)(u&!e *u&-
tu'm)&-øe' o+ "ev$')n+svæ'!)+e ".+n)n+e', som v)!ne' om 
(o't)!ens *ø"en#$vne'&)v o+ !en u!v)*&)n+, !e' e' (un!et 
ste!. H)sto')s*e o+ *u&tu'e&&e s%o' e' me! t)& $t +)ve )!ent)tet 
o+ *$nt t)& nut)!ens o+ ('emt)!ens ".. De'(o' #$' v) u!%e+et 
væ'!)(u&!e *u&tu'm)&-øe' o+ "ev$')n+svæ'!)+e ".+n)n+e', 
s, !e *$n "&)ve $*t)ve'et ) om!$nne&sen o+ u!v)*&)n+en 
$( ".en. Enten ) "ev$'et (o'm e&&e' t'$ns(o'me'et t)& n. 
$nven!e&se, !e' ".++e' v)!e'e %, !e #)sto')s*e &$+. I &ø"et 
$( *ommune%&$n%e')o!en u!$'"e-!es !e' en o%!$te')n+ $( 
væ'!)(u&!e *u&tu'm)&-øe' ) *ommune%&$nen.

Desu!en sættes !e' +$n+ ) $'"e-!et me! $t ".en "&)ve' 
!æ**et $( &o*$&%&$ne', st$'ten!e me! m)!!e&$&!e'".en o+ 
C#')st)$ns#$vn.

Som *ont'$st s*$& n.e "e".++e&se' o+ #ø-#use $( #ø- 
$'*)te*ton)s* *v$&)tet væ'e me! t)& $t +)ve v$')$t)on ) ".en 
o+ s*$"e $tt'$*t)ve, tætte ".om',!e'. Fo'!) #ø-#usene 
"'.!e' me! Kø"en#$vns ove'o'!ne!e &)n-e', *'æve' !et en 
sæ'&)+ o%mæ'*som#e! $t %&$ce'e !em, s, !e un!e'støtte' 
ste!ets *v$&)tete' o+ !et &o*$&e &)v. De'(o' s*$& !e #)sto')s*e 
".!e&e ) In!'e B. o+ F'e!e')*sst$!en (')#o&!es (o' n.e 
#ø-#use, s, ".ens *$'$*te')st)s*e %'o/& me! 3-6 et$+e's 
"e".++e&se', *un $;'u!t $( t,'ne, s%)' o+ *u%&e', "ev$'es.

B.ens 'um s*$& o+s, væ'e me! t)& $t s*$"e (o's*e&&)+e 
o%&eve&se' ) ".")&&e!et o+ )nv)te'e t)& $&s)!)+ "'u+ (o' ",!e 
vo*sne o+ "ø'n. Hø- *v$&)tet ) )n!'etn)n+ o+ mu&t)(un*t)one& 
$nven!e&se s*$& %')o')te'es ) u!".+n)n+en $( !e o2ent&)+e 
".'um. Det e' me! t)& $t un!e'støtte mø!e' %, tvæ's $( (o'-
s*e&&)+e "e(o&*n)n+s+'u%%e' o+ !$nne '$mmen om &e+ o+ 
&)v ) ".en. De'u!ove' s*$& Kø"en#$vn ('emst, som en 'en, 
%æn o+ t'.+ ". me! ve&#o&!te %$'*e' o+ +'ønne ".'um.

Midlertidig og kreativ brug af byen 
En *u&tu'e& sto'". me! *$nt s*$& u!v)*&es s$mmen me! 
*ø"en#$vne'ne, *'e$t)ve )væ'*sætte'e o+ $n!'e %'o(ess)o-
ne&&e $*tø'e'. En &even!e "., ')+ %, (æ&&ess*$"e' o+ o%&e-
ve&se', ".++e' %, mu&)+#e!en (o' $t væ'e me!s*$"e' $( s)n 
".. De'(o' v)& v) s*$"e '$mme' (o' m)!&e't)!)+e $*t)v)tete' 
) ".en (o' $t un!e'støtte *ø"en#$vne'nes mu&)+#e!e' (o' 
$t 'e$&)se'e !e'es ". +ennem (o's*e&&)+$'te!e *'e$t)ve o+ 
+'ønne %'o-e*te'.

Le!)+e $'e$&e' o+ e*s)ste'en!e ".+n)n+e' *$n !$nne '$m-
men om !e m)!&e't)!)+e $*t)v)tete' ) Kø"en#$vn. De' /n!es 
m$n+e t.%e' $( m)!&e't)!)+#e!, o+ $<æn+)+ $( #vo' ) ".en 
!et s*e', t)&(ø'e' !et no+et (o's*e&&)+t t)& et om',!e. I !en 
e*s)ste'en!e ". *$n me&&em'um me&&em #use o+ +$!e' 
+)ve %&$!s t)&, $t "o'+e'!'evne )n)t)$t)ve' o+ $n!'e *'e$t)ve 
$*tø'e' #$' mu&)+#e! (o' $t s*$"e s*æve o+ e*s%e')mente-
'en!e ste!e' ) ".en t)& +&æ!e (o' !e &o*$&e o+ "esø+en!e. 
Det *$n væ'e ) (o'm $( !e&e#$ve', n.e *onto'(æ&&ess*$"e' 
o+ )væ'*sætte'm)&-øe' e&&e' *unst)nst$&&$t)one' ) ".'ummet, 
!e' +)ve' en *ont'$st t)& !et om*')n+&)++en!e. I Kø"en#$vns 
".u!v)*&)n+som',!e', som Re(s#$&eøen o+ Y!'e No'!#$vn, 
*$n m)!&e't)!)+e $*t)v)tete' væ'e me! t)& $t t'$ns(o'me'e o+ 
+)ve n.t &)v o+ )!ent)tet t)& et om',!e.

S$mt)!)+ *$n n.e &øsn)n+e' o+ )!ee' $(%'øves (ø' en me'e 
%e'm$nent u!v)*&)n+ /n!e' ste!. I !en e*s)ste'en!e ". e' 
Kø!".en o+ No'!vest +o!e e*sem%&e' %, om',!e', #vo' 
sm, e'#ve'vs!')ven!e o+ *'e$t)ve )væ'*sætte'm)&-øe' +'o' 
('em o+ s*$"e' )!ent)tet o+ *$nt. I !en *ommen!e %&$n-
%e')o!e e' !et v)+t)+t, $t v) (o'ts$t s)*'e' mu&)+#e!en (o' 
!)sse m)&-øe' – o+s, n,' ".en u!v)*&es. Me! Kommune%&$n 
2019 øns*e' v) ) sæ'&)+ +'$! $t (o*use'e %, No'!vest som et 
".*v$'te' (o' ",!e *'e$t)ve o+ t'$!)t)one&&e e'#ve'v. Hvo' 
æ&!'e væ'*ste!s- o+ sm,)n!ust')".+n)n+e' +)ve' mu&)+#e! 
(o' *'e$t)v n.(o'to&*n)n+ e&&e' v)!e'e(ø'e&se. E*sem%e&v)s ) 
om',!e'ne om*')n+ Rentemeste've- o+ Ø'neve-.

V) s*$& s*$"e '$mme'ne (o', $t n.e m)!&e't)!)+e $*t)v)tete' 
*$n o%st,. Me! *ommune%&$nens $nven!e&ses"estemme&-
se' +)ve' v) 1e*s)"&e mu&)+#e!e' (o' m)!&e't)!)+e $*t)v)tete' 
) !et meste $( ".en. Kommune%&$nen )n!e#o&!e' en sæ'&)+ 
"estemme&se om m)!&e't)!)+ $nven!e&se ) u!v$&+te om-
',!e', !e' t)!&)+e'e #$' væ'et t)& #$vne(o'm,&, )n!ust') e&&e' 
te*n)s*e $n&æ+ o+ mu&)++ø' !e'me! en $n!en $nven!e&se 
en! !en o%')n!e&)+e. Det *$n væ'e n.e m)!&e't)!)+e un+-
!oms"o&)+e', m$!m$'*e!e' e&&e' n.e *u&tu')n)t)$t)ve'.

"Byens rum skal også være med 
til at skabe forskellige oplevelser 
i bybilledet og invitere til alsidig 
brug for både voksne og børn."

Det gør vi i Kommuneplan 2019: 

 > Vi giver 7eksible muligheder for 
midlertidige anvendelser i byens 
perspektivområder. 

 > Vi udpeger bevaringsværdige bygninger 
og værdifulde kulturmiljøer. 

 > Vi friholder en stor del af Indre By og 
Christianshavn for opførelse af nye 
højhuse med henblik på at bevare den 
karakteristiske pro3l med tårne, spir og 
kupler i de historiske bydele. 

 > Vi fastholder områder til husbåde langs 
havnen.

Det gør Københavns Kommune også: 

 > Vi afsætter midler til rettidigt indkøb af 
grunde til kultur- og fritidsaktiviteter. 

 > Vi inddrager principperne i Københavns 
Kommunens arkitekturpolitik ved 
opførelse af højhuse.   

 > Vi indtænker kultur- og fritidslivet i 
planlægningen af nye og eksisterende 
bydele. 

 > Vi samarbejder med borgere, 
kulturaktører, foreningsliv og erhvervsliv 
om at skabe byens kultur- og fritidsliv.

KØBENHAVNS KOMMUNES INDSATSER
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Se $&&e m,&sætn)n+e' (o' ".ens u!v)*&)n+ ) *$%)te& 2.

Axe& Towe's ) In!'e B. 

Et varieret udbud af arbejdspladser  
Kø"en#$vns m$n+(o&!)+#e! s*$& $(s%e-&es ) ".ens v)'*som-
#e!e' o+ $'"e-!s%&$!se'. Det e' v)+t)+t $t ($st#o&!e et v$')-
e'et u!"u! $( -o"mu&)+#e!e', )**e "$'e t)& *ø"en#$vne'ne, 
men t)& (o&* "os$t ) #e&e G'e$te' Co%en#$+en. Det *$n *un 
&$!e s)+ +ø'e, #v)s !et (o'ts$t e' $tt'$*t)vt $t &o*$&)se'e s)+ o+ 
!')ve (o's*e&&)+e t.%e' v)'*som#e!e' ) Kø"en#$vn. Kø"en-
#$vn s*$& $%%e&&e'e t)& ",!e )nte'n$t)on$&e v)'*som#e!e', 
m)n!'e %'o!u*t)onsv)'*som#e!e', *'e$t)ve v)'*som#e!e', 
#,n!væ'*sv)'*som#e!e', soc)$&ø*onom)s*e v)'*som#e!e', 
)væ'*sætte'e mv. De'(o' e' !et nø!ven!)+t $t ($st#o&!e et 
v$')e'et o+ t)&st'æ**e&)+t u!"u! $( &o*$&)se')n+smu&)+#e!e' 
(o' ".ens v)'*som#e!e'. Dette s)*'e', $t !e' (o'ts$t *$n et$"-
&e'es $'"e-!s%&$!se' t)& *ø"en#$vne'ne, s,ve& t)& ($+&æ'te 
som u($+&æ'te o+ t)& !em me! v)!e'e+,en!e u!!$nne&se' 
mv. S$mt)!)+ *$n t)&ste!evæ'e&sen $( en "'e! v)0e $( v)'*-
som#e!e' me!v)'*e t)& $t )ns%)'e'e *ø"en#$vne'ne, n,' !e 
væ&+e' u!!$nne&se' o+ *$'')e'e'. V) #$' s$mt)!)+ (o*us %, $t 
s)*'e en +o! ('em*omme&)+#e! ) t'$/**en, s, e*sem%e&v)s 
#,n!væ'*e'e *$n *omme 'un!t ) ".en. V) v)& !e'(o' o+s, 
s)*'e e'#ve'vs%$'*e')n+s%&$!se' ) !e n.e ".!e&e.

I 'æ**e(ø&+e%&$nen u!&æ++e' v) n.e om',!e' t)& ".u!v)*-
&)n+, s, 'umme&)+#e!en (o' e'#ve'vs".++e'), ('em mo! 

2031, e' %, 2,8 m)o. et$+emete'. Det s*$"e' mu&)+#e! (o', $t 
n.e v)'*som#e!e' *$n %&$ce'e s)+ ) Kø"en#$vn, o+ e*s)ste-
'en!e v)'*som#e!e' *$n u!v)!e. V) #$' (o*us %,, $t e+ne!e 
".+n)n+e' t)& sm, e'#ve'v ) e*s)ste'en!e e'#ve'vs".+n)n+e' 
s, v)!t mu&)+t "ev$'es t)& (o'm,&et.

Fo' $t s)*'e %&$!s t)& ('emt)!ens *'e$t)ve e'#ve'v o+ #,n!-
væ'*sv)'*som#e!e', v)& *ommunen )+$n+sætte en $n$&.se 
$( u!v)*&)n+en ) "'$nc#e'ne o+ !e'es nuvæ'en!e %&$ce')n+ 
) ".en )n*&us)v en %&$nmæss)+ vu'!e')n+ $(, #vo' !e ) ('emt)-
!en *$n &o*$&)se'es. 

V) ($st#o&!e' en 'æ**e $( ".ens e'#ve'vsom',!e' o+ t$+e' 
#ø-!e (o' !)sse, n,' ".en s*$& u!v)*&es. Det s*e' e*sem%e&v)s 
me! u!1.tn)n+en $( Kø"en#$vns cont$)ne'te'm)n$& ('$ 
Lev$nt*$- t)& Y!'e No'!#$vn.

V) s)*'e' et v$')e'et u!"u! $( e'#ve'vs&e-em,& ve! $t ($st#o&!e 
om',!e' t)& "&$n!et e'#ve'v, #e'un!e' n) *'e$t)ve zone', 
!e' "&.$. s*$& t)&".!e $tt'$*t)ve &o*$&)se')n+smu&)+#e!e' (o' 
#,n!væ'*sv)'*som#e!e', *'e$t)ve v)'*som#e!e' o+ )væ'*-
sætte'e, !e' øns*e' 1e*s)"&e o+ %')s")&&)+e &e-em,&.

Udvalgte målsætninger  
Københavns Kommune har som mål:

 + At skabe grundlag for 50.000 nye private 
arbejdspladser frem mod 2031. 

 + At andelen af højtkvali3cerede beskæ9igede 
skal øges med mindst 0,5 procentpoint årligt. 

 + At fremme en udvikling af områder til 
erhverv, som sikrer et bredt udvalg af 
lokaliseringsmuligheder for forskellige 
virksomhedstyper, såsom kontor, håndværk, 
mindre produktion, lager og logistik samt 
kreative erhverv. 

 + At fremme erhvervsudvikling i og omkring 
byens campusområder og skabe gode rammer 
for private iværksættermiljøer.

 + At sikre gode lokaliseringsmuligheder for 
virksomheder med mange ansatte nær de 
større stationer i byen. 

 + At fremme en bæredygtig turisme, der tager 
hensyn til lokalmiljø og fordeler sig i hele byen 
og den øvrige hovedstadsregion. 

 + At sikre mulighed for alsidige 
indkøbsmuligheder i alle bydele.

 +  
At begrænse transportafstande ved indkøb og 
sikre god tilgængelighed for alle, især for gående, 
cyklende og i den kollektiv tra3k.

En by i vækst 
med talenter 
og arbejds-
pladser
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FOKUS PÅ UDSAT BY

I tillæg til kommuneplanens fysiske planlægning 
arbejder Københavns Kommune med .ere ind-
satser, der skal bidrage til en positiv udvikling 
for københavnerne og byen. Et eksempel på et 
konkret tiltag er beskæ-igelsesindsatsen Projekt 
Perspektiv. Projektet var en opsøgende beskæf-
tigelsesrettet indsats for kvinder med ikke-vest-
lig baggrund støttet med midler fra satspuljen 
2015-18. Indsatsen var primært målrettet bor-
gere i Mjølnerparken. Indsatsens formal var at 
opsøge, motivere og bidrage til, at deltagerne 
kom nærmere eller kom ud på arbejdsmarkedet. 
Målgruppen deltog i individuel vejledning og 
gruppevejledning, forberedende virksomheds-
rettet forløb og undervisning i samfundsfor-
ståelse samt i virksomhedsrettede forløb. I alt 
290 borgere (primært kvinder med ikke-vestlig 
baggrund) har deltaget i indsatsen. En resul-
tatopgørelse for indsatsen viser, at blandt alle 
deltagerne fra 2015-18 var 50 % pr. februar 2019 
enten i ordinær uddannelse eller beskæ-igelse 
(alle størrelser indkomst registreret som løn) 
e-er at have været en del af indsatsen.

Det gør vi i Kommuneplan 2019: 

 > Vi skaber plads til 2,8 mio. etagemeter 
erhverv i byudviklingsområderne.  

 >  Vi sikrer rammerne for et varieret udbud 
af virksomheder og arbejdspladser. 

 > Vi fastholder ni kreative zoner og 38 
områder til traditionelle erhverv med 
henblik på at sikre et varieret udbud af 
erhvervsmuligheder og sikre prisbillige 
lejemål.

Det gør Københavns Kommune også: 

 > Vi arbejder med Task Force 2018’s 
anbefalinger til bedre erhvervsvilkår i 
København. 

 > Vi udarbejder en ny erhvervs- og 
vækstpolitik. 

 > Vi implementerer den nye studielivspolitik. 

 > Vi arbejder med at fremme en 
bæredygtig adfærd blandt byens gæster 
og sikre nem adgang til at opleve de 
forskellige bydeles attraktioner. 

 > Vi udarbejder et administrations grundlag 
for placering af hoteller.

KØBENHAVNS KOMMUNES INDSATSER
Innovation og gode iværksættermiljøer 
gør København attraktiv
I 2018 ('em&$+!e T$s* Fo'ce (o' "e!'e e'#ve'vsv)&*,' ) Kø-
"en#$vn !e'es $n"e($&)n+e' t)& "&.$. $t st.'*e t)&t'æ*n)n+en 
$( *v$&)/ce'et $'"e-!s*'$0 o+ )nte'n$t)on$&e )nveste')n+e'. 
T$s* Fo'cen e' ne!s$t $( Bo'+e'%'æsent$t)onen, o+ som 
o%(ø&+n)n+ %, T$s* Fo'cens $n"e($&)n+e' øns*e' v) me! 
Kommune%&$n 2019 $t s*$"e '$mme'ne (o' u!v)*&)n+ $( 
".ens )nnov$t)ons!)st')*te'. Det e' v)+t)+t, $t v) ) !en (.s)s*e 
%&$n&æ+n)n+ un!e'støtte' %$'tne's*$"e' me&&em ".ens 
(o's*n)n+s- o+ u!!$nne&ses)nst)tut)one', (o's*e'%$'*e' o+ 
v)'*som#e!sm)&-øe'. Et e*sem%e& e' Co%en#$+en Sc)ence 
C)t., #vo' v) e' +,et s$mmen me! Kø"en#$vns Un)ve's)-
tet, P'o(ess)ons#ø-s*o&en Met'o%o& o+ R)+s#os%)t$&et om 
$t s*$"e et )nnov$t)ons!)st')*t. M,&et (o' s$m$'"e-!et e' $t 
+ø'e Kø"en#$vn (ø'en!e )n!en (o' n$tu'- o+ sun!#e!sv)-
!ens*$". Det e' $(+ø'en!e, $t Kø"en#$vn *$n t)&".!e $tt'$*-
t)ve )væ'*sætte'm)&-øe', !$ !et t)&t'æ**e' )nveste')n+e' o+ 
s*$"e' t$&ente'.

En u!(o'!')n+ (o' m$n+e st$'tu%v)'*som#e!e' e' $t (, 
t)&st'æ**e&)+ succes ) &ø"et $( !e (ø'ste %$' ,' t)& $t *unne 

et$"&e'e s)+ %e'm$nent. I (o'&æn+e&sen $( T$s* Fo'cens 
$n"e($&)n+e' øns*e' v) $t (o'"e!'e '$mme'ne (o' n.e o+ 
nuvæ'en!e %')v$te )væ'*sætte'(æ&&ess*$"e'. Me! Kom-
mune%&$n 2019 øns*e' v) $t sætte (o*us %, mu&)+#e!e'ne 
(o' $t s$mtæn*e *onto'- o+ "o&)+(un*t)one'. Det *$n væ'e 
n.e co-wo'*)n+ e&&e' co-&)v)n+ *once%te', !e' #$' (o*us 
%, )væ'*sætte'es "e#ov (o' v)!ens!e&)n+, 1e*s)")&)tet o+ 
(æ&&ess*$".

København som studie- og vidensby
Fo' $t st.'*e v)'*som#e!e'nes "et)n+e&se' (o' )nnov$t)on v)& 
v) ) (o'&æn+e&se $( T$s* Fo'cens $n"e($&)n+e' )+$n+sætte et 
(o*use'et s$m$'"e-!e me! un)ve's)tete'ne (o' $t t)&t'æ**e 
en!nu 1e'e &e!en!e u!en&$n!s*e (o's*e'e o+ (o's*n)n+s-
+'u%%e' )n!en (o' 'e+)onens st.'*e%os)t)one'. L)+e&e!es e' 
!et v)+t)+t, $t u!en&$n!s*e t$&ente', )**e m)n!st )n!en (o' 
!e ($+ #vo' ".en m$n+&e' $'"e-!s*'$0, o%&eve' Kø"en#$vn 
som en "., !e' e' ,"en ove' (o' o+ t$+e' +o!t )mo! )nte'-
n$t)on$&e stu!e'en!e.

S$mt)!)+ e' !et v)+t)+t, $t v) (o'tsætte' !et +o!e s$m$'"e--
!e me! ".ens un!e'v)sn)n+s)nst)tut)one', s, v) +ø' Kø"en-

#$vn en!nu me'e $tt'$*t)v (o' stu!e'en!e o+ (,' $*t)ve'et 
!e stu!e'en!es *om%etence' ) (o'#o&! t)& $t *omme me! 
&øsn)n+e' %, ".ens u!(o'!')n+e'.  I !ecem"e' 2019 ve!to+ 
Kø"en#$vns Kommunes Bo'+e''e%'æsent$t)on en %o&)t)* 
(o' Kø"en#$vn som stu!)e"..

Optimale rammer for virksomheders udvikling 
af København 
Det e' v)+t)+t, $t v) s*$"e' (o*use'e!e o+ (o'nu0)+e '$mme-
v)&*,' s$mt)!)+t me!, $t v) un!e'støtte' væ*st o+ u!v)*&)n+. 
V)'*som#e!e'ne s*$& o%&eve Kø"en#$vn som en u!v)*-
&)n+so')ente'et o+ e'#ve'vsven&)+ ". me! (o*us %, )nnov$t)-
on. I (o'")n!e&se me! ".u!v)*&)n+ e' !et v)+t)+t, $t %&$n%'o-
cessen o+ ".++es$+s"e#$n!&)n+en e' m,&'ettet o+ e2e*t)v, 
s, +'un!e-e'e, ".+#e''e' o+ !eve&o%e'e )**e o%&eve' 
Kø"en#$vns Kommune som en mo!s%)&&e', men !e')mo! 
som en s$m$'"e-!s%$'tne'. Kø"en#$vns Kommune s*$& 
en!v)!e'e un!e'støtte en ".u!v)*&)n+, #vo' !eve&o%e'e, 
v)'*som#e!e' o+ &o*$&e $*tø'e' ) (æ&&ess*$" *$n &øse &o*$&e 
o+ *on*'ete u!(o'!')n+e'. 

Styrk bæredygtig turisme i hele byen 
Et væsent&)+t o+ %os)t)vt ")!'$+ t)& Kø"en#$vns ø*onom)-
s*e væ*st *omme' ('$ tu')ste' o+ +æste' ('$ #e&e ve'!en. 
Kø"en#$vn s*$& (o'ts$t væ'e e' en $tt'$*t)v !est)n$t)on, n,' 
tu')ste' s*$& væ&+e m,&et (o' !e'es næste 'e-se, e&&e' n,' 
sto'e events o+ *on(e'ence' s*$& "es&utte s)+ (o' en væ'ts-
".. Tu')ste' s*$& væ'e me! t)& $t un!e'støtte !et$)&#$n!&en, 
'est$u'$t)one'ne, *u&tu')nst)tut)one'ne o+ !e'me! !e 

&o*$&e ".m)&-øe' 'un!t om ) ".en. Det s*$"e' -o"s %, tvæ's 
$( "'$nc#e' ) #e&e ".en o+ ")!'$+e' t)& et v$')e'et u!"u! $( 
$'"e-!s%&$!se'. St$!)+t 1e'e eu'o%æ)s*e sto'".e' o%&eve' 
u!(o'!')n+e' som (ø&+e $( ove'tu')sme – en u!v)*&)n+ som 
v) ) Kø"en#$vn s*$& un!+,. V) øns*e', ) ove'ensstemme&se 
me! FN’s Ve'!ensm,&, $t ('emme en "æ'e!.+t)+ tu')sme, 
som s*$"e' $'"e-!s%&$!se' o+ ('emme' &o*$&e *u&tu'e' o+ 
%'o!u*te' s$mt en $!(æ'!, !e' #$'mone'e' me! *ø"en-
#$vne'nes #ve'!$+s&)v. I t$*t me! en st$!)+t st)+en!e 
tu')sme e' !et !e'(o' v)+t)+t, $t v) s*$"e' '$mme'ne (o' en 
u!v)*&)n+, !e' t$+e' #ens.n t)& ".ens ove'o'!ne!e m,& om 
en "&$n!et o+ "æ'e!.+t)+ ".. De'u!ove' v)se' n.e $n$&.se', 
$t -o 1e'e ".!e&e tu')ste' "esø+e', -o stø''e t)&('e!s#e! e' 
!e' me! Kø"en#$vn som !est)n$t)on. Det s*$& s.n&)++ø'es, 
$t Kø"en#$vns (o's*e&&)+e *v$'te'e' o+ ".m)&-øe' 'umme' 
(o's*e&&)+e o%&eve&se' ,'et 'un!t, )**e *un (o' *ø"en#$vne'-
ne, men o+s, (o' ".ens +æste'. Dette s*$& væ'e me! t)& $t 
s)*'e en me'e "$&$nce'et tu')sme, s, !e' *omme' m)n!'e 
%'es ) ".m)!ten, o+ s, $n!'e ".!e&e o+ 1e'e *ø"en#$vne'e 
(,' +$vn $( tu')smens %os)t)ve ")!'$+ t)& ".en.

Kø"en#$vns Kommune v)&, %, "$++'un! $( en $n$&.se $( 
u!v)*&)n+en ) #ote&*$%$c)teten, u!$'"e-!e et $!m)n)st'$-
t)ons+'un!&$+ (o', #vo' ('emt)!)+ #ote&*$%$c)tet s*$& %&$ce-
'es. Bæ'e!.+t)+ t'$ns%o't s*$& )n!+, ) vu'!e')n+en ) (o'#o&! 
t)& $t (, tu')ste'ne t)& $t $nven!e ".ens *o&&e*t)ve )n('$st'u*tu'. 
Un!e'sø+e&sen $( #ote&om',!et s*$& o+s, se %, #ote&&e-&)+-
#e!e' o+ u!v)*&)n+ ) A)'"n"-ove'n$tn)n+e'.

47

Københavns Kommuneplan 2019Københavns Kommuneplan 2019

46

Verdensby med ansvar



Se $&&e m,&sætn)n+e' (o' ".ens u!v)*&)n+ ) *$%)te& 2.

En 
international 
byregion 

Udvalgte målsætninger  
Københavns Kommune har som mål:

 + At byudviklingen i København understøtter en 
relativt højere vækst i antallet af arbejdspladser   
i Greater Copenhagen end andre byregioner 
(Stockholm, Amsterdam og Oslo). 

 + At byudvikling af regional betydning 
koordineres med udbygningen af Københavns 
og hovedstadsområdets overordnede 
infrastruktur, herunder særligt den kollektive 
tra3k.

 + At fastholde København som Greater 
Copenhagens overordnede butiks- og 
oplevelsescenter.

Greater Copenhagen til gavn for København, 
regionen og hele landet
Kø"en#$vn e' en !e& $( G'e$te' Co%en#$+en s$m$'"e-!et, 
!e' e' et e'#ve'vs%o&)t)s* s$m$'"e-!e me&&em 'e+)one'ne 
Hove!st$!en, S-æ&&$n!, S*,ne, H$&&$n! o+ !e t)&#ø'en!e 
85 *ommune'. S$mmen me! !e øv')+e %$'te' u!v)*&es 
met'o%o&'e+)on G'e$te' Co%en#$+en (o' $t s)*'e "æ'e!.+-
t)+ væ*st, #ø- "es*æ0)+e&se o+ &)vs*v$&)tet (o' 'e+)onens 
4,3 m)o. )n!".++e'e. En væ*st !e' )**e "$'e e' t)& +$vn (o' 
Kø"en#$vn o+ G'e$te' Co%en#$+en men #e&e &$n!et. 
Me! et vo*sen!e "e(o&*n)n+st$& "&)ve' en ve&(un+e'en!e 
o+ s$mmen#æn+en!e t'$/*$& )n('$st'u*tu' en st$!)+ me'e 
v)+t)+ (o'u!sætn)n+ (o' $t ø+e mo")&)tet ), t)& o+ ('$ Kø"en-
#$vn o+ !e'me! s*$"e en me'e *on*u''ence!.+t)+ met'o-
%o&'e+)on. Kø"en#$vn o+ G'e$te' Co%en#$+en s*$& væ'e 
en s$mmen#æn+en!e o+ ve&(un+e'en!e ".'e+)on, #vo' 
!et e' u*om%&)ce'et $t "o, $'"e-!e o+ stu!e'e. S$m$'"e-!et 
#$n!&e' o+s, om $t t)&t'æ**e t$&ente', tu')ste' o+ )nveste')n-
+e' t)& 'e+)onen. Det om($tte' o+s, )nte'n$t)on$& m$'*e!s(ø-
')n+ $( G'e$te' Co%en#$+en s$mt (o'ts$t )nte+'$t)on $( #e&e 
'e+)onen t)& +$vn (o' væ*st o+ "es*æ0)+e&se. 

En sammenhængende og funktionel byregion
Kø"en#$vn #$' "'u+ (o' en s$mmen#æn+en!e 'e+)on, 
#vo' $!m)n)st'$t)ve +'ænse' "et.!e' m)n!'e o+ et s$m-
men#æn+en!e "o&)+- o+ $'"e-!sm$'*e! "et.!e' me'e. 
Det s*$& væ'e mu&)+t (o' *ø"en#$vne'ne $t 1.tte u!en (o' 
*ommune+'ænsen, u!en $t !et %,v)'*e' mu&)+#e!en (o' $t 
"e#o&!e et -o" ) Kø"en#$vns cent'um. Kø"en#$vn *$n )**e 
&øse u!(o'!')n+en me! st)+en!e "o&)+%')se' $&ene. De'(o' 
e' !e' "e#ov (o' en !)$&o+ me! (o'st$!s- o+ ome+ns*om-
mune' om en #ens)+tsmæss)+ "o&)+u!".+n)n+ ) (o'#o&! 
t)& e-e'(o'me', %&$ce')n+ o+ om($n+. I(ø&+e Co%en#$+en 
Econom)cs v)& "o&)+u!".+n)n+ ) Kø"en#$vns ome+n +e-
ne'e&t #$ve "e+'ænset e2e*t %, "o&)+%')se'ne ) Kø"en#$vn 
".. Det e' "&.$. !e'(o' v)+t)+t, $t en 'e+)on$& "o&)+u!".+n)n+ 
s*e' %, "$++'un! $( en s$mmen#æn+en!e o+ st'$te+)s* 
%&$n&æ+n)n+, #vo' (o'tætn)n+ $( st$t)onsnæ'e om',!e' 
*om")ne'es me! en )n!s$ts (o' (o'"e!')n+ $( !en *o&&e*t)ve 
t'$ns%o't ) #e&e 'e+)onen.

Kø"en#$vns Lu0#$vn 
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C.*&en e' *ø"en#$vne'nes (o'et'u*ne t'$ns%o't(o'm.

Flere tra&kale forbindelser i hele regionen 
og til resten af verden
Det e' v)+t)+t, $t e*s)ste'en!e (o'")n!e&se' st.'*es o+ n.e 
*omme' t)&, #v)s G'e$te' Co%en#$+en s*$& (un+e'e som en 
s$m&et ".'e+)on. Kø"en#$vn st,' s$mmen me! *ommu-
ne'ne ) #ove!st$!som',!et "$+ øns*et om $utom$t)se')n+ 
$( S-to+, s, !et *omme' t)& $t *ø'e (ø'e'&øst som met'o, n,' 
e*s)ste'en!e m$te')e& s*$& s*)0es t)& n.t. Det v)& +)ve #ø-e'e 
'ett)!)+#e! o+ !e'me! %,&)!e&)+#e!, n,' %en!&e'e s*$& 
'e-se ) 'e+)onen. Kø"en#$vns Kommune v)& $'"e-!e (o', $t 
-e'n"$ne)n('$st'u*tu'en ) o+ om*')n+ Kø"en#$vn st.'*es 
"&$n!t $n!et ve!, $t to+st$t)onen ve! &u0#$vnen u!v)!es. 
L)+e&e!es e' !et v)+t)+t $t ø+e t)&+æn+e&)+#e!en t)& Kø"en-
#$vns Lu0#$vn o+ $t $'"e-!e (o' "e!'e to+(o'")n!e&se' ('$ 
Kø"en#$vn t)& 'esten $( Eu'o%$. En stæ'* &u0#$vn o+ +o!e 
to+(o'")n!e&se' e' et v)+t)+t %$'$mete' ) $t ø+e #ove!st$!s-
'e+)onens )nte'n$t)on$&e t)&t'æ*n)n+s*'$0. Inte'n$t)on$&e 
v)'*som#e!e' o+ me!$'"e-!e'e væ+te' t)&+æn+e&)+#e! 
#ø-t, n,' !e s*$& %&$ce'e s)+. En u!v)*&)n+ $( Kø"en#$vns 
Lu0#$vn me! m$n+e !)'e*te 1.(o'")n!e&se' t)& 'esten $( 
Eu'o%$ o+ ve'!en e' o+s, cent'$& (o' !e m$n+e e*s%o'to-
')ente'e!e v)'*som#e!e', (o' tu')st"'$nc#en o+ (o' *ø"en-
#$vne'nes (o'")n!e&se' t)& venne' o+ ($m)&)e ) $n!'e &$n!e.

I s$m$'"e-!e me! 22 *ommune' o+ Re+)on Hove!st$!en 
et$"&e'e' v) su%e'c.*e&st)e' (o' $t (, 1e'e t)& $t væ&+e c.*&en 
t)& $'"e-!e o+ u!!$nne&se, )**e *un ) Kø"en#$vn, men o+s, 

n,' *ommune+'ænse' s*$& *'.!ses. Su%e'c.*e&st)e'ne e' 
'e+)on$&e, #ø-*&$sse!e c.*e&%en!&e''ute', o+ ev$&ue')n+e' $( 
!e et$"&e'e!e 'ute' v)se' st)+n)n+e' ) c.*e&t'$/**en me! o% 
t)& 60 %, s$mt $t !e' %en!&es &$n+e !)st$nce'.

Go!e (o'")n!e&se' t)& omve'!enen s*$& ")!'$+e t)& $t s)*'e 
et stæ'*t $'"e-!sm$'*e!. E*sem%e&v)s t)& Sve')+e me! en 
n. Ø'esun!smet'o, t)& T.s*&$n! me! Feme'n Bæ&t-(o'")n-
!e&sen o+ t)& 'esten $( D$nm$'* me! #.%%)+e o+ #u't)+e 
to+(o'")n!e&se' me&&em &$n!s!e&ene s$mt )nte'n$t)on$&e 
#ø-#$st)+#e!sto+.

København som grøn foregangsby
Kø"en#$vn e' n$t)on$&t s,ve& som )nte'n$t)on$&t *en!t (o' 
+'ønne &øsn)n+e' o+ en ".u!v)*&)n+, #vo' +'ønne &øsn)n+e' 
+,' #,n! ) #,n! me! ø*onom)s* væ*st, -o"s*$"e&se o+ 
ø+et &)vs*v$&)tet. De "æ'e!.+t)+e ".&øsn)n+e' s*$& )**e $&ene 
")!'$+e t)& en (o'ts$t %os)t)v u!v)*&)n+ ) Kø"en#$vn – !e s*$& 
o+s, ")!'$+e t)& en "æ'e!.+t)+ u!v)*&)n+ $( ve'!ens ".e' 
o+ ('emme 'e$&)se')n+en $( FN’s Ve'!ensm,&. Fo' $t &øse 
*&)m$u!(o'!')n+e'ne e' !et essent)e&t, $t ve'!ens ".e' &æ'e' 
$( #)n$n!en, s, $&&e )**e s*$& o%/n!e !en !."e t$&&e'*en. 
Kø"en#$vn !e&e' s)ne &øsn)n+e' o+ e'($')n+e' ) )nte'n$t)o-
n$&e s$m$'"e-!e' o+ netvæ'* som (x C40, Eu'oc)t)es o+ ".-
s$m$'"e-!et me! Be)-)n+. Det "et.!e', $t Kø"en#$vn o+s, 
&æ'e' $( $n!'e ".e', !e' st,' ove' (o' s$mme u!(o'!')n+e' 
me! *&)m$ o+ "æ'e!.+t)+#e! som Kø"en#$vn.

"København er nationalt såvel som 
internationalt kendt for grønne løs-
ninger og en byudvikling, hvor grøn-
ne løsninger går hånd i hånd med 
økonomisk vækst, jobskabelse og 
øget livskvalitet.”

Det gør vi i Kommuneplan 2019: 

 > Vi arbejder med en stationsnær 
fortætning, der understøtter en 
udbygning af den kollektive tra3k. 

 > Vi fastholder detailhandelsstrukturen og 
satser på udviklingen af de eksisterende 
centerområder. 

Det gør Københavns Kommune også: 

 > Vi arbejder for at øge det internationale 
kendskab til Greater Copenhagen, så 
vi bliver endnu bedre til at tiltrække 
udenlandske investeringer og talenter. 

 > Vi arbejder for en større integration 
af arbejdsmarkedet i hele Greater 
Copenhagen. 

 > Vi arbejder for at sikre 7ere 
investeringer til infrastruktur i Greater 
Copenhagen. 

 > Vi arbejder med FN’s 17 Verdensmål 
gennem Københavns Kommunes 
handlingsplan for Verdensmålene.

KØBENHAVNS KOMMUNES INDSATSER
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Kommune%&$nen s*$& væ'e me! t)& $t s)*'e, $t !e ove'o'!-
ne!e %o&)t)s*e v)s)one' (o' Kø"en#$vn +ø' s)+ +æ&!en!e, 
n,' ".en u!v)*&es.

I !ette *$%)te& /n!es Kø"en#$vns Kommunes m,&sætn)n+e', 
!e' t$+e' u!+$n+s%un*t ) v)s)onen (o' Kø"en#$vn. M,&sæt-
n)n+e'ne !$nne' '$mme (o' *ommune%&$nens 'etn)n+s-
&)n-e' o+ !e'me! (o' $'e$&$nven!e&sen ) Kø"en#$vns 
Kommune. Du *$n /n!e 'etn)n+s&)n-e'ne ) !e'es #e&#e! %, 
*ommune%&$nens #-emmes)!e.

OVERORDNET 
BYUDVIKLING
Københavns Kommune har som mål: 

 > At sikre plads til byggeri af op til 60.000 boliger og  
2,4 mio. m, erhverv frem mod 2031. 

 > At byudvikling fortrinsvis sker gennem omdannelse  
og fortætning af nedslidte industri- og havnearealer  
til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer. 

 > At byudvikling af regional betydning koordineres med 
udbygningen af Københavns og hovedstadsområdets 
overordnede infrastruktur, herunder særligt den kollek-
tive tra0k. 

 > At sikre mangfoldighed og kvalitet i byudviklingen ved 
at anlægge en helhedsbetragtning, der bl.a. omfatter 
byrum, aktiviteter, institutioner, kultur- og fritidsfacili-
teter, kollektiv transport m.v. 

 > At de historiske og arkitektoniske værdier bruges aktivt 
til at skabe identitet og kvalitet i eksisterende bykvarterer 
og i byudviklingsområder. 

 > At sikre bæredygtig byudvikling ved en helheds-
betragtning, der omfatter en langsigtet miljømæssig, 
social og økonomisk samfundsudvikling. 

 > At nye højhuse placeres stationsnært, hvor de kan  
understøtte byens og stedets kvaliteter og bidrage  
til områdets byliv og identitet.

BOLIGER OG  
BYLIV
Københavns Kommune har som mål: 

 > At skabe plads til 100.000 nye københavnere i 2031. 

 > At almene boliger udgør minimum 20 % af boligerne 
i København, og at minimum 25 % af de nye boliger i 
byen er almene. 

 > At skabe rammer for 12.000 nye ungdomsboliger, 
hvoraf 7.500 skal være almene ungdomsboliger, frem 
mod 2031. 

 > At der udarbejdes en handleplan for studieboliger med 
årlige delmål. 

 > At Københavns Kommune tager initiativ til at sikre en 
studieboliggaranti i samarbejde med omegnskommu-
nerne. 

 > At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden 
børn, enlige og ældre og socialt udsatte borgere, og at 
der sikres en variation i boligstørrelser og -typer i de 
enkelte byområder. 

 > At skabe rammer for 1.800 nye boligenheder til borgere 
med særlige behov frem mod 2031. 

 > At skabe blandede og mangfoldige boligområder med 
boliger til alle københavnere. 

 > At nye byudviklingsområder inkluderer en bred vi-e af 
boligformer. 

 > At skabe trygge bykvarterer med mødesteder og ude-
arealer, der skaber rammer for et sundt og aktivt liv. 

 > At indrette byen, så det sunde valg bliver det nemme 
valg i hverdagen, ved at bebyggelser og byrum invite-
rer til bevægelse, samvær og rekreative oplevelser til 
gavn for både fysisk og mental sundhed. 

 > At Københavns Kommune arbejder for, at nye tagarea-
ler i højere grad skal udnyttes til at gøre byen grønnere. 

 > At udvikle varierede byrum, der indbyder til ophold, 
aktivitet og oplevelser for alle grupper af borgere. 

 > At institutioner og faciliteter placeres i og ved bolig-
områderne, og at nye byområder får den rette service-
udbygning i takt med den demogra0ske udvikling. 

 > At byens kultur- og idrætsfaciliteter udbygges i takt 
med befolkningsudviklingen. 

 > At støjbelastningen af eksisterende og nye boliger 
reduceres. 

 > At Københavns kulturarv bruges og synliggøres som 
del af grundlaget for at forstå og udvikle byen. 

 > At kvaliteten af byens bevaringsværdige bebyggelser 
og bygninger fastholdes.

Kapitel 2

Målsæt  ninger 
for udviklingen
af København
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ERHVERV

Københavns Kommune har som mål: 

 > At skabe grundlag for 50.000 nye private arbejdsplad-
ser frem mod 2031. 

 > At byudviklingen i København understøtter en relativt 
højere vækst i antallet af arbejdspladser i Greater 
Copenhagen end andre byregioner (Stockholm, Ams-
terdam og Oslo). 

 > At andelen af højtkvali0cerede beskæ-igede skal øges 
med mindst 0,5 procentpoint årligt. 

 > At fremme en udvikling af byens erhvervsområder, som 
sikrer et bredt udvalg af lokaliseringsmuligheder for 
forskellige virksomhedstyper, såsom kontor, håndværk, 
mindre produktion, lager- og logistik samt kreative 
erhverv. 

 > At Københavns Kommune arbejder for at sikre, at der 
skabes rammer for skæve og kreative erhverv i gamle 
industriområder. 

 > At fremme erhvervsudvikling i og omkring byens 
campusområder og skabe gode rammer for private 
iværksættermiljøer. 

 > At sikre gode lokaliseringsmuligheder for virksomheder 
med mange ansatte nær de større stationer i byen. 

 > At fremme en bæredygtig turisme, der tager hensyn 
til lokalmiljø og fordeler sig i hele byen og den øvrige 
hovedstadsregion. 

 > At skabe mulighed for midlertidig anvendelse og 
aktiviteter i eksisterende bygninger og omgivende 
arealer i de områder, der ikke byudvikles i første del af 
planperioden. 

 > At fastholde København som Greater Copenhagens 
overordnede butiks- og oplevelsescenter. 

 > At sikre mulighed for alsidige indkøbsmuligheder i alle 
bydele. 

 > At begrænse transportafstande ved indkøb og sikre 
god tilgængelighed for alle, især for gående, cyklende 
og kollektiv tra0k. 

 > At Københavns Kommune arbejder for at understøtte 
lokal, bæredygtig og klimavenlig fødevareforsyning.

TRAFIK

Københavns Kommune har som mål:  
 

 > At biltra0kken i 2025 maksimalt udgør 25 % af alle 
ture, der foretages i København, samt at antallet af ture 
fordeler sig på mindst 25 % gang, 25 % cykling og 25 % 
kollektiv transport i 2025. 

 > At mindst 75 % af væksten i antal personture sker inden 
for cykling og kollektiv tra0k. 

 > At cykling udgør mindst halvdelen af turene til arbejde 
eller uddannelse i kommunen. 

 > At komfort, fremkommelighed og tryghed for fodgæn-
gere forbedres, så det gennemsnitlige antal af daglige 
gangture pr. københavner i København øges med 20 % 
i forhold til 2017. 

 > At ingen tra0kanter bliver dræbt eller kommer alvorligt 
til skade i tra0kken. 

 > At sikre den bedst mulige sammenhæng mellem alle 
transportformer, herunder i den kollektive tra0k, mel-
lem kollektiv tra0k og cykler samt forbedre brugernes 
oplevelse af sammenhænge. 

 > At byens gaderum og vejarealer udnyttes i et samspil 
mellem mobilitet og ophold. 

 > At der skal arbejdes på at frigøre vejareal fra privat-
bilisme til nye anvendelser såsom rekreative formål, 
o/entlig transport og klimatilpasning. 

 > At mobilitet og infrastruktur bidrager til den sociale 
inklusion i København. 

 > At cykel- og fodgængeradgang på langs og tværs af 
havnen binder byen sammen samtidig med, at havnen 
bruges aktivt til både daglig transport og til færdsel og 
ophold i fritiden. 

 > At lu-kvaliteten i København forbedres, så den lever op 
til verdenssundhedsorganisationen WHO’s retningslin-
jer for god lu-kvalitet. 

 > At Københavns Kommune arbejder på at forbyde die-
selbiler i byen inden 2030. 

 > At Københavns Kommune arbejder på at indføre 
en form for intelligent roadpricing for at reducere 
fossildreven privatbilisme til gavn for københavnernes 
sundhed og klimaet.

REKREATION OG  
NATUR
Københavns Kommune har som mål:  

 > At kommunens rekreative tilbud og områder imøde-
kommer befolkningens behov. 

 > At rammerne og borgernes interesse for at bruge byen 
som helhed til kultur- og fritidsaktiviteter styrkes. 

 > At der skabes rammer for at indpasse faciliteter til 
kultur- og fritidsaktiviteter i både nye og eksisterende 
byområder. 

 > At Københavns Kommune vil gå i dialog med byg-
herrer om muligheden for multifunktionel indretning, 
som understøtter anvendelse af bygninger og/eller 
ude arealer til kultur- og fritidsfaciliteter, hvor dette er 
relevant. 

 > At adgangen til havnen, kysten og vandområderne 
forbedres, navnlig som led i byomdannelse. 

 > At udviklingen af byens rekreative faciliteter og grønne 
områder ses i sammenhæng med befolkningsudvikling 
og -sammensætning. 

 > At nye grønne områder og friarealer til nyt byggeri bi-
drager til at gøre byen mere grøn til gavn for borgernes 
livskvalitet, biodiversiteten og for at tilpasse byen til 
fremtidens klima. 

 > At der etableres .ere grønne tage, der kan understøtte 
regnvandshåndtering, CO2-optag, bistader, grøntsags-
dyrkning, ophold, sociale arrangementer, husdyrhold, 
restauration og andet. 

 > At adgangen til fysiske og sociale aktiviteter såvel som 
ro og naturoplevelser udvikles i byens rekreative og 
grønne områder. 

 > At kvaliteten af byens eksisterende grønne områder 
øges til gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten 
og for at tilpasse byen til fremtidens klima. 

 > At der plantes 100.000 nye træer inden udgangen af 
2025. 

 > At kvaliteten af byens vandområder og adgangen til at 
bruge dem forbedres.

ENERGI OG MILJØ

Københavns Kommune har som mål: 

 > At København er CO2-neutral i 2025. 

 > At varmeforsyningen baseres på 2ernvarme med mu-
lighed for at indpasse samfundsøkonomisk hensigts-
mæssige vedvarende energiteknologier. 

 > At fremme brug af alternative energiproduktionsformer 
som geotermi, solceller, vindmøller, varmepumper 
og elpatroner. Biomasse kan som overgangsteknologi 
bruges til at udfase brugen af fossile energikilder. 

 > At sikre energioptimering ved at udnytte lavtemperatur-
2ernvarme og varmelagring og etablere 2ernkøling. 

 > At byens energiforbrug løbende reduceres gennem 
energie/ektivisering og forbedringer af såvel opførelse 
som dri- af dens bygninger, infrastruktur og øvrige 
anlæg. 

 > At klimatilpasning integreres med byens udvikling og 
omdannelse, så skader forebygges e/ektivt og a.edte 
muligheder for innovation, grøn vækst, rekreation m.v. 
udnyttes. 

 > At sikre etablering af en e/ektiv infrastruktur til regn-
vandshåndtering, der a.aster kloakken og i et samlet 
system bortleder vandet fra skybrud og voldsom regn 
til havet. 

 > At der på grundlag af kommunens storm.odsplan ud-
arbejdes løsninger, til hvordan byen mest e/ektivt og 
med størst mulig værdi kan højvandssikres. 

 > At a/ald sorteres ved kilden for at øge genanvendelsen 
og udnyttelsen af ressourcerne heri, og dermed mind-
ske miljøbelastning og ressourceforbrug. 

 > At der arbejdes for et a/aldsfrit København, hvor al 
a/ald genbruges eller genanvendes, og at der arbejdes 
for en plan for en udfasning af forbrændingsanlæggene 
over tid. 

 > At 2erne eller minimere virkninger af forurenet jord for 
borgernes sundhed, grundvandet og miljøet i øvrigt.

55

Københavns Kommuneplan 2019Københavns Kommuneplan 2019

54

Målsætninger for udviklingen af København



B%øns&ø'-Husum

B(s)e*'e%+
Øste%*%o

Nø%%e*%o

In,%e B-

C&%(st(.ns&.vn

Am.+e% Øst

Am.+e% Vest

Veste%*%o

Kon+ens 
En+&.ve

V./*-

V.n/øse

 

Kapitel 3

Udviklingen  
i København
frem mod 
2031

Dette *$%)te& #$' t)& (o'm,& $t +)ve et ove'o'!net "&)* %,, #vo' 
) ".en u!v)*&)n+en /n!e' ste!. A( ".!e&s*o'tene v)& væsent-
&)+e æn!')n+e' ) *ommune%&$nens '$mme' ('em+, s$m-
men me! %otent)$&eom',!e' (o' n.e me&&emsto'e o+ sto'e 
+'ønne om',!e'. En "es*')ve&se $( !e *on*'ete æn!')n+e' 
) *ommune%&$nens '$mme' /n!es %, *ommune%&$nens 
#-emmes)!e.

Det s)!ste o%s&$+ ) *$%)t&et om#$n!&e' L.nette#o&men. F'em 
mo! 2031 v)& sto'e !e&e $( $'"e-!et me! L.nette#o&men 
"æ'e %'æ+ $( (o'"e'e!en!e un!e'sø+e&se', st)&&)n+t$+en 
s$mt )+$n+sætte&se $( $'"e-!et me! *ommen!e )n('$-
st'u*tu' o+ #$vneo%(.&!. L.nette#o&men )n!+,' s,&e!es 
)**e som en !e& $( Kommune%&$n 2019, men s*$& ses som 
et &$n+s)+tet ")!'$+ t)& Kø"en#$vns u!v)*&)n+en ('em mo! 
2070.
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Femøren

Kastrup

Lu!havnen

Friheden

Åmarken

Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). 
Udbygnings- og 0nansieringsbehov 
op gøres på baggrund af befolknings-
prognosen én gang årligt, og behovet 
justeres e-er vedtagelse af budget  -
a-ale og overførselssag.

29 dagtilbudsgrupper

3 skolespor

1 idrætshal

140 plejeboliger – modernisering

195 plejeboliger – ny kapacitet

1 dri-splads

1 grøn forbindelse

Boligmassen e'er 
ejerforhold
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

<1%

22%

26%
27%

25%

1. del af planperioden 
(tidligst udvikles fra 2019)

Væsentlige rammeændringer 

1. Ørestad City og Syd
Der muliggøres yderligere bebyggelse som 
følge af a-ale om Ørestad Fælled Kvarter.
Desuden udgår bestemmelse om erhverv i 
randområde i Ørestad Syd.

2. Ørestad Fælled Kvarter
Anvendelsen ændres fra bolig til instituti-
oner og fritidsområder med henblik på at 
friholde området for byudvikling, som følge 
af a-ale om Ørestad Fælled Kvarter.

3. Ørestad – Vejlands Kvarter
Anvendelsen ændres fra institutioner og 
fritidsområde til boliger med mulighed 
for en skole som følge af a-ale om Ørestad 
Fælled Kvarter.

4. Selinevej Nord
Anvendelsen ændres fra institutioner og fri-
tidsområder til blandet erhverv, som følge 
af a-alen om Ørestad Fælled Kvarter.

5. Kigkurren
Anvendelsen for en del af området ændres 
fra institutioner og fritidsområder til boliger 
og serviceerhverv.

Rækkefølge for byudvikling
6. Artillerivej 69H
Der muliggøres daginstitutioner og pleje-
center.

7. Kongelundsvej 48A
Der muliggøres yderligere bebyggelse til 
boliger, idet den maksimale bebyggelses-
procent hæves fra 60 % til 110 %.

8. Oliefabriksvej 100
Ny ramme med boliger som villabebyggelse. 
Nærliggende produktionsvirksomhed af 
national interesse sikres.

9. Englandsvej 51
Der muliggøres etagebebyggelse, idet den 
maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 
40 % til 150 % i henhold til startredegørelse 
tiltrådt af Økonomiudvalget den 8. januar 
2019.

10. Brydes Allé 34
Der udlægges enkeltstående butik på 1.200 
m2 idet Boligforeningen 3B ønsker at fast-
holde og udvikle det lokale supermarked 
som en del af strategi for den almene bolig-
bebyggelse Hørgården, der er på regerin-
gens liste for udsatte boligområder.
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Væsentlige rammeændringer

Københavns grønneste bydel
Am$+e' Vest e' ".ens +'ønneste 
".!e& me! "&.$. ".ens stø'ste "est$n! 
$( #$ve(o'en)n+e'. En sto' !e& $( 
Am$+e' Vest e' t)!&)+e'e #$vom',!e, 
!e' )+ennem ,'ene e' "&evet (.&!t o% 
me! &osse %&$!s$2$&!. Det #$' +)vet 
mu&)+#e! (o' et$"&e')n+ $( Am$+e' 
Fæ&&e!, !e' s$mmen me! K$&ve"o! 
Fæ&&e! u!+ø' !et stø'ste n$tu'om',-
!e ) Kø"en#$vns Kommune. Am$+e' 
Vest e' !e'me! o+s, ".!e&en me! 
!et #ø-este $nt$& *v$!'$tmete' +'ønt 
%'. )n!".++e'.

Me! u!v)*&)n+en $( Ø'est$!, Is&$n!s 
B'.++e S.! o+ et$"&e')n+en $( met'o-
en #$' Am$+e' Vest +ennem+,et en 
m$'*$nt u!v)*&)n+ !e seneste ,'t)e'. I 
&ø"et $( !en *ommen!e %&$n%e')o!e 
(o'ventes Ø'est$! C)t. o+ S.! sto't 
set u!".++et. De'me! $(s&uttes o% 
mo! 30 ,'s ".u!v)*&)n+ ) Ø'est$!.

Vejlands Kvarter erstatter 
Ørestad Fælled Kvarter
I Kommune%&$n 2015 v$' om',!et vest 
(o' Sun!". St., o+s, *$&!et Ø'est$! 
Fæ&&e! Kv$'te', u!&$+t t)& ".u!v)*&)n+ ) 
(ø'ste !e& $( %&$n%e')o!en. Me! Bo'+e'-
'e%'æsent$t)onens "es&utn)n+ om $t 
/n!e $&te'n$t)ve ".++emu&)+#e!e' t)& 
Ø'est$! Fæ&&e! Kv$'te' u!&æ++es om-
',!et ) ste!et t)& o2ent&)+t (o'm,& ) t',! 
me! !en 'este'en!e !e& $( Am$+e' 
Fæ&&e!.

T)& e'st$tn)n+ (o' Ø'est$! Fæ&&e! Kv$'te' 
u!&æ++es et c$. 18 #$ sto't $'e$& no'! 
(o' Ve-&$n!s A&&é, #vo'$( 11,8 #$ *$n 
"e".++es. Om',!et v$' t)&tæn*t en 
*ommen!e c$m%)n+%&$!s, men +)ve' 
) ste!et mu&)+#e! (o' et$"&e')n+ $( c$. 
2.000 "o&)+e'. De'u!ove' u!&æ++es 
et $'e$& ve! Se&)neve- No'! t)& "&$n!et 
e'#ve'v, &)+esom !e' s*$& +)ves mu&)+-
#e! (o' 20.000 m5 e*st'$ e'#ve'v ) 
Ø'est$!.

Amager Vest
En grøn bydel med metro 
og store byudviklingsområder 
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Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er ved-
tagelse af budgeta-ale og overførselssag.

37 dagtilbudsgrupper

3 skolespor

1 idrætshal

123 botilbudspladser – modernisering

90 plejeboliger – ny kapacitet

1 dri-splads

1 grøn forbindelse

Boligmassen e'er 
ejerforhold
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

<1%

14%

35%

26%

25%

1. del af planperioden 
(tidligst udvikles fra 2019)

Perspektivområde 
(tidligst udvikles fra 2031)

Væsentlige rammeændringer 

1. Nordøstamager - Vermlandsgade 
Som del af rækkefølgeplanen fastholdes 
området til industri med særlig bestem-
melse om, at udvikling af området til miljø-
følsomme anvendelser forudsætter, at 
der tages hensyn til de fortsatte dri-s- og 
udviklingsmuligheder for den nærliggende 
produktionsvirksomhed.

2. Nordøstamager - Ved Amagerbanen 
Nord
Som del af rækkefølgeplanen ændres an-
vendelsen fra industri til blandet boliger og 
serviceerhverv.

3. Strandlodsvej 48
Anvendelsen ændres fra serviceerhverv til 
blandet boliger og serviceerhverv.

4. Kastrupvej m.%.
Flere boligrammer til havehuse er revurde-
ret af forvaltningen for at tilpasse rammer til 
eksisterende forhold.

Rækkefølge for byudvikling Væsentlige rammeændringer
5. Engvej
Byggemuligheden øges, idet den maksi-
male bebyggelsesprocent hæves fra 60 
% til 110 % med henblik på etablering af 
tagboliger.

6. Sundparken
Anvendelsen ændres for en del af området 
fra institutioner og fritidsområder til boliger. 
Bebyggelsesprocent hæves fra 60 % til 110 %, 
hvilket muliggør nyt plejecenter i henhold 
til start redegørelse tiltrådt af Økonomiud-
valget den 13. november 2018.

7. Prøvestenen Syd
Anvendelsen ændres til o/entlige formål 
med mulighed for placering af erhverv 
med højere miljøklasse end miljøklasse 2 
og eksempelvis erhverv med kommercielle 
aktiviteter i relation til rekreative formål.

8. Holmbladsgade
Byggemuligheden øges for at muliggøre ny 
skole på Nordøstamager.

Gammel Strand

Kongens Nytorv

København H

Trianglen

Marmorkirken

Østerport
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Ø%esun,
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Amager Øst
Rekreative udfoldelsesmuligheder 
samt bolig- og industriområder 
præger bydelen langs Øresund

Ud%ugtsmål for hele København
K&øve'm$'*en o+ Am$+e' St'$n!%$'* 
e' ) !$+ o0e "en.tte!e u!1u+tsm,&, 
n,' *ø"en#$vne'ne s*$& n.!e en 
!$+ ve! st'$n!en, !.'*e v$n!s%o't, 
(o!"o&! e&&e' $n!en mot)on. Sæ'&)+t 
Am$+e' St'$n!%$'* me!v)'*e' me! 
!en &$n+e *.stst'æ*n)n+ t)&, $t Am$+e' 
Øst $!s*)&&e' s)+ ('$ Kø"en#$vns øv')+e 
".!e&e. Me! et$"&e')n+ $( met'o t)& 
&u0#$vnen #$' ".u!v)*&)n+en %, Am$-
+e' Øst !et seneste ,'t) *oncent'e'et 
s)+ om*')n+ om',!e'ne ve! K')msve-, 
St'$n!&o!sve- o+ Ve! Am$+e'"$nen. 
Om',!et ve! K')msve- e' ) !$+ næsten 
(u&!t u!".++et, o+ *v$'te'et ")!'$+e' 
) !$+ me! "o&)+e' tæt %, met'o o+ 
st'$n!%$'*.

Nye byudviklingsområder ved 
Prags Boulevard
Me! Kommune%&$n 2019 u!&æ++es 
en !e& $( !e nuvæ'en!e )n!ust')om-
',!e' no'! (o' P'$+s Bou&ev$'! t)& 
".u!v)*&)n+. Om',!e'ne v$' ) !en 
(o'e+,en!e *ommune%&$n u!&$+t 
som %e's%e*t)vom',!e'. Den øst&)+e 
!e& $( om',!et om*')n+ S)&-$n+$!e 
"est,' ) !$+ $( en "&$n!)n+ $( t'$!)t)o-
ne&&e o+ *'e$t)ve e'#ve'v ) en !e&v)st 
ne!s&)!t ".+n)n+sm$sse, !e' 'umme' 
t.!e&)+e s%o' $( om',!ets #)sto')s*e 
$nven!e&se t)& )n!ust'). Bes*æ0)+e&sen 
) !en !e& $( om',!et e' *oncent'e'et 
%, (, e-en!omme. De' *$n ) !en 
v)!e'e %&$n&æ+n)n+ (o' om',!et ve! 
S)&-$n+$!e, ) et *ommune%&$nt)&&æ+ 
me! &o*$&%&$n, ses %,, #vo'!$n m$n 
*$n ($st#o&!e om',!ets *$'$*te' o+ 
*'e$t)ve e'#ve'v o+ s$mt)!)+ t)&(ø'e 
n.t &)v me! n.e "o&)+e' o+ e'#ve'v 
un!e' #ens.nt$+en t)& #,n!te')n+ $( 
')s)*ozone ('$ næ't&)++en!e %'o!u*-
t)onse'#ve'v.
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Amager Strandpark

Kløverparken er fortsat perspektiv-
område
No'!øst (o' K&øve'm$'*en &)++e' 
)n!ust')om',!et K&øve'%$'*en. Om-
',!et #use' ) !$+ en 'æ**e (o's*e&&)+e 
v)'*som#e!e' s$mt *u&tu'- o+ (')t)!s-
($c)&)tete' som e*sem%e&v)s )n!en!ø's 
(o!"o&!"$ne' o+ et *once'tste!. 
De'u! ove' e' en sto' !e& $( om',!et 
u"e".++et o+ v)& %, s)+t *unne ")-
!'$+e me! et n.t ".om',!e cent'$&t ) 
Kø"en#$vn. He&e om',!et ($st#o&!es 
me! Kommune%&$n 2019 som %e's-
%e*t)vom',!e. Det s*.&!es %')mæ't, $t 
$'e$&e'ne &$n+s K&øve'%$'*en o+ K'$0-
væ'*s#$&vøen $(vente' #,n!te ')n+ $( 
)n('$st'u*tu'. En ('emt)!)+ u! v)*&)n+ $( 
K&øve'%$'*en o+ Re(s#$&e øen 'umme' 
un)**e mu&)+#e!e' (o' $t s*$"e et sto't 
s$mmen#æn+en!e n.t *.stnæ't om-
',!e ) Kø"en#$vn o+ s*$"e en s$m &et 
(o'")n!e&se me! o2ent&)+ $!  +$n+ &$n+s 
*.sten. Det e' !o+ en (o'u!sæt n)n+, 
$t !e' t)&ve-e"')n+es t)&('e!sst)& &en!e 
&øsn)n+e' %, )n('$st'u*tu' ) om ',!et, 
(ø'en! !e' t$+es #u& %, u! v)*&)n+en. 
I um)!!e&"$' (o'&æn+e&se $(, $t !en 
('emt)!)+e )n('$st'u*tu'"et-en)n+ $( 
om',!e'ne, #e'un!e' *o&&e*t)v t'$ns-
%o't, e' $=&$'et ) (o'#o&! t)& &)n-e(ø')n+ 
o+ /n$ns)e')n+, e' !et en mu&)+#e! $t 
('em'.**e ".u!v)*&)n+ v)$ et *ommu-
ne%&$nt)&&æ+. En ".u!v)*&)n+ ) !$+ 
v)&&e o+s, "e+'ænses $( (o'u'enen!e 
v)'*som#e!e' o+ ')s)*ov)'*som#e!e' 
"e&)++en!e ) næ'#e!en %, P'øveste-
nen. Kommune%&$nen +)ve' mu&)+-
#e! (o' $t u!$'"e-!e en &o*$&%&$n (o' 
P'øve stenen me! #en"&)* %, zone')n+ 
$( v)'*som#e!e' e0e' (o'u'en)n+s- 
o+ ')s)*o+'$!. M,&et e' $t u!$'"e-!e 
en %&$n, !e' s)*'e' om',!et (o' !)sse 
v)'*som#e!e' me! sæ'&)+e "e&)++en-
#e!s*'$v, men s$mt)!)+ s,&e!es 
$t v)'*som#e!e' me! !en stø'ste 
(o'u'en)n+s"e&$stn)n+ o+/e&&e' ')s)*o 
('em$!'ettet %&$ce'es ) stø'st mu&)+ 
$(st$n! ('$ K&øve'%$'*en.
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Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er ved-
tagelse af budgeta-ale og overførselssag.

2 dagtilbudsgrupper

1 grøn forbindelse

Boligmassen e'er 
ejerforhold
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

  1 %

32%

32%

11%

24%

Væsentlige rammeændringer 1. Dortheavej
Anvendelse ændres fra blandet erhverv til 
serviceerhverv som følge af kommunens 
udførte erhvervsanalyse til baggrund for 
Kommuneplan 2019.

2. Smedeto'en 10
Anvendelsen ændres fra blandet erhverv 
til blandet boliger og serviceerhverv i 
overensstemmelse med ejendommens 
eksisterende anvendelse.

3. Frederiksborggade 16-30
Der muliggøres udvikling af uddannelses-
institutionen NEXT.

4. Emdrupvej
Der muliggøres boliger til udsatte borgere.

5. Emdrupvej 107
Ny enkeltstående butik på op til 1.000 m2 på 
Emdrupvej 107.

6. Ryparken 75-81
Anvendelsen ændres fra boliger og service-
erhverv til institutioner og fritidsområder, 
hvilket muliggør anvendelse til kommunale 
behov.

Rækkefølge for byudvikling Væsentlige rammeændringer

7. Thoravej 22
Anvendelsen ændres fra blandet erhverv til 
boliger og serviceerhverv, hvilket muliggør 
herberg med overnatningsfaciliteter.

8. Lygten
Parkeringnormen ændres for at muliggøre 
stationsnær bebyggelse, som godkendt i 
startredegørelse af Økonomiudvalget 13. 
marts 2018. Området fastsættes til byom-
dannelsesområde grundet dets gradvise 
omdannelse til nye byformål.

9. Lygten Nord
Området fastsættes til byomdannelses-
område grundet dets gradvise omdannelse 
til nye byformål.

10. Drejervej
Anvendelsen ændres fra serviceerhverv til 
blandet boliger og serviceerhverv.

11. Frederiksborgvej 59
Der muliggøres randbebyggelse langs 
Frederiksborgvej 59.

Bispebjerg
Fokus på kreative og traditionelle erhverv 
i Nordvest

En sammensat bydel
B)s%e"-e'+ e' en v$')e'et ".!e& 
"est,en!e $( #ove!s$+e&)+t "o&)-
+e', e'#ve'vsom',!e' o+ t)!&)+e'e 
)n!ust')om',!e'. B.!e&en "est,' $( 
*v$'te'e'ne No'!vest, R.%$'*en- 
Lun!e#us, Em!'u%, B)s%e"-e'+ o+ 
Utte's&ev. B.!e&ens stø'ste 'e*'e$-
t)ve om',!e' e' Utte's&ev Mose o+ 
Le'sø%$'*en, som !$nne' ".!e&ens 
+'ønne +'ænse'. B)s%e"-e'+ K)'*e+,'! 
u!+ø' !esu!en en +'øn 'essou'ce 
o+s, som 'e*'e$t)vt 'um (o' B)s%e-
"-e'+. Bo&)+m$ssen ) B)s%e"-e'+ e' 
*$'$*te')se'et ve! m$n+e $&mene o+ 
$n!e&s"o&)+e' o+ 'e&$t)vt (, e-e'"o&)+e'. 
Gennemsn)tsstø''e&sen %, "o&)+e' 
e' c$. 65 m5. Det e' ".ens &$veste o+ 
"ev)'*e', $t m$n+e "e"oe'e m, 1.tte 
væ*, n,' !e' s*e' ($m)&)e(o'ø+e&se. P, 
!en "$++'un! "ø' !e' $'"e-!es (o' $t 
s*$"e 1e'e ($m)&)e"o&)+e' ) ".!e&en. De' 
%&$n&æ++es !o+ et$"&e'et "ot)&"u! 
o+ "o&)+&øsn)n+e' (o' soc)$&t u!s$tte 
"o'+e'e %, *ommun$&t e-e!e +'un!e. 
He' (,' !e n.e "e"oe'e +&æ!e $( !e 
e*s)ste'en!e (æ&&ess*$"e' o+ netvæ'*, 
som e' t)& ste!e ) om',!e'ne. En &o*$&-
%&$n v)& "&)ve u!$'"e-!et %, "$++'un! 
$( *on*'ete %'o-e*t(o's&$+ (o' *ommu-
nens +'un!e me! #en"&)* %, $t s)*'e 
et s$ms%)& me! om',!ets e*s)ste'en-
!e *v$&)tete'.

Bedre kollektiv tra&k og et nyt hus 
for kampsporten
Å"n)n+en $( C)t.')n+en v)& #$ve 
%os)t)v "et.!n)n+ (o' B)s%e"-e'+, 
)!et Nø''e"'o St$t)on %, +'ænsen 
me&&em Nø''e"'o o+ B)s%e"-e'+ v)& 

*unne "et-ene en sto' !e& $( No'!-
vest. Det"et.!e', $t B)s%e"-e'+ nu e' 
(o'"un!et me! 'esten $( ".en %, en 
me+et "e!'e m,!e. P, &æn+e'e s)+t 
v)& en mu&)+ n. &et"$ne(o'")n!e&se 
me&&em Nø''e"'o St$t)on o+ G&$!s$xe 
st.'*e !en *o&&e*t)ve t'$/* ) sto'e !e&e 
$( B)s%e"-e'+. Som su%%&ement t)& 
un!e'sø+e&sen $( en &et"$ne&øsn)n+, 
un!e'sø+es mu&)+#e!en (o' $t et$"&e-
'e en BRT-(o'")n!e&se. Det *ommen!e 
K$m%s%o'tens Hus ve! Nø''e"'o 
St$t)on v)& !esu!en st.'*e om',!et 
o+ s*$"e et n$tu'&)+t s$m&)n+sste! (o' 
1e'e $( ".!e&ens "o'+e'e.

Kreative og traditionelle erhverv i 
Nordvest
Kø"en#$vns ".u!v)*&)n+ #$' me!(ø't, 
$t m$n+e $( ".ens n.e e'#ve'vsom',-
!e' #enven!e' s)+ t)& *onto'v)'*som-
#e!e'. B)s%e"-e'+ o+ s%ec)e&t No'!-
vest t)&t'æ**e' me! s)n un)**e *$'$*te' 
) (o'm $( en v$')e'et ".+n)n+sm$sse o+ 
t)!&)+e'e )n!ust')om',!e' et "'e!e'e 
u!sn)t $( v)'*som#e!e'. Det *$n e*sem -
%e&v)s væ'e v)'*som#e!e' )n!en (o' 
*'e$t)ve e&&e' t'$!)t)one&&e e'#ve'v, som 
)væ'*sætte'e, #,n!væ'*sv)'*som-
#e!e' e&&e' $utome*$n)*e'e, !e' /n!e' 
No'!vest $tt'$*t)v %, +'un! $( mu&)+ -
#e!en (o' $t #$ve (un*t)one' s,som 
v$'e&$+e', o%&$+s%&$!s o+ eventue&t 
væ'*ste! t)&*n.ttet en m)n!'e *onto'-
".+n)n+. Me! Kommune%&$n 2019 
øns*e' v) ) sæ'&)+ +'$! $t (o*use'e %, 
No'!vest som et ".*v$'te' (o' ",!e 
*'e$t)ve o+ t'$!)t)one&&e e'#ve'v, 
#vo'(o' ".!e&ens t'e *'e$t)ve zone' 
"ev$'es.
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Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er ved-
tagelse af budgeta-ale og overførselssag.

18 dagtilbudsgrupper

2 skolespor

1 idrætshal

375 plejeboliger – ny kapacitet

20 botilbudspladser - modernisering

Boligmassen e'er 
ejerforhold
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

  4%

43%

11%

30%

12%

1. del af planperioden 
(tidligst udvikles fra 2019)

Væsentlige rammeændringer 

1. Tingbjerg
Byggemulighederne for Tingbjerg øges for 
at muliggøre Tingbjerg/Husum Byudvik-
lingsstrategi med e-erfølgende planer og 
programmer, idet området er på regerin-
gens ghettoliste. Der skabes mulighed ved 
lokalplan for at bygge i op til 33 m i den ydre 
ramme og op til 24 m i sydøstlige rammer. 
Dette er i overensstemmelse med helheds-
planen for Tingbjerg.

2. Ruten Bydelscenter
Centrets afgrænsning justeres og mak-
simalt butiksareal hæves med 2.000 m2 
til 7.600 m2 for at understøtte indsatsen i 
Tingbjerg.

Rækkefølge for byudvikling Væsentlige rammeændringer
3. Bystævneparken
Kommuneplanrammen for Bystævneparken 
ændres for at muliggøre Tingbjerg/Husum 
Byudviklingsstrategi med e-erfølgende 
planer og programmer. Rammen fastsættes 
nærmere ved kommende kommuneplan-
lægning.

Brønshøj-
Husum

Udvikling af Bystævneparken 
og Tingbjerg skal lø9e hele Brønshøj-Husum

En sammensat bydel med behov 
for bedre kollektiv tra&k
B'øns#ø--Husum e' en +'øn ".!e& 
me! om',!e' $( #ø- 'e*'e$t)v væ'!) 
som Utte's&ev Mose o+ (æstn)n+s-
*$n$&en. Det e' en ".!e& me! en 'æ**e 
n.e *u&tu'- o+ (')t)!s)n)t)$t)ve', #vo' 
+$m&e ".+n)n+e' (,' n.t &)v som me! 
$*t)v)tete'ne ) !et +$m&e B'øns#ø- 
V$n!t,'n. An!e&en $( st$t)onsnæ'e 
om',!e' e' !o+ væsent&)+ &$ve'e ) 
B'øns#ø--Husum en! $n!'e ".!e&e 
) Kø"en#$vn, o+ !e cent'$&e !e&e $( 
B'øns#ø--Husum e' ) !$+ u!e&u**en-
!e "us"et-ent. Bo'+e''e%'æsent$t)-
onens "es&utn)n+ om $t un!e'sø+e 
mu&)+#e!e'ne (o' et$"&e')n+ $( en 
&et"$ne me&&em Nø''e"'o St$t)on o+ 
G&$!s$xe e' s$mt)!)+t en un!e'sø+e&-
se $( mu&)+#e!en (o' $t &ø0e B'øns-
#ø--Husum o+ un!e'støtte u!v)*&)n-
+en $( T)n+"-e'+ o+ B.stævne%$'*en, 
!e' s$mt)!)+ ,"nes me'e o% o+ *o"&es 
"e!'e t)& 'esten $( Kø"en#$vn. De' s*$& 
) !en ('emt)!)+e %&$n&æ+n)n+ t$+es 
#ens.n t)& !en (o'es&,e!e &)n-e(ø')n+ 
(o' &et"$nen, !e' ('em+,' $( *o'tet 
"$+e'st ) *ommune%&$nen. Desu!en 
s*$& !e' ) !et v)!e'e $'"e-!e me! 
!en ove'o'!ne!e *o&&e*t)ve t'$/*"e-
t-en)n+ ) ".en, som su%%&ement t)& 
un!e'sø+e&sen $( en &et"$ne&øsn)n+ 
t)& T)n+"-e'+, un!e'sø+es mu&)+#e!en 
(o' $t et$"&e'e en BRT-(o'")n!e&se t)& 
T)n+"-e'+, som !en %')mæ'e &øsn)n+ 
(o' (o'")n!e&sen t)& T)n+"-e'+.

En samlet plan skal lø'e Tingbjerg
Om+)vet $( +'ønne om',!e' &)++e' 
"o&)+om',!et T)n+"-e'+, næ' Vestvo&-
!en, G.n+emosen o+ Utte's&ev Mose. 
T)n+"-e'+ e' ) !$+ *$'$*te')se'et ve! 
!ens &$ve "e".++e&se o+ &u0 me&&em 
#usene. T)n+"-e'+ e' ) !$+ u!%e+et 
som #,'! +#etto $( st$ten, o+ !et e' 
&ov"estemt, $t "o&)+om',!et s*$& un-
!e'+, sto'e (.s)s*e (o'$n!')n+e' ('em 
mo! 2030. Me! Kommune%&$n 2019 
"&)ve' T)n+"-e'+ u!%e+et som et ".-
u!v)*&)n+som',!e. Kø"en#$vns Kom-
mune o+ !e to $&mene "o&)+o'+$n)s$-
t)one' SAB o+ (s" s$m$'"e-!e' om $t 
'e$&)se'e !en $m")t)øse o+ &ov%&)+t)+e 
u!v)*&)n+s%&$n (o' T)n+"-e'+-Husum, 
som "&ev ve!t$+et $( "o&)+o'+$n)s$-
t)one'ne o+ Bo'+e''e%'æsent$t)onen 
s$mt +o!*en!t $( Bo&)+m)n)ste')et ) 
2019. U!v)*&)n+s%&$nen ".++e' v)!e'e 
%, B.u!v)*&)n+s%&$nen ('$ 2018 o+ 
t$+e' u!+$n+s%un*t ) T)n+"-e'+s 
e*s)ste'en!e *v$&)tete' me! øns*et 
om $t s*$"e en +'øn, $*t)v o+ ,"en 
"o&)+". me! "&$n!e!e e-e'(o'me' o+ 
en "æ'e!.+t)+ "e"oe's$mmensæt-
n)n+. V)s)onen e' en +ennem+')"en!e 
om!$nne&se $( om',!et me! u!-
+$n+s%un*t ) Kø"en#$vne'mo!e&&en, 
#vo' !et %')mæ'e +'e" e' (o'tætn)n+ 
me! %')v$te "o&)+e' s$mt (o'"e!'et 
t'$/*$& )n('$st'u*tu'. De %')v$te "o&)+e' 
s*$& me!v)'*e t)& $t s*$"e et v$')e'et o+ 
$tt'$*t)vt "o&)+u!"u!, s, "e"oe's$m-
mensætn)n+en ) #ø-e'e +'$! *omme' 
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Bystævneparken

t)& $t $(s%e-&e 'esten $( Kø"en#$vn. 
De'u!ove' e' !e' (o*us %,, $t !e' s*$& 
s*$"es n.e mø!este!e' o+ (o'")n!e&-
se' %, tvæ's, !e' s*$& *o"&e n. "e".+-
+e&se s$mmen me! !en e*s)ste'en!e 
o+ !et om*')n+&)++en!e &$n!s*$". Det 
s*$& s$mt)!)+ s*$"e +'o"un! (o' n.e 
(æ&&ess*$"e' %, tvæ's o+ st.'*e !en 
soc)$&e s$mmen#æn+s*'$0.

Bystævneparken omdannes til et 
attraktivt bykvarter
Me! Kommune%&$n 2019 u!&æ++es 
B.stævne%$'*en t)& et n.t ".u!v)*-
&)n+som',!e. B.stævne%$'*en, !e' e' 
e-et $( Kø"en#$vns Kommune, "&ev 
o%(ø't ) 1970-1973 o+ #use' ) !$+ en 
'æ**e *ommun$&e )nst)tut)one' #e'un-
!e' 1e'e %&e-ecent'e. 

Det e' %&$nen, $t B.stævne%$'*en 
ove' !e *ommen!e ,' s*$& u!v)*&es 
t)& et t'.+t, +'ønt o+ $tt'$*t)vt om',-
!e me! n.e "o&)+e'. Hens)+ten e' $t 
s*$"e en "&$n!et ".!e& o+ ")!'$+e t)& 
et &ø0 $( #e&e T)n+"-e'+-Husum. I !en 
('em&$+te #e&#e!s%&$n ,"nes B.stæv-
ne%$'*en o% t)& !e om*')n+&)++en!e 
*v$'te'e', mens to n.e s*o&es%o' 
t)&*n.ttet t)& næ't&)++en!e s*o&e o+ 
n.e !$+)nst)tut)one' s*$& ")!'$+e me! 
*$%$c)tet t)& ('emt)!ens "ø'n o+ un+e ) 
B'øns#ø--Husum.
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Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er ved-
tagelse af budgeta-ale og overførselssag.

36 dagtilbudsgrupper

4 skolespor

1 idrætshal

35 botilbudspladser – ny kapacitet

60 plejeboliger – modernisering

80 plejeboliger – ny kapacitet

1 grøn forbindelse

*Data for Indre By og Christianshavn

Boligmassen e'er 
ejerforhold 
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

2%

12%

22%

29%

35%

Perspektivområde 
(tidligst udvikles fra 2031)

Væsentlige rammeændringer 

Potentialeområder for nye store og 
mellemstore grønne områder

1. Bodenho(s Plads
Byggemuligheden øges, idet den maksi-
male bebyggelsesprocent hæves fra 150 
% til 165 % med henblik på etablering af 
tagboliger.

Rækkefølge for byudvikling Væsentlige rammeændringer
2. Holmen
Byggemuligheden for Kunstskolerne (Det 
kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering, 
Rytmisk Musikkonservatorium, Den danske 
Filmskole og Den danske Scenekunstskole) 
øges i mindre grad for at muliggøre poten-
tiel udvidelse, samtidig med, at sammen-
hæng mellem de to nuværende rammer 
ophæves og således fremadrettet udgøres 
af to selvstændige rammer.

Christianshavn
Omdannelse af et gammelt 
forsvarsområde og industriområde

Starten på en ny fremtid 
for Nyholm
Me! Ho&mens u!v)*&)n+ #$' C#')st)$ns-
#$vn +ennem+,et sto'e (o'$n!')n+e'. 
O%e'$en, n.e u!!$nne&ses)nst)tut)one' 
o+ senest en u!v)*&)n+ $( P$%)'øen o+ 
Ku+&e+,'!en ")!'$+e' me! n.e mu&)+-
#e!e' t)& Kø"en#$vns m)n!ste ".!e&. 
N.#o&m #$' &)+esom 'esten $( Ho&men 
s%)&&et en cent'$& 'o&&e (o' !et !$ns*e 
(o'sv$' ) 1e'e ,'#un!'e!e'. 

Me! u!1.tn)n+en $( Søvæ'net ('$ 
N.#o&m #$' st$ten )+$n+s$t $'"e-!et 
me! en n. #e&#e!s%&$n (o' !en !e& $( 
øen, !e' s*$& "ev$'es. P&$nen (o'ventes 
(æ'!)+ ) 2020, #vo'e0e' en næ'me'e 
*ommune- o+ &o*$&%&$n&æ+n)n+ s*$& 
/n!e ste!.

Kø"en#$vns Kommune øns*e' $t )n!-
+, ) u!v)*&)n+en $( om',!et s$mmen 
me! Fo'sv$'et o+ Ku&tu'm)n)ste')et ) 
en ,"en %'oces me! )n!!'$+e&se $( 
o2ent&)+#e!en. De' øns*es en #e&-
#e!so')ente'et u!v)*&)n+, !e' om($tte' 
s)*')n+ o+ st.'*e&se $( om',!ets *u&tu'-
$'v, #)sto')s*e o+ 'e*'e$t)ve *$'$*te' o+ 
$'*)te*ton)s*e væ'!)e'. Ve! u!v)*&)n+en 
$( N.#o&m e' !et $(+ø'en!e, $t om',-
!et %')mæ't u!&æ++es t)& 'e*'e$t)ve, 
o2ent&)+e o+ *u&tu'e&&e (o'm,&.

N.#o&m )n!+,' som en !e& $( !et 
u!%e+e!e *u&tu'm)&-ø (o' Ho&men, 
N."o!e', Ho&mens K)'*e/K)'*e+,'! 
o+ Sø*væst#uset. Ve! æn!')n+ $( !e 
nuvæ'en!e ".+n)n+e' t)& $n!en $nven-

!e&se e' !et v)+t)+t $t "ev$'e ".+n)n+-
e'nes m)&)tæ'e .!'e ('emton)n+. De' 
"ø' tæn*es ) (o'm)!&)n+ $( !e t)!&)+e'e 
m)&)tæ'e ".+n)n+e', )!et !e 'umme' en 
sto' #)sto')s* væ'!) (o' s,ve& &o*$&e som 
"esø+en!e. 

U!v)*&)n+en $( N.#o&m "ø' o+s, ses ) 
&.set $( !en *ommen!e u!v)*&)n+ %, 
Re(s#$&eøen o+ L.nette#o&men.

Refshaleøen som perspektiv-
område
Re(s#$&eøen #$' s)!en 1990’e'ne u!-
v)*&et s)+ ('$ $t væ'e et &u**et )n!ust')-
om',!e t)& $t væ'e et ,"ent om',!e ) 
Kø"en#$vn me! m$sse' $( mu&)+#e!e'. 
Re(s#$&eøen e', sæ'&)+t ) somme'#$&v-
,'et, "&evet et %o%u&æ't u!1u+tsm,& (o' 
*ø"en#$vne'ne o+ ".ens +æste' me! 
$tt'$*t)one' som museet Co%en#$+en 
Contem%o'$'., m$!m$'*e!et Re2en 
o+ !en sto'e *&$t'e#$& B&ocs & W$&&s. 

Re(s#$&eøen ($st#o&!es ) Kommune-
%&$n 2019 som %e's%e*t)vom',!e ) 
'æ**e(ø&+e%&$nen (o' ".ens u!v)*&)n+. 
Det "et.!e', $t en ".u!v)*&)n+ (ø'st 
*$n /n!e ste! e0e' 2031, o+ $t !e' ) 
om',!et (o'ts$t v)& væ'e +o!e &o*$&)se-
')n+smu&)+#e!e' (o' *'e$t)ve e'#ve'v, 
m)!&e't)!)+e t)&t$+, (est)v$&e' o+ events. 
I (o'")n!e&se me! u!v)*&)n+en $( L.net-
te#o&men o+ %&$n&æ+n)n+en $( n. 
)n('$st'u*tu' s*$& Re(s#$&eøen )n!tæn-
*es som s$mmen#æn+en!e me! !en 
om*')n+&)++en!e "..
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Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er ved-
tagelse af budgeta-ale og overførselssag.

36 dagtilbudsgrupper

4 skolespor

1 idrætshal

35 botilbudspladser – ny kapacitet

60 plejeboliger – modernisering

80 plejeboliger – ny kapacitet

1 grøn forbindelse

*Data for Indre By og Christianshavn

Boligmassen e'er 
ejerforhold 
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

4% 2%

24%

25%

45%
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Væsentlige rammeændringer 1. Sølvgade Kaserne
Anvendelsen ændres fra institution og 
fritidsområde til bolig, idet der er etableret 
ungdomsboliger.

2. Nyboder Skole
For at muliggøre udvidelse af Nyboder Sko-
le øges den maksimale bebyggelsesprocent 
fra 150 % til 185 %.

3. Amaliegade 23-25
Anvendelsen ændres fra institution og 
fritidsområde til bolig med henblik på at 
muliggøre konvertering til lejligheder. 

Rækkefølge for byudvikling Væsentlige rammeændringer
4. Amaliegade 44
Anvendelsen ændres fra institutioner og 
fritidsområde til serviceerhverv med hen-
blik på at muliggøre videre anvendelse af 
kontorerhverv. 

5. St. Kongensgade 96-100
Anvendelsen ændres fra institution og 
fritidsområde til bolig med henblik på at 
muliggøre konvertering til lejligheder.

Indre By
Københavns historiske centrum

En plan for den gennemkørende 
tra&k
Me! C)t.')n+ens )n!v)e&se ) e0e','et 
2019 ,"ne!e (em n.e met'ost$t)one' ) 
In!'e B.. De n.e met'ost$t)one' s*$"e' 
en "e!'e s$mmen#æn+ t)& 'esten $( 
".en o+ +ø' !et &ette'e $t *omme 'un!t. 
In!'e B. o%&eve' ) !$+ me+et +ennem-
*ø'en!e t'$/*. I (o'")n!e&se me! !e 
)+$n+væ'en!e un!e'sø+e&se' om en n. 
Øst&)+ R)n+ve- u!$'"e-!es !e' en sæ'-
s*)&t t'$/*s$ne')n+s%&$n. T'$/*s$ne')n+s-
%&$nen om($tte' In!'e B. o+ eventue&t 
$n!'e om',!e', som *$n t'$/*s$ne'es, 
#v)s !e' et$"&e'es en Øst&)+ R)n+ve- om 
Kø"en#$vn. 

Fo'm,&et me! t'$/*s$ne')n+s%&$nen e' 
$t "e+'ænse !en +ennem*ø'en!e t'$/* 
) "&.$. In!'e B.. Be"oe'e, *un!e', &o*$&e 
e'#ve'vs !')ven!e mv. s*$& st$!)+ *unne 
$nven!e ")& t)& !e 'e&ev$nte om',!e' 
o+ st'æ*n)n+e'. U!ove' $t t'$/*s$ne-
')n+s%&$nen s*$& *unne +)ve et "u! %,, 
#vo'!$n !en +ennem*ø'en!e t'$/* 
"e+'ænses ) 'e&ev$nte om',!e', s*$& %&$-
nen e*sem%&)/ce'e, #v)&*e ve-$'e$&e' !e' 
*$n (')+ø'es som (ø&+e $( !en "e+'æn-
se!e t'$/* o+ )&&ust'e'e, #v$! !e (')+-o'te 
ve-$'e$&e' $&te'n$t)vt *$n $nven!es t)&. 
Resu&t$te'ne $( t'$/*s$ne')n+s%&$nen 
(o'ventes $t væ'e *&$' ) &ø"et $( 2020.

Centrum for bæredygtig turisme 
og arbejdspladser
Hove!st$!som',!ets stø'ste *oncen-
t'$t)on $( $'"e-!s%&$!se' /n!es ) In!'e 
B.. Gennem !e seneste 15-20 ,' e' !e' 
s*et en m$'*$nt u!v)*&)n+ o+ (o'n.e&se 
$( om',!et. De' e' "&.$. (o'et$+et sto'e 
o2ent&)+e )nveste')n+e' ) o%(ø'e&sen $( 
*u&tu'e&&e )nst)tut)one' o+ ) et$"&e')n+en 
$( met'oen. In!'e B. #$' u!v)*&et o+ 
($st#o&!t s)n sæ'&)+e #)sto')s*e *$'$*te' 
s$mt)!)+ me!, $t m$n+e $'"e-!s-
%&$!se', et sto't u!"u! $( "ut)**e', 
 *u&tu'e&&e )ns t)tut)one' o+ 'est$u'$t)o-
ne' e' *ommet t)&. 

U!v)*&)n+en !e sene'e ,' #æn+e' tæt 
s$mmen me! en vo*sen!e tu')sme, !e' 
) Kø"en#$vn %')mæ't *oncent'e'e' s)+ ) 
!e )n!'e ".!e&e. Tu')smen #$' ")!'$+et 
t)& et $*t)vt #$n!e&s&)v o+ ".&)v, men *$n 
)n!)me&&em o+s, +)ve u!(o'!')n+e' (o' 
!e &o*$&e *ø"en#$vne'e. Me! Kommu-
ne%&$n 2019 øns*e' v) $t s*$"e '$mme'-
ne (o' en tu')sme, !e' (o'!e&e' s)+ ) #e&e 
".en o+ !en øv')+e #ove!st$!s'e+)on. 
S$mt)!)+ e' !et v)+t)+t, $t !e' (o'ts$t e' 
%&$!s t)& n.e v)'*som#e!e', som øns*e' 
$t %&$ce'e s)+ ) om',!et om*')n+ In!'e 
B.. He' *$n "&.$. nævnes u!v)*&)n+en $( 
Axe& Towe's o+ !en *ommen!e u!v)*-
&)n+ $( D$ns*e B$n*s t)!&)+e'e #ove!-
sæ!e %, B'eme'#o&men.
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Behov frem mod 2030
0nansieringsbehov opgøres på baggrund 
af befolkningsprognosen én gang årligt, og 
behovet justeres e-er vedtagelse af budge-
ta-ale og overførselssag.

92 dagtilbudsgrupper

8 skolespor

370 plejeboliger – ny kapacitet

2 idrætshaller

2 dri-spladser

2 grønne forbindelser

1 11-mands fodboldbane

2 7-mands fodboldbaner

2 parker

*Data for Vesterbro og Kongens Enghave

Boligmassen e'er 
ejerforhold 
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

<1%

35%

14%21%

30%

1. del af planperioden 
(tidligst udvikles fra 2019)

Væsentlige rammeændringer 

Rækkefølge for byudvikling
1. Sydhavn – Sluseholmen
Byggemuligheden øges, idet den maksimale 
bebyggelsesprocent hæves fra 150 % til 185 % 
for at muliggøre tættere bebyggelse ved 
kommende metrostation.

2. Bådehavnsgade Syd - Stejlepladsen
Ifølge Budget 19 a-ale om Ørestad Fælled 
Kvarter udlægges dette areal til byudvikling. 
Det udlægges til boliger. Nærliggende pro-
duktionsvirksomhed af national interesse 
samt Forsvarets skydebane på Amager 
sikres.

3. Bådehavnsgade Syd
Som del af rækkefølgeplanen udlægges 
området til blandet boliger og service-
erhverv. Nærliggende produktionsvirksom-
hed af national interesse samt Forsvarets 
skydebane på Amager sikres.

Væsentlige rammeændringer
4. Bådehavnsgade Nordøst
Som del af rækkefølgeplanen ændres 
anvendelsen fra blandet erhverv til blandet 
boliger og serviceerhverv.

5. Bådehavnsgade Nordvest
Som del af rækkefølgeplanen ændres 
anvendelsen fra blandet erhverv til blandet 
boliger og serviceerhverv.

6. Strømmen
Området indgår i rækkefølgeplanen. Ram-
men fastlægges ved yderligere kommune-
planlægning.
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Byudviklingen fortsætter i Københavns Sydhavn

En ny metro til Sydhavn
Et$"&e')n+en $( en n. met'o t)& S.!-
#$vn e' ) (u&! +$n+. S.!#$vnsmet'oen 
(o'ventes ,"net ) 2024, o+ !e'me! 
"&)ve' !et &ette'e $t *omme %, tvæ's 
$( !et n.e o+ +$m&e S.!#$vn, &)+esom 
S.!#$vn "&)ve' *o"&et %, !en e*s)ste-
'en!e !e& $( met'onettet. En n. met'o 
t)& S.!#$vn un!e'støtte' !en ".u!-
v)*&)n+, !e' #$' væ'et ) +$n+ s)!en 
,'tus)n!es*)0et, o+ som #$' 'esu&te'et 
) n.e ".*v$'te'e' &$n+s #$vne&ø"et. 
Me! met'oen s*$"es +'o"un! (o' en 
%os)t)v u!v)*&)n+ $( #e&e S.!#$vn.   
 

Bedre sammenhæng mellem det 
nye og gamle Sydhavn
S.!#$vns+$!e u!+ø' ) !$+ en "$'')-
e'e (o' s$mmen#æn+en me&&em !e 
n.e o+ +$m&e ".*v$'te'e' ) S.!#$vn. 
Me! Kommune%&$n 2019 u!&æ++es 
!e' om',!e' t)& ".u!v)*&)n+ %, "e++e 
s)!e' $( S.!#$vns+$!e. Fo' $t s*$"e 
"e!'e s$mmen#æn+ me&&em !et n.e 
o+ +$m&e S.!#$vn "ø' et væsent&)+t 
e&ement ) u!v)*&)n+en $( om',!e'ne 
væ'e et (o*us %, )nte+'$t)onen me! 
!e om*')n+&)++en!e *v$'te'e', #e'-
un!e' "e!'e (o'")n!e&se' %, tvæ's $( 
S.!#$vns+$!e. 
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Sluseholmen

Delområde Kommunale behov
Størrelsesorden 
for m!-behov

Bådehavnsgade 
Syd

- En eller .ere daginstitutioner med samlet !%-"% 
grupper

- SOF botilbud i størrelsesordenen &% boliger
- Almene plejeboliger med i størrelsesordenen 
!## boliger

- Svømmehal

"#.### m"

Bådehavnsgade 
Sydøst
(Stejlepladsen)

- Daginstitution med ca. !# grupper ".### m"

Bådehavnsgade
Nordøst

- Almene plejeboliger i størrelsesordenen !## 
boliger

- Daginstitution med '-!) grupper 

!".### m"

Bådehavnsgade 
Nordvest

- En skole med * spor
- Idrætshal i tilknytning til skole
- Juniorklub i tilknytning til skole
- Ungdomsklub 
- Kulturhus/bibliotek i tilknytning til skole
- '-mands boldbane

!'.### m"

Kommunale behov i Bådehavnsgade 

Udviklingen af Bådehavnsgade skal 
ske med respekt for det nuværende 
miljø
P, !en s.!&)+e s)!e $( S-æ&&$n!s"'oen 
&)++e' B,!e#$vns+$!e. En sto' !e& $( 
om',!et e' *$'$*te')se'et ve! )n!ust')- 
o+ #$vne(un*t)one' o+ e' ) !$+ u!&$+t 
som %e's%e*t)vom',!e ) *ommu-
ne%&$nen. Me! Kommune%&$n 2019 
u!&æ++es #e&e om',!et, ",!e no'! 
o+ s.! (o' "$nen, t)& ".u!v)*&)n+.

Som &e! ) $0$&en om $&te'n$t)ve ".+-
+emu&)+#e!e' t)& Ø'est$! Fæ&&e! 
Kv$'te' s*$& ”Ste-&e%&$!sen” )n!+, ) 
u!v)*&)n+en $( om',!et. Om',!et 
om*')n+ F)s*e'#$vnen e' s$mmen 
me! om',!et om*')n+ S&usen u!%e-
+et som *u&tu'm)&-ø. I u!v)*&)n+en $( 
B,!e#$vns+$!e e' !et væsent&)+t $t 

"ev$'e !et #$vne&)v, !e' ) !$+ u!s%)&&e' 
s)+, s, F)s*e'#$vnens o+ ",!e*&u"-
m)&-øets un)**e stemn)n+ o+ *$'$*te' 
o+s, ('em$!'ettet v)& væ'e me! t)& 
+)ve ste!et !ets )!ent)tet. L$n+s B,!e-
#$vns+$!e Vest &)++e' T)%%en, som e' 
et +'ønt om',!e, #vo'$( !en s.!&)+e 
en!e e' ('e!et. U! (o' Ste-&e%&$!sen 
&)++e' K$&ve"o!&ø"et, !e' ) s)n #e&#e! 
e' u!%e+et t)& N$tu'$ 2000-om',!e. 
De m)&-ømæss)+e (o'#o&! om*')n+ 
 B,!e#$vns+$!e v)& s,&e!es "&)ve un!e'-
sø+t %$'$&&e&t me! %&$n%'ocessen (o' 
".u!v)*&)n+som',!et. Ku&tu'm)&-øet 
s*$& s$mmen me! ",!e !et +'ønne 
o+ "&, n$tu'om',!e 'un!t om B,!e-
#$vns+$!e ses som en 'essou'ce, !e' 
*$n s*$"e s$mmen#æn+ ) om',!ets 
u!v)*&)n+.
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Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er ved-
tagelse af budgeta-ale og overførselssag.

3 skolespor

1 idrætshal

48 botilbudspladser – modernisering

210 plejeboliger – modernisering

150 plejeboliger – ny kapacitet

Boligmassen e'er 
ejerforhold 
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

Væsentlige rammeændringer
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3%

22%

42%

9%

24%

Nørrebro
Fokus på Mjølnerparken, De Gamles By 
og 3re nye metrostationer 

Metro til Nørrebro
Me! ,"n)n+en $( C)t.')n+en #$' Nø''e-
"'o (,et #e&e /'e n.e met'ost$t)one'. 
Det "et.!e', $t Nø''e"'o e' "&evet 
(o'"un!et me! !en 'este'en!e ". %, 
en #e&t n. m,!e. Det e' "&.$. mu&)+t 
$t *omme ('$ Nø''e"'o St$t)on t)& 
R,!#us%&$!sen %, 11 m)nutte'. U!ove' 
"e!'e (o'")n!e&se' t)& 'esten $( ".en 
"et.!e' ,"n)n+en $( C)t.')n+en, $t !e 
/'e n.e st$t)ons%&$!se' "&)ve' en cen-
t'$& !e& $( +$!e")&&e!et %, Nø''e"'o. 
P, Nø''e"'o St$t)on (o'ventes !e' ) 
2025 c$. 20.000 'e-sen!e me! met'o 
#ve' !$+. De't)& *omme' 'e-sen!e 
me! S-to+ o+ "usse'. Det *'æve' et 
&ø0 $( st$t)onsom',!e' +ene'e&t. De' 
$'"e-!es "&.$. %,, $t !e' s*$& )n!'ettes 
"ut)**e' un!e' #ø-"$nen, &)+esom 
st$t)onsom',!et s*$& +)ve mu&)+#e! 
(o' me'e ".&)v o+ %&$!s t)& o%#o&!. 
De'u!ove' e' !e' %&$ne' om $t u!v)*&e 
et n.t ".'um %, B$s$'+'un!en.De' e' 
s$mt)!)+ mu&)+#e! (o' $t ".++e 1e'e 
n.e "o&)+e' st$t)onsnæ't. E*sem%e&v)s 
+)ves !e' mu&)+#e! (o' $t o%(ø'e n.e 
stu!)e"o&)+e' %, He'mo!s+$!e ve! 
met'ost$t)onen S*-o&!s P&$!s.

Bispeengbuens fremtid
B)s%een+"uen e' en 6-s%o'et moto'-
t'$/*ve- e-et $( st$ten, !e' &)++e' ) 
*ommune+'ænsen me&&em Kø"en-
#$vn o+ F'e!e')*s"e'+ Kommune. 
Bo'+e''e%'æsent$t)onen se' +e'ne, $t 

B)s%een+"uen ne!&æ++es o+ e'st$ttes 
$( en tunne&, !e' *$n s*$"e mu&)+#e! 
(o' n.t &)v o+ (æ&&ess*$"e' ) ".!e&en o+ 
%, !en m,!e ")!'$+e t)& $t &ø0e om',-
!et t)& +&æ!e (o' $&&e *ø"en#$vne'e o+ 
e'#ve'vs&)vet ) om',!et. Kø"en#$vns 
Kommune s*$& $'"e-!e %, $t un!e'-
sø+e mu&)+#e!en (o' $t 'e$&)se'e en 
,-%$'*, #vo' B)s%een+"uen o+ Å"ou&e-
v$'!en &ø"e' nu. K$%$c)teten ) tunne&en 
"ø' (o'ts$t o%'et#o&!es, s, !e' )**e 
ove' 1.ttes t'$/* t)& ve-ene ) ".!e&en. 
De't)& "ø' e-e's*$"et (o'ts$t væ'e #os 
st$ten. Kø"en#$vns Kommune e' !o+ 
,"en ove'(o' $t ")!'$+e t)& /n$ns)e')n+ 
$( %'o-e*tet. Ve-!)'e*to'$tet #$' "es&ut-
tet $t u!s*.!e &evet)!s(o'&æn+e&sen $( 
B)s%een+"uen t)& 2031, #v)&*et s*$"e' 
me'e t)! t)& $t un!e'sø+e scen$')e' (o' 
om!$nne&sen $( B)s%een+"uen o+ 
#$ve !)$&o+ me! st$ten o+ F'e!e')*s-
"e'+ Kommune.

De Gamles By
De G$m&es B. e' et *ommun$&t e-et 
$'e$& me! *ommun$&e (un*t)one' ) 
#-e'tet $( Nø''e"'o. N$vnet De G$m-
&es B. *om t)& ) 1919 +'un!et !en sto'e 
$n!e& $( %&e-e#-em o+ æ&!'e"o&)+e'. 
Bo'+e''e%'æsent$t)onen #$' ) 2018 
"es&uttet, $t !e' s*$& ".++es en n. 
s*o&e o+ et !)$"etescente', #v)&*et 
+)ve' $n&e!n)n+ t)& $t se %,, #vo'!$n !e 
*ommun$&e (un*t)one' ) De G$m&es 
B. s%)&&e' s$mmen me! øns*et om 

Væsentlige rammeændringer 1. Bispebjerg St.
Anvendelsen tilbageføres fra service-
erhverv til teknisk anlæg, idet projekt for 
bebyggelse over banen ikke forventes.

2. Borgmestervangen
Anvendelsen ændres fra teknisk anlæg til 
institutioner og fritidsområder, som følge af 
færdiggørelse af metroen.

3. Ragnhildgade 1
Byggemuligheden øges, idet bebyggelses-
procenten hæves fra 150 % til 185 % for at 
muliggøre boliger.

4. Nuuks Plads
Byggemuligheden fastsættes til 10.000 m2 
og den maksimale højde sættes til 24 meter.

Rækkefølge for byudvikling
5. Aldersrogade
Byggemuligheden øges, idet bebyggelses-
procenten hæves fra 110 % til 150 %, for at 
muliggøre boliger i Bo-Vitas boligafde-
ling Aldersrogade, der er på regeringens 
ghettoliste.

6. Hermodsgade 26-28
Anvendelsen ændres fra serviceerhverv til 
boliger for at muliggøre ungdomsboliger.

7. Holger Petersens Tekstilfabrik
Byggemuligheden øges, idet bebyggelses-
procenten hæves fra 150 % til 185 %, for 
at muliggøre ny bebyggelse i henhold til 
startredegørelse tiltrådt af Teknik- og Miljø-
udvalget den 18. september 2017.
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Assitens Kirkegård

en +'øn ".!e& ) ".en. De'(o' e' !e' 
u!$'"e-!et en n. #e&#e!s%&$n (o' De 
G$m&es B., som Bo'+e''e%'æsent$t)o-
nen s*$& t$+e st)&&)n+ t)& ) (o','et 2020.

Gennemgribende plan for Mjølner-
parken
M-ø&ne'%$'*en &)++e' %, en $tt'$*t)v 
%&$ce')n+ *o't ('$ Nø''e"'o St. me&&em 
M)me's+$!e o+ T$+ensve-. M-ø&ne'-
%$'*en #$' en #ø- $n!e& u!s$tte "o'-
+e'e o+ e' et "o&)+om',!e %, st$tens 
&)ste ove' #,'!e +#ettoom',!e'. Kom-
munen $'"e-!e' !e'(o' s$mmen me! 
!en $&mene "o&)+o'+$n)s$t)on Bo-V)t$ 
om $t 'e$&)se'e en +ennem+')"en!e 
om!$nne&se $( om',!et. 

P&$ne'ne )n!e"æ'e' "&$n!t $n!et, $t 
s$mt&)+e "o&)+e' +ennem'enove'es, 
o+ $t !e' t)&".++es t$+"o&)+e' o+ n.e 
un+!oms"o&)+e'. I (o'&æn+e&se $( 
'enove')n+en 'e!uce'es $n!e&en $( 
$&mene ($m)&)e"o&)+e' t)& 40 %'ocent 
som (ø&+e $( st$ts&)+e *'$v t)& "o&)+-
om',!e' %, st$tens &)ste ove' #,'!e 
+#etto om',!e'. He'u!ove' "&)ve' #e&e 
om',!et ,"net (o' +ennemst'øm men-
!e t'$/*, o+ !e' t)&(ø-es u!$!ven!te 
(un*t)one' ) stueet$+e'ne. Dette su%-
%&e'es $( en om($tten!e ".u!v)*&)n+ ) 
*v$'te'et om*')n+ M-ø&ne'%$'*en me! 
n.e un+!oms"o&)+e', met'ost$t)onen 
%, Nø''e%o't St. o+ en n. st)(o'")n-
!e&se, No'!vest%$ss$+en, !e' +,' %, 
tvæ's $( -e'n"$nen ('$ M)me's%$'*en 
t)& No'!vest.
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HvidovreRødovre

Åmarken

Væsentlige rammeændringer

2

9

5

7

1

3
4

8

6

10

V(+e%s/ev A//é

V
(+

e%
s/

ev
ve
'

V
(+

e%
s/

ev
ve
'

G
.m

m
e/

 K
ø+

e 
L.

n,
ev

e'

Fo/e&.ven

KB H.//en

Å/&o/m

D.ns&ø' V./*-

L.n++.,e

V(+e%s/ev A//é

Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er ved-
tagelse af budgeta-ale og overførselssag.

30 dagtilbudsgrupper

6 skolespor

66 plejeboliger – modernisering

195 plejeboliger – ny kapacitet

2 grønne forbindelser

Boligmassen e'er 
ejerforhold 
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

1%

23%

28%24%

24%

1. del af planperioden 
(tidligst udvikles fra 2019)

Væsentlige rammeændringer 

1. Poppelvænget
Som del af rækkefølgeplanen ændres 
anvendelsen fra blandet erhverv til blandet 
bolig og serviceerhverv.

2. Kulbanekvarteret – Jernbanen
Rammen indgår som en del af rækkefølge-
planen og kan ændres ved kommende 
planlægning.

3. Kulbanekvarteret – Midt
Som del af rækkefølgeplanen ændres 
anvendelsen fra serviceerhverv til blandet 
bolig og serviceerhverv.

4. Kulbanekvarteret – Datacentralen
Som del af rækkefølgeplanen ændres anven-
delsen for en del af området fra tekniske 
anlæg samt serviceerhverv til blandet bolig 
og serviceerhverv.

5. Vigerslev Allé - FLSmidth
Som del af rækkefølgeplanen ændres 
anvendelsen fra serviceerhverv til blandet 
bolig og serviceerhverv.

Rækkefølge for byudvikling
6. Kløverbladsgade
Anvendelsen ændres fra boliger og service-
erhverv til boliger, der muliggør bevarelse 
af eksisterende skole.

7. Ramsingsvej 4
Der muliggøres bebyggelse af ny daginsti-
tution.

8. Grønttorvet
Der muliggøres yderligere bebyggelse til 
boliger, idet den maksimale boligandel i 
området øges fra 90 % til 95 %. Afgræns-
ning mod jernbanen justeres.

9. Hansstedvej 7
Anvendelsen ændres fra tekniske anlæg til 
o/entlige formål for at muliggøre ny anven-
delse af tidligere brandstation.

10. Vinhaven Lokalcenter
Vinhaven Lokalcenter udvides, så butiksan-
samling ved Bekkergård Vænge/Folehaven 
indgår.

Valby
Flere nye byudviklingsområder 
og bedre forbindelser i Valby

Udvikling omkring Ny Ellebjerg
De sene'e ,' #$' u!v)*&)n+en ) V$&". 
S.! cent'e'et s)+ om*')n+ FLSm)!t# 
o+ G'øntto'vet. Om',!e'ne (o'ven-
tes (u&!t u!".++et )n!en (o' 10 ,'. N. 
E&&e"-e'+ St$t)on (,' me! )n!v)e&sen 
$( R)n+ste!"$nen o+ en *ommen!e 
S.!#$vnsmet'o en cent'$& "et.!n)n+ 
(o' !en *o&&e*t)ve t'$/* ) #e&e #ove!-
st$!som',!et. Det s*$"e' +'un!&$+ 
(o' u!v)*&)n+ $( om',!et om*')n+ 
st$t)onen. 

S.! (o' st$t)onen &)++e' $'e$&e'ne 
om*')n+ Fø&$+e' o+ Po%%e&st.**et, 
#vo' ".om!$nne&sen e' "e+.n!t. I 
om',!et St'ømmen e' $'"e-!et me! 
et$"&e')n+ $( s%o's*)0e*$mme' t)& 
S.!#$vnsmet'oen ) (u&! +$n+, #v)&*et 
om (, ,' +)ve' mu&)+#e! (o' $t u!v)*&e 
et n.t st$t)onsnæ't om',!e. Om',!e'-
ne *o"&es o% %, N. E&&e"-e'+ St$t)on, 
o+ me! st)(o'")n!e&se' (o'")n!es !e 
mo! vest me! G'øntto'vet o+ mo! 
s.! t)& V$&". I!'æts%$'* o+ V$&".%$'-
*en. No'!vest (o' st$t)onen /n!es 
sæ'&)+t %, !et sm$&&e $'e$& me&&em 
-e'n"$ne'ne o+ o% mo! G$mme& 
Kø+e L$n!eve- o+s, et ".om',!e 
me! u!v)*&)n+s%otent)$&e, som s*$& 
u!v)*&es ) s$m$'"e-!e me! st$ten, 
som e-e' om',!et. De' s*$& ) $'"e-!et 
(o*use'es %, $t s*$"e en $tt'$*t)v ".-
mæss)+ #e&#e! om*')n+ st$t)onen.

Nye byudviklingsområder
Ku&"$ne*v$'te'et e' "e&)++en!e ) !et 
vest&)+e V$&". o+ "est,' ) !$+ $( ",!e 
"o&)+- o+ e'#ve'vsom',!e'. Me! 
u!+$n+s%un*t ) to u!v)*&)n+s%&$ne' 
(o' !en no'!&)+e o+ s.!&)+e !e& s*$& 
om',!et !e *ommen!e ,' u!v)*&es. 

U!v)*&)n+en s*e' !esu!en me! 
u!+$n+s%un*t ) Om',!e(o'n.e&sen 
Ku&"$ne*v$'te'et, !e' s)!en 2016 #$' 
$'"e-!et me! $t s*$"e en $tt'$*t)v ".-
!e& (o' !et +o!e #ve'!$+s&)v me! en 
ve&(un+e'en!e ".st'u*tu', ".*v$&)tet, 
st)- o+ c.*e&(o'")n!e&se', en sto' +'øn 
%$'* o+ (æ&&ess*$"e'. 

Fo&e#$ven e' et $&ment "o&)+om',!e 
"e&)++en!e ) V$&". S.!. Om',!et 
e' ) !$+ (o'#o&!sv)s )so&e'et +'un!et 
!e om*')n+&)++en!e o+ t'$/*e'e!e 
)n!($&!sve-e. Om',!e(o'n.e&sen Fo&e-
#$ve*v$'te'et $'"e-!e' (o' $t 'e$&)se'e 
u!v)*&)n+s%&$nen (o' Fo&e#$ven me! 
*on*'ete )n)t)$t)ve', !e' s*$& ")!'$+e t)& 
$t &ø0e om',!et o+ s*$"e "e!'e s$m-
men#æn+ me&&em "o&)+om',!et o+ 
$tt'$*t)one'ne ) V$&".. U!v)*&)n+en e' 
"un!et o% %, et tæt s$m$'"e-!e me&-
&em !e $&mene "o&)+o'+$n)s$t)one' o+ 
Kø"en#$vns Kommune o+ )n!e#o&!e' 
"&.$. %&$ne' om $t s*$"e st)(o'")n!e&se' 
t)& V$&". I!'æts%$'*.

Helhedsplan for To'egårds Plads
To0e+,'!s P&$!s s*$& ")n!es "e!'e s$m-
men o+ væ'e et $tt'$*t)vt &o*$&t mø!e-
ste! (o' !et +$m&e o+ n.e V$&".. I !$+ e' 
!e' (o's*e&&)+e *u&tu'($c)&)tete' &o*$&)se'et 
%, %&$!sen, som V$&". Ku&tu'#us o+ 
K'$0we'*et. Me! et$"&e')n+ $( et n.t ")"-
&)ote* e' m,&et $t +ø'e To0e+,'!s P&$!s t)& 
en *u&tu'!est)n$t)on ) V$&". t)& +&æ!e (o' 
&o*$&e o+ "esø+en!e. I s$mmen#æn+ 
me! !e n.e *u&tu'($c)&)tete' u!$'"e-!es 
!e' en #e&#e!s%&$n (o' %&$!sen, som 
s*$& s)*'e s$ms%)& me&&em e*s)ste'en!e 
".+n)n+e' o+ n.".++e') o+ mu&)+ +ø'e 
"e!'e u!(o&!e&sesmu&)+#e!e'  
%, %&$!sen.
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Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er ved-
tagelse af budgeta-ale og overførselssag.

Der er ikke behov for ny kapacitet i Vanløse.

Boligmassen e'er 
ejerforhold 
(opgjort 2018)
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er vedta-
gelse af budgeta-ale og overførselssag.

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

<1%

14%

28%

31%

27%

Væsentlige rammeændringer 1. Kastanie Alle
Anvendelse ændres fra blandet erhverv til 
blandet bolig og serviceerhverv som følge 
af kommunens udførte erhvervsanalyse til 
baggrund for Kommuneplan 2019.

Rækkefølge for byudvikling Væsentlige rammeændringer
2. Slotsherrensvej
Anvendelse ændres fra blandet erhverv 
for den østlige del af området til blandet 
boliger og serviceerhverv som følge af 
kommunens udførte erhvervsanalyse til 
baggrund for Kommuneplan 2019.

3. Vanløse Bymidte
Maksimalt butiksareal hæves med 2.000 m2 
til 44.000 m2 og Vanløse Allé 73-81 undtages 
af centeret, idet den nyligt vedtagne lokalplan 
for Hjørnestenen II for ejendomme ikke 
indeholder detailhandel.

Vanløse
Omdannelse af erhvervsområder 
ved Slotsherrensvej og Kastanie Allé

Vanløse bymidte
V$n&øse "&ev s$mmen me! !e øv')+e 
om*')n+&)++en!e !)st')*te' )n!&em-
met ) Kø"en#$vns Kommune ) 1901 
o+ "&ev (u&!t u!".++et ) 1950’e'ne. 
V$n&øse ".m)!te e' ".!e&ens cent'um 
o+ ".mæss)+e #-e'te. Den e' ) !e 
sene'e ,' "&evet u!".++et me! (æ&&es 
".!e&s(un*t)one', #e'un!e' et$"&e')n+ 
$( K'onen, et #e&t n.t "ut)*scente' o+ 
un+!oms"o&)+e' m.m. He'u!ove' e' 
!e' "&.$. %&$ne' (o' u!".+n)n+ $( F'o!e 
J$*o"sens P&$!s ove'(o' st$t)onen. 
S$mmen&$+t v)& !et "et.!e, $t V$n&øse 
".m)!te v)& t)&t'æ**e 1e'e "esø+en!e 
('$ 'esten $( ".en. Sto'e !e&e $( ".!e-
&en e' +o!t (o'"un!et me! 'esten $( 
Kø"en#$vn me! met'o o+ S-to+, men 
V$n&øse %'æ+es o+s, $( tun+ t'$/* %, 
!e sto'e )n!($&!sve-e.

Konvertering af erhvervsområder 
ved Slotsherrensvej og Kastanie 
Allé
Me! Kommune%&$n 2019 *onve'te-
'es e'#ve'vsom',!et "e&)++en!e s.! 
(o' S&ots#e''ensve- t)& "&$n!et "o&)+e' 
o+ se'v)cee'#ve'v. De' #$' ) om',!et 
væ'et en m$'*$nt ne!+$n+ ) $'"e-!s-
%&$!se' %, næsten 80 % o+ en m)n!'e 
ne!+$n+ ) $nt$& v)'*som#e!e', #vo'('$ 
"&.$. R)+s%o&)t)et e' ('$1.ttet. Om',!et 
e' ) !$+ !et eneste om',!e t)& !et$)&-
#$n!e& me! %&$!s*'æven!e v$'e+'u%-
%e' ) V$n&øse, B'øns#ø--Hu sum o+ 
B)s%e"-e'+. En *onve'te')n+ t)& "&$n!et 
"o&)+e' o+ se'v)cee'#ve'v e' o%&$+t 
#enset t)& om *')n+&)++en!e "o&)+om-
',!e' o+ ($&!et ) $nt$& $'"e-!s%&$!se'. 
U!v)*&)n+en s*$& !o+ t$+e #ens.n t)& 
".++em$'*e!et o+ en (o'ts$t u!v)*&)n+ 
me! "ut)**e' me! %&$!s*'æven!e 
v$'e+'u%%e'. 

P, K$st$n)e A&&é *onve'te'es !en 
nuvæ'en!e *'e$t)ve zone o+ e'#ve'vs-
om',!e t)& "o&)+e' o+ se'v)cee'#ve'v. 
Om',!et e' om+)vet $( "o&)+e' ) et$-
+e"e".++e&se o+ om($tte' en en*e&t 
m)n!'e ve-(o'")n!e&se, #v)&*et v$ns*e-
&)++ø' )n!%$sn)n+ $( v)'*som#e!e' $( 
stø-en!e *$'$*te', som e'#ve'vsom',-
!e' e&&e's +)ve' mu&)+#e! (o'.
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Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede udbyg-
ningsbehov (opgjort i 2019). Udbygnings- og 
0nansieringsbehov opgøres på baggrund af 
befolkningsprognosen én gang årligt, og be-
hovet justeres e-er vedtagelse af budgeta-ale 
og overførselssag.

92 dagtilbudsgrupper

8 skolespor

370 plejeboliger – ny kapacitet

2 idrætshaller

2 dri-spladser

2 grønne forbindelser

1 11-mands fodboldbane

2 7-mands fodboldbaner

2 parker

*Data for Vesterbro og Kongens Enghave

Boligmassen e'er 
ejerforhold 
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

1%

7%

58%

13%

21%

1. del af planperioden 
(tidligst udvikles fra 2019)

Væsentlige rammeændringer 

Potentialeområder for nye store og 
mellemstore grønne områder

1. Godsbaneterrænet
Som del af rækkefølgeplanen ændres an-
vendelsen for en del af området fra teknisk 
anlæg til blandet boliger og serviceerhverv. 
Nærliggende produktionsvirksomhed af 
national interesse sikres.

2. H.C. Ørstedværket
Anvendelsen ændres fra teknisk anlæg til 
institutioner og fritidsområder, dog med 
bemærkning om at dele af området fortsat 
kan anvendes til tekniske anlæg. Nærlig-
gende produktionsvirksomhed af national 
interesse sikres.

Rækkefølge for byudvikling Væsentlige rammeændringer
3. Skelbækgade 2-4
Anvendelsen ændres fra bolig og service-
erhverv til serviceerhverv for at muliggøre 
etablering af hotel, kontorvirksomhed mv.

4. Halmtorvet 20
Byggemuligheden øges, idet bebyggelses-
procenten hæves fra 150 % til 185 % for at 
muliggøre .ere boliger, herunder ungdoms-
boliger.

Vesterbro
Udvikling af Carlsberg Byen, 
Godsbaneterrænet  og udpegning 
af tre nye grønne potentialeområder

Godsbaneterrænet som nyt 
byudviklingsområde
Det t)!&)+e'e +o!s"$ne$'e$&, Go!s"$ne-
te''ænet, e' et c$. 55 #$ sto't om',!e 
"e&)++en!e ) !en s.!&)+e !e& $( Veste'-
"'o tæt %, Kon+ens En+#$ve. Om',!et 
$(+'ænses $( -e'n"$ne$'e$&e' mo! 
no'! o+ vest s$mt V$s".+$!e mo! s.!. 
Met'ose&s*$"ets *&$'+ø')n+scente' !e&e' 
om',!et ) to !e&e. Den no'!&)+e !e& $( 
Go!"$nete''ænet e' ) !$+ *$'$*te')se'et 
ve! -e'n"$ne!')0 o+ *u&tu'#)sto')s*e 
(o'tæ&&)n+e' om -e'n"$nen me! +$m&e 
væ'*ste!s".+n)n+e', -e'n"$nes%o' o+ 
-e'n"$nete*n)s*e $n&æ+ næ' 'e*'e$t)ve 
mu&)+#e!e'. Om',!ets +'un!e-e'e #$' et 
øns*e om $t u!v)*&e om',!et t)& et "&$n-
!et "o&)+- o+ e'#ve'vsom',!e.

He&e Go!s"$nete''ænet u!&æ++es t)& 
".u!v)*&)n+ ('$ 1. !e& $( %&$n%e')o!en, 
o+ Kø"en#$vns Kommune øns*e', $t 
+'un!e-e'ne u!v)*&e' én s$m&et #e&#e!s-
%&$n (o' om',!et, som *$n !$nne +'un!-
&$+ (o' &o*$&%&$n&æ+n)n+en. I u!v)*&)n+en 
$( om',!et s*$& !e' ses %,, #vo'!$n !e' 
s*$& ".++es v)!e'e %, !e e*s)ste'en!e 
*v$&)tete'. En *ommen!e #e&#e!s%&$n 
s*$& ($stsætte om($n+ o+ *$'$*te' $( 
"e".++e&se o+ +'ønne $'e$&e', (o'!e-
&)n+ $( "o&)+ o+ e'#ve'v, )n!%$sn)n+ $( 
*ommun$&e (un*t)one', n.e ".'um o+ 
mø!este!e', o+ #vo'!$n !e' s*$"es 
s$mmen#æn+ me! n$"oom',!e'ne v)$ 
st)(o'")n!e&se' o+ )nte'n s$mmen#æn+ 
%, tvæ's $( *&$'+ø')n+scent'et, #e'un!e' 
mu&)+#e!en (o' et s$m$'"e-!e me&&em 
Met'ose&s*$"et, !e øv')+e +'un!e-e'e 

o+ Kø"en#$vns Kommune om en 
$=&$')n+ $(, om *&$'+ø')n+scent'et s*$& 
ove'!æ**es.

I !et (o'est,en!e $'"e-!e me! u!v)*-
&)n+en $( om',!et ".++es v)!e'e %, !e 
sto'e *v$&)tete' om',!et ) !$+ 'umme'. 
Kø"en#$vns Kommune øns*e' $t "ev$'e 
!e )nte'ess$nte +$m&e ".+n)n+e' 'e&$te-
'et t)& -e'n"$nen o+ Den Gu&e B., o+ !et 
e' øns*et, $t en !e& $( !en sæ'&)+e ,n! 
#e'('$ *$n &eve v)!e'e ) n.e (æ&&ess*$"s-
"o&)+e' t)& un+e, "ø'ne($m)&)e', s)n+&e' 
o+ æ&!'e. De +$m&e t'æ&$!e' ) %'o-e*tet 
B$ne+$$'!en e' et sto't $*t)v (o' !en n.e 
".!e&, #vo' "æ'e!.+t)+#e!, sun!#e! o+ 
ø*o&o+) e' om!'e-n)n+s%un*tet. I om',-
!et e' !e' en sæ'&)+ se&v+'oet stemn)n+, 
som s*$& "ev$'es. De m$n+e "ev$')n+s-
væ'!)+e e-en!omme e' en un)* *v$&)tet 
) om',!et, som me! ".u!v)*&)n+en *$n 
(, n.t &)v t)& e*sem%e&v)s o2ent&)+e o+ 
*u&tu'e&&e (o'm,&, e'#ve'vs&)v, !et$)&#$n-
!e& o+ 'est$u'$t)one'.  I u!v)*&)n+en $( 
Go!s"$ne te''ænet s*$& !e' væ'e sæ'&)+t 
(o*us %, ($st#o&!e&se $( m)n!'e ".++e-
(e&te' me! #en"&)* %, "&.$. ".++e(æ&&es-
s*$"e' $( #ens.n t)& øns*et om !)2e'en-
t)e'et "e".++e&se. 

Kø"en#$vns Kommune øns*e', $t 
Go!s "$nete''ænet "&)ve' et (.'t,'n (o', 
#vo'!$n *ommunen ('emove' v)& #$ve 
(o*us %, !et +'ønne, n,' n.e ".om',!e' 
u!v)*&es. De'(o' s*$& !e' %, Go!s"$ne-
te''ænet et$"&e'es en +'øn st'u*tu' me! 
en o2ent&)+ %$'*, "e+'ønne!e ".'um o+ 
+'ønne o2ent&)+t t)&+æn+e&)+e %')v$te 
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(')$'e$&e' ) stø''e&seso'!enen 9-12 
#e*t$'. Desu!en s*$& !en v)&!e n$tu', 
!e' /n!es %, Go!s"$nete''ænet s, 
v)!t mu&)+t "ev$'es. Om',!et &)++e' 
st$t)onsnæ't, o+ !e' s*$& ) !en v)!e'e 
%&$n&æ+n)n+ )n!+,s !)$&o+ me! 
+'un! e-e'ne om mu&)+#e!e' (o' $t )n-
t'o!uce'e !e&e")&so'!n)n+e' o+ +ø'e 
Go!s"$nete''ænet #e&t e&&e' !e&v)st 
")&('). U!v)*&)n+en $( Go!s"$nete''æ-
net s*$& s)*'e, $t "o'+e'e %, Veste'"'o, 
) C$'&s"e'+ B.en, ) B$vne#ø-*v$'te'et 
o+ %, H$vne#o&mene (,' $!+$n+ t)& 
'e*'e$t)ve $'e$&e', som "o&!"$ne' o+ 
+'ønne om',!e' ) s$mme om($n+ 
som "o'+e'e ) 'esten $( Kø"en#$vn. 
I t)&&æ+ t)& 11-m$n!s(o!"o&!"$ne 
o%(ø'es to 7-m$n!s (o!"o&!"$ne', 
som %&$ce'es )n!en (o' !en $0$&te 
9-12 #e*t$' +'ønne st'u*tu', s, !e' 
(o' $&vo' t)&(ø'es n. "$ne*$%$c)tet t)& 
".!e&en. Be".++e&sestæt#e!en ) 
om',!et #o&!es &$vt t)& 100 ) "e".+-
+e&ses%'ocent ()n*&. "ev$')n+svæ'!)+e 
e-en!omme) ) !en no'!&)+e !e& o+ t)& 
150-175 ) "e".++e&ses%'ocent ) !en 
s.!&)+e !e& mo! V$s".+$!e. Den 
*ommen!e #e&#e!s%&$n&æ+n)n+ o+ 
&o*$&%&$n&æ+n)n+ v)& t$+e en!e&)+t 
st)&&)n+ t)& om($n+et $( +'ønne $'e$&e' 
s$mt "e".++e&sestæt#e!. Fo' $t s)*'e 
"o'+e'ne $!+$n+ t)& #e&e Go!s"$ne-
te''ænet, s*$& !e' et$"&e'es et st)s.s-
tem )+ennem om',!et ('$ Veste'"'o 
t)& H$vne#o&mene.

De *ommun$&e (un*t)one' %, Go!s-
"$nete''ænet (o'ventes $t væ'e 
!$+)nst)tut)one', %&e-ecente', "ot)&"u! 
t)& vo*sne, %$'*, (o!"o&!"$ne', en 
$&men s*o&e me! s%ec)$&*&$sse'æ**e, 
)!'æts#$&, *&u", ")"&)ote* o+ m$!-
s*o&e. De *ommun$&e (un*t)one' s*$& 
væ'e me! t)& $t s*$"e '$mme'ne om 
#ve'!$+s&)vet o+ &o*$&e (æ&&ess*$"e'. 
En n. ".!e& t)& +&æ!e (o' *ommen!e 
"e"oe'e o+ $&&e *ø"en#$vne'e. I me&-
&emt)!en $'"e-!es !e' %, mu&)+#e!en 
(o' $t )n!%$sse m)!&e't)!)+e $*t)v)tete', 
#e'un!e' n.e un+!oms"o&)+e' o+ en 
s*o&e. Sæ'&)+t soc)$&e t)&"u! o+ e*sem-
%e&v)s s*æve "o&)+e' )n!tæn*es ('$ 
st$'t ve! u!v)*&)n+ $( Go!s"$nete'-
'ænet. B.u!v)*&)n+en s*$& o+s, s*e %, 
"$++'un! $( !)$&o+ me! Soc)$&(o'v$&t-

n)n+en, !e e*s)ste'en!e soc)$&e t)&"u! 
%, Veste'"'o s$mt &o*$&"e(o&*n)n+en 
om, #vo'!$n !)sse "e!st tæn*es )n!, 
s, v) *$n &ette &)!t $( %'esset %, sæ'&)+t 
In!'e Veste'"'o. U!v)*&)n+en $( Go!s-
"$nete''ænet s*$& s*e %, "$++'un! 
$( (o'ts$t !)$&o+ me! &o*$&"e(o&*n)n-
+en o+ 'esten $( ".en, o+ ".!e&en 
s*$& u!v)*&es me! 'es%e*t (o' !ens 
e+en$'t, men me! en "$&$nce me&&em 
e+en$'ten %, !en ene s)!e o+ %')v$te 
".+#e''e' o+ "o&)+e' %, !en $n!en.

Udvikling af Carlsberg Byen og 
Postgrunden
C$'&s"e'+ B.en #$' s)!en 2008 væ'et 
et m$'*$nt ".u!v)*&)n+som',!e %, 
Veste'"'o. P&$n+'un!&$+et (o' 
u!v)* &)n+en $( om',!et e' ($st&$+t, 
o+ +'un!e-e'ne (o'vente' ".!e&en 
(æ'!)+u!v)*&et ('em mo! 2025. T)& 
!en t)! v)& C$'&s"e'+ B.en væ'e #-em 
(o' c$. 8.000 *ø"en#$vne'e o+ !$nne 
'$mme (o' c$. 10.000 $'"e-!s%&$!se'. 

Den +$m&e Postte'm)n$& ve! Kø"en-
#$vns Hove!"$ne+,'! s*$& u!v)*&es t)& 
et n.t ".om',!e me&&em "$nete''æ-
net o+ #$vnen, #vo' #ø-#use *om")-
ne'es me! e*s)ste'en!e ".++e') t)& 
n.e "o&)+e' o+ e'#ve'v. S$mt)!)+ e' 
!e' (o*us %, $t ,"ne om',!et o% me! 
n.e %&$!se', (o'")n!e&se' o+ en +'øn 
o2ent&)+ %$'*.

Flere grønne områder på Vesterbro
Me! Kommune%&$n 2019 u!%e+es 
!e' t'e n.e +'ønne %otent)$&eom',!e' 
%, Veste'"'o. Fø'st o+ ('emmest v)& 
et n.t sto't e&&e' me&&emsto't om',!e 
*unne )n!tæn*es ) u!v)*&)n+en $( 
Go!s"$nete''ænet. Som "es*'evet 
oven(o' s*$& !en *on*'ete u!(o'mn)n+ 
s*e ) (o'")n!e&se me! !en *ommen!e 
#e&#e!s%&$n&æ+n)n+ $( om',!et.

P, Veste'"'o e' !e' %otent)$&e (o' $t 
(o'&æn+e !et +'ønne t$+ ve! SEB, 
 T)vo&) o+ R)+s$'*)vet t)& D.""ø&s"'o. 
Hv)s !e' s*$"es et s$mmen#æn+en!e 
o2ent&)+t t)&+æn+e&)+t +'ønt t$+ &$n+s 
K$&ve"o! B'.++e ('$ Be'nsto'2s+$!e 
t)& D.""ø&s"'o, v)& !e' *unne s*$"es 
et n.t sto't s$mmen#æn+en!e +'ønt 
om',!e. 

I (o'")n!e&se me! u!".+n)n+en $( 
En+#$ve B'.++e e' !e' o+s, mu&)+-
#e! (o' $t ,"ne me'e o% (o' om',!et 
om*')n+ H.C. Ø'ste!væ'*et. Me! 
Kommune%&$n 2019 u!&æ++es 
om',!et om*')n+ H.C. Ø'ste!væ'*et 
t)& o2ent&)+e (o'm,&. He' $'"e-!e' Kø-
"en#$vns Kommune %, $t mu&)++ø'e 
et$"&e')n+ $( en n. %$'*, !e' )nv)te'e' 
t)& $*t)v)tet o+ o%#o&!.

Godsbaneterrænet 
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Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes u0nansierede 
udbygningsbehov (opgjort i 2019). Ud-
bygnings- og 0nansieringsbehov opgøres 
på baggrund af befolkningsprognosen én 
gang årligt, og behovet justeres e-er ved-
tagelse af budgeta-ale og overførselssag.

52 dagtilbudsgrupper

4 skolespor

1 idrætshal

1 svømmehal

61 botilbudspladser – modernisering

35 botilbudspladser – ny kapacitet

295 plejeboliger – ny kapacitet

1 dri-splads

1 grøn forbindelse

2 parker

Boligmassen e'er 
ejerforhold 
(opgjort 2018)

Almene boliger 

Privat andelsboligforening

Ejerbolig

Privat udlejning

O/entlig ejet bolig

 

1%

11%

36%

20%

32%

5. Blegdamsvej 56-62
Anvendelsen ændres fra blandet erhverv til 
serviceerhverv med mulighed for etable ring 
af boliger som led i udviklingen af Copenha-
gen Science City.

6. Strandboulevarden 120-130
Anvendelsen for en del af området ændres 
fra blandet erhverv til blandet boliger og 
serviceerhverv som følge af kommunens 
udførte erhvervsanalyse til baggrund for 
Kommuneplan 2019. Nærliggende produk-
tionsvirksomhed af national interesse sikres.

7. Nordhavn – Levantkaj
Der muliggøres forlængelse af metro. 

8. Ved Svanemølleværket 
For det grønne areal ved Strandvænget belig-
gende foran roklubberne ændres anven-
delsen fra institutioner og fritidsområder til 
tekniske anlæg for at sikre udviklingsmulig-
heder for varmeforsyningen.

9. Lyngbyvej
Rammen ved Østerbrocenteret ændres til 
blandet bolig og serviceerhverv med en 
højere maksimal bebyggelsesprocent for 
at muliggøre udvikling af det stationsnære 
område.

10. Ryesgade Bydelscenter
Ryesgade Bydelscenter udvides til Østerbro-
gade Bymidte, og det maksimale butiks areal 
hæves med 200 m2 til 6.000 m2.

1. del af planperioden 
(tidligst udvikles fra 2019)

2. del af planperioden 
(tidligst udvikles fra 2025)

Perspektivområde 
(tidligst udvikles fra 2031)

Væsentlige rammeændringer 

Potentialeområder for nye store og 
mellemstore grønne områder

Rækkefølge for byudvikling Væsentlige rammeændringer
1. Nordhavn – Holm 9 
Byggemuligheden i området mindskes 
fra 60.000 m2 til 30.000 m, som led i den 
løbende udmøntning af helhedsplanen for 
området. Nærliggende produktionsvirk-
somheder af national interesse sikres. 

2. Nordhavn – Svanemølleholm
Anvendelsen ændres fra havneformål til 
boliger og serviceerhverv med mulighed 
for op til 150.000 etagemeter byggeri i 
området. Kranparken sikres som rekreativt 
område, og der skal anlægges en prome-
nade for at sikre adgang til Nordhavns 
rekreative område i nordøst. Nærliggende 
produktionsvirksomheder af national inte-
resse sikres.

3. Nordhavn – Holm 12 og Tunnelfabrikken
Der muliggøres opførelse af boliger, service-
erhverv, kulturfaciliteter i tilknytning til ØTC- 
hallen samt serviceerhverv i tilknytning til 
UNICEFS højlager. Nærliggende produktions -
virksomheder af national interesse sikres.

4. Nordhavn - Opfyld
Anvendelsen ændres fra havneformål til 
institutioner og fritidsformål med henblik 
på etablering af rekreativt areal som følge af 
Lov om ændring af lov om Metroselskabet 
I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S af 
29. november 2018.

Østerbro
Havnetransformation og en udvikling 
af området ved det gamle gasværk

Et nyt bykvarter 
ved Østre Gasværk
Øste'"'o "est,' ove've-en!e $( 
"o&)+e' s$mt *u&tu'- o+ )!'ætst)&"u!, 
c$(ée', "ut)**e' mv. Go! "us- o+ 
S-to+s"et-en)n+, $n&æ+ $( C)t.')n+en, 
Fæ&&e!%$'*en, I!'æts%$'*en, Sv$ne-
mø&&est'$n!en s$mt u!v)*&)n+ $( "&.$. 
Co%en#$+en Sc)ence C)t. "et.!e', 
$t ".!e&en t)&t'æ**e' *ø"en#$vne'e 
('$ #e&e ".en. B.u!v)*&)n+en %, 
Øste'"'o cent'e'e' s)+ om*')n+ Øst'e 
G$svæ'*s *v$'te'et o+ No'!#$vn. I 
!e *ommen!e ,' v)& !e' om*')n+ !et 
+$m&e +$svæ'* s*e en ".u!v)*&)n+ 
me! n.e $&mene o+ %')v$te "o&)+e', 
#e'un!e' %&e-e"o&)+e', en n. s*ø-te#$&, 
et (æ&&es %$'*e')n+s$n&æ+ o+ o2ent&)+ 
t)&+æn+e&)+e +'ønne om',!e'. En %$'*- 
o+ $*t)v)tets')n+ v)& ")n!e om',!et 
s$mmen, &)+esom !e' s*$& s*$"es (o'-
")n!e&se' t)& !e om&)++en!e om',!e'. 
I (o'")n!e&se me! Øst'e G$svæ'* v)& 
!e' en!v)!e'e o%(ø'es n.e un+!oms-
"o&)+e' o+ en n. te$te's$&.

Fornyelse af Vibenshus Runddel
V)"ens#us Run!!e& e' ) !$+ et *nu-
!e%un*t ) Kø"en#$vn !om)ne'et $( 
t'$/* ('$ !e sto'e ve-e som L.n+".ve- 
o+ J$+tve-. Me! ,"n)n+ $( !en n.e 
met'ost$t)on $( s$mme n$vn e' !e' 
%&$ne' om (o'n.e&se $( om',!et "&.$. 
me! n.t e'#ve'vs".++e'), "o&)+e' o+ 
+o!e o%#o&!smu&)+#e!e' ) ".'ummet.

Udviklingen af Nordhavn
No'!#$vn e' Kø"en#$vns stø'ste 
nuvæ'en!e ".u!v)*&)n+som',!e 
o+ s*$& %, s)+t 'umme ",!e "o&)+e', 
$'"e-!s%&$!se' o+ 'e*'e$t)ve om',!e'. 
B&$n!t $n!et v)& Kø"en#$vns Kommu-
ne $'"e-!e (o' $t "ev$'e #e&e No'!-
#$vnst)%%en (x ve!, $t Met'ose&s*$"et 
un!e'sø+e' mu&)+#e!en (o' $t &$ve 
en &)n-e(ø')n+ (o' !en s)!ste et$%e $( 
No'!#$vnsmet'oen, s, !en %&$ce'es 
s.! (o' No'!#$vnst)%%en s$mt 'e$&)-
se'e !et stø'st mu&)+e 'e*'e$t)ve 
om',!e me! n$tu' o+ (')t)!s($c)&)tete' 
) Y!'e No'!#$vn. V)s)onen (o' No'!-
#$vn #$' ('$ st$'ten væ'et $t "&)ve en 
(o'e+$n+s". (o' "æ'e!.+t)+ ".u!v)*-
&)n+ o+ m)&-ø')+t)+t ".++e'). De (ø'ste 
"o&)+e' sto! (æ'!)+e ) 2014, o+ Å'#us-
+$!e*v$'te'et, som e' !en (ø'ste !e& 
$( No'!#$vn, e' +o!t %, ve- t)& $t væ'e 
u!".++et. I 2020 e' !e (ø'ste met'o-
st$t)one' ve! No'!#$vn St$t)on o+ 
O')ent*$- St$t)on ,"net. En u!v)*&)n+ 
$( No'!#$vn e' %, +'un! $( !e t'$/*$&e 
(o'#o&! "e+'ænset t)& 870.000 m5 
n.".++e') )n!t)& No'!#$vnstunne&&ens 
,"n)n+ ((o'e&ø")+t %&$n&$+t ,"n)n+ ) 
2027). Det "et.!e', $t !e 'este'en!e 
et$+emete' ) No'!#$vn t)!&)+st *$n 
u!v)*&es e0e' No'!#$vnstunne&&ens 
,"n)n+. De'u!ove' s*$& !e' ) u!v)*&)n-
+en $( No'!#$vn væ'e sæ'&)+t (o*us 
%, ($st&æ++e&se $( m)n!'e ".++e(e&te' 
me! #en"&)* %, "&.$. ".++e(æ&&ess*$-
"e' $( #ens.n t)& øns*et om !)2e'ent)e-
'et "e".++e&se. Me! Kommune%&$n 
2019 u!&æ++es Å'#us+$!e*v$'te'et, 
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Svanemølleværket

T'æ&$st#o&men, Sun!mo&en, Sv$ne-
mø&&e#o&men (#o&m 8) o+ Lev$nt*$- 
Vest t)& ".u!v)*&)n+ ('$ 2019. Lev$nt*$- 
Øst o+ #o&m 12 *$n u!v)*&es ('$ 2025, 
mens !en 'este'en!e !e& $( No'!#$vn 
($st#o&!es som %e's%e*t)vom',!e. 
P, #o&m 12 mu&)++ø'es !e' ('$ 2019 
".u!v)*&)n+s%'o-e*te' om*')n+ Tun-
ne&($"')**en, !e' e' tæn*t som et n.t 
*u&tu'e&t cent'um ) No'!#$vn.

Omdannelse af Svanemølleværket
Sv$nemø&&evæ'*et #$' s)!en et$"&e')n-
+en ) 1953 (un+e'et som %')mæ' (o'-
s.n)n+ $( 4e'nv$'me t)& *ø"en#$vne'-
ne o+ (un+e'e' ) !$+ som en $( ".ens 
%')mæ'e s%)!s- o+ 'ese've&$stcent'$-
&e' t)& 4e'nv$'me. Ve! $t mu&)++ø'e et 
n.t s%)!s&$st$n&æ+ ve! St'$n!væn+et 
,"nes !e' o% (o', $t Sv$nemø&&evæ'*et 
*$n om!$nnes t)& $t )n!e#o&!e muse-
ums- o+ *u&tu'($c)&)tete' t)& +&æ!e (o' 
*ø"en#$vne'ne o+ ".ens "esø+en!e. 
Om!$nne&sen $( Sv$nemø&&evæ'*et t)& 
museum v)& t)&(ø'e ".!e&en Øste'"'o 
et n.t *u&tu'e&t s$m&)n+s%un*t, som 
v)& +)ve &)v ) o+ om*')n+ væ'*et, o+ 
".+n)n+en v)& o+s, ('emove' *unne 
st, som et v$'te+n (o' Kø"en#$vn.

Om!$nne&sen *$n s$mt)!)+ (un+e'e 
som *$t$&.s$to' (o' en ".u!v)*&)n+ ) 
om',!et. P, s)+t e' !et v)s)onen, $t !e' 
%, $'e$&et no'! (o' Sv$nemø&&evæ'*et, 
omt$&t *u&%&$!sen, mu&)++ø'es ".u!-
v)*&)n+ %, 15.000-20.000 et$+emete'. 
En s$m&et #e&#e!s%&$n (o' om',!et 
s*$& s)*'e, $t ".u!v)*&)n+en s*e' ) "$-
&$nce me! !et un)**e m$')t)me m)&-ø, 
!e' *en!ete+ne' en $( No'!eu'o%$s 
stø'ste &.st",!e#$vne.
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Et langsigtet bidrag til Københavns 
udvikling
Kommune%&$n 2019 &æ++e' %&$nen 
(o' Kø"en#$vns u!v)*&)n+ ('em mo! 
2031. Men Kø"en#$vns u!v)*&)n+ s*$& 
'æ**e &æn+e'e en! !e næste 12 ,'. 
Me! %')nc)%$0$&en me&&em st$ten o+ 
Kø"en#$vns Kommune om L.nette-
#o&men e' !e (ø'ste s*')!t t$+et mo! 
en #e&#e!so')ente'et o+ &$n+s)+tet 
%&$n (o' Kø"en#$vns u!v)*&)n+. L.net-
te#o&men $n&æ++es som en n. #o&m 
ve! $t o%(.&!e et $'e$& ) Ø'esun! ) (o'-
&æn+e&se $( Re(s#$&eøen o+ L.netten. 

L.nette#o&men v)& ")!'$+e t)& $t &øse 
t'e ove'o'!ne!e u!(o'!')n+e' (o' Kø-
"en#$vn. K&)m$(o'$n!')n+e'ne e' me! 
t)& $t u!(o'!'e Kø"en#$vns *.stst'æ*-
n)n+. V$'me'e o+ +ene'e&t v,!e'e ve-' 
s$mt #$vv$n!sst)+n)n+e' "et.!e', $t 
Kø"en#$vn ) ('emt)!en v)& væ'e ) #ø-e-
'e ')s)*o (o' $t "&)ve ove'svømmet. De' 

e' ) !en (o'")n!e&se "e#ov (o' $t s)*'e 
Kø"en#$vn mo! sto'm1o! ('$ no'!, 
#v)&*et L.nette#o&men me!v)'*e' t)&.

Me! en (o'ts$t "e(o&*n)n+svæ*st 
v)& Kø"en#$vn %, &$n+t s)+t m$n+&e 
$'e$&e' t)& ".u!v)*&)n+. L.nette#o&mens 
$'e$& %, ove' 2 m)o. m5 v)& !e'(o' )n!-
+, som et v)+t)+ ")!'$+ t)& mu&)+#e!en 
(o' (o'ts$t $t ".++e n.e "o&)+e' t)& !e 
m$n+e n.e *ø"en#$vne'e o+ !e've! 
#o&!e "o&)+%')se'ne ne!e.

T'æn+se&s%'o"&eme'ne ) Kø"en#$vn 
st)+e' ) t$*t me!, $t v) "&)ve' 1e'e ) Kø-
"en#$vn o+ ) #ove!st$!som',!et. Det 
e' !e'(o' nø!ven!)+t me! )nveste')n-
+e' ) n. )n('$st'u*tu'. In!tæ+te'ne ('$ 
".u!v)*&)n+en $( L.nette#o&men v)& 
*unne ")!'$+e t)& $t /n$ns)e'e met'o-
"et-en)n+ $( om',!et o+ et$"&e')n+en 
$( en Øst&)+ R)n+ve-, s, !en +ennem-
*ø'en!e t'$/* *$n &e!es u!enom !e 

)n!'e ".!e&e o+ ) #ø-e'e +'$! $(v)*&es ) 
tunne& ) ste!et (o' %, +$!e%&$n. 

Visionen for Lynetteholmen
L.nette#o&men s*$& væ'e en "æ'e!.+-
t)+ ".!e& me! "&$n!e!e "o&)+e' o+ 
e'#ve'v "$se'et %, #ø-e st$n!$'!e' (o' 
"æ'e!.+t)+t ".++e'). Det e' #ens)+ten 
$t s*$"e en ".!e&, !e' ".++e' v)!e'e 
%, Kø"en#$vns e+en$'t me! "&$n!e-
!e (un*t)one', +'ønne %$'*e' o+ )**e 
m)n!st om+)vet $( v$n!et. U!v)*&)n-
+en $( !en n.e ".!e& s*$& !e'(o' o+s, 
s*e me! (o*us %, c.*&)sme o+ me! 
*o&&e*t)v t'$/*, !e' "$se'es %, met'o-
"et-en)n+ t)& Kø"en#$vns cent'um.

A&&e "e"oe'e %, L.nette#o&men v)& 
#$ve tæt $!+$n+ t)& *.st&)n-en, som 
s*$& et$"&e'es me! (o's*e&&)+e *v$&)te-
te', s, "e"oe'ne o+ $&&e *ø"en#$vne'e 
s)*'es $!+$n+ t)& n.e, 'e*'e$t)ve om',-
!e'. Om',!et v)& %, s)+t *unne 'umme 

c$. 2,5-3 m)o. et$+emete' "o&)+- o+ 
e'#ve'vs".++e'). Det "et.!e', $t L.-
nette#o&men v)& *unne #use om*')n+ 
35.000 "e"oe'e o+ et t)&sv$'en!e 
$nt$& $'"e-!s%&$!se'. 25 % $( !e n.e 
"o&)+e'ne (o'ventes $t "&)ve $&mene.

Et grundigt forarbejde
Det *'æve' et +'un!)+t (o'$'"e-!e $t 
et$"&e'e %'o-e*te' ) !en stø''e&seso'-
!en som L.nette#o&men, me'e met'o 
o+ en Øst&)+ R)n+ve- e'. De'(o' s*$& 
!e' !e *ommen!e ,' u!$'"e-!es en 
'æ**e un!e'sø+e&se' o+ $n$&.se', 
!e' "e&.se' %'o-e*te'nes ø*onom) o+ 
)n!v)'*n)n+ %, om+)ve&se'ne, )n!en 
!e' *$n t$+es en en!e&)+ "es&utn)n+ 
om %'o-e*te'nes . D)sse $n$&.se' s*$& 
)**e m)n!st "e&.se %,v)'*n)n+en $( 
"e"oe'e o+ "'u+e'e ) !e om',!e', !e' 
"e'ø'es $( !e sto'e %'o-e*te' o+ $nv)se 
&$n+s)+te!e #o&!"$'e &øsn)n+e', s, 
om',!e'nes *v$&)tete' *$n v)!e'e(ø'es.

Fo'un!e'sø+e'ne ve!'ø'en!e Øst&)+ 
R)n+ve- o+ met'o"et-en)n+ s$mt !en 
/n$ns)e&&e $n$&.se $( et$"&e')n+ $( 
L.nette#o&men, Øst&)+ R)n+ve- o+ me-
t'o (o'ventes $(s&uttet ) me!)o 2020. 
VVM-un!e'sø+e&sen ve!'ø'en!e 
$n&æ+ $( L.nette#o&men (o%(.&!n)n+ 
o+ !')0 $( -o'!mo!t$+e&se) (o'ventes 
$(s&uttet e0e','et 2020.

He'e0e' v)& !e' s*u&&e ve!t$+es $n-
&æ+s&ov (o' L.nette#o&men, #vo'e0e' 
-o'!o%(.&!n)n+en *$n %,"e+.n!es.

E0e'(ø&+en!e v)& VVM-un!e'sø+e&se' 
$( Øst&)+ R)n+ve- o+ met'o"et-en)n+ 
*unne %,"e+.n!es. D)sse v)& e0e'(ø&-
+en!e s*u&&e ve!t$+es ve! $n&æ+s&ov. 
S$m&et (o'ventes !ette $t t$+e to-t'e 
,' $t +ennem(ø'e. Den ove'o'!ne-
!e )n('$st'u*tu' (Øst&)+ R)n+ve- o+ 
met'o(o'")n!e&se) vu'!e'es $t *unne 
$n&æ++es me! ,"n)n+ om*')n+ 2035.

Lynetteholmen
En ny holm til fremtidens byudvikling
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Kapitel 4

Rammer 
for byggeriet 
i København 

Generelle bestemmelser
De +ene'e&&e "estemme&se' ($stsætte' 'e+&e' o+ *'$v t)& "&.$. 
"o&)+e', %$'*e')n+, !et$)&#$n!e& o+ (')$'e$&e'. Fo'm,&et me! 
!e +ene'e&&e "estemme&se' e' $t s)*'e, $t !e ove'o'!ne!e 
%o&)t)s*e v)s)one' o+ m,&sætn)n+e' omsættes t)& *on*'et 
".%&$n&æ+n)n+. Det +æ&!e' e*sem%e&v)s "estemme&se' 
(o' sæ'&)+e "e".++e&ses(o'#o&!, #e'un!e' #u&u!(.&!n)n+. 
Bestemme&sen #$' t)& #ens)+t $t s*$"e mu&)+#e! (o' en 
(o'tætn)n+ $( !en e*s)ste'en!e ". o+ !e'me! s)*'e en 
"æ'e !.+t)+ ".u!v)*&)n+. 

I !et (ø&+en!e $(sn)t "es*')ves !e væsent&)+ste æn!')n+e' 
) !e +ene'e&&e "estemme&se' ) Kommune%&$n 2019. Du *$n 
&æse !e +ene'e&&e "estemme&se' ) s)n #e&#e! %, *ommune-
%&$nens #-emmes)!e.

GENERELLE BESTEMMELSER 
I KOMMUNEPLAN 2019
  
Følgende emner er der i Kommuneplan 2019 udarbejdet 
generelle bestemmelser for. Du kan 0nde bestemmelser-
ne i sin helhed på kommuneplanens hjemmeside.      

 > Boliger 
Bestemmelser om boligers størrelse, ungdoms- og 
kollegieboliger, samt etablering af boliger i husbåd. 

 > Detailhandel 
Rammer for etablering af butikker i kommunens by-
dele, såvel for konkret udpegede områder som for de 
øvrige områder. 

 > Parkering 
Normer for bilparkering og cykelparkering ved nybyg-
geri eller ændring af eksisterende bebyggelse. 

 > Støj 
Bestemmelser for forebyggelse af støjgener.. 

 > Friarealer 
Bestemmelser om friarealer til områdets beboere og 
brugere ved nybyggeri eller ændring af eksisterende 
bebyggelse. 

 > Særlige bebyggelsesforhold 
Særlige bestemmelser for bebyggelsesforhold gæl-
dende for områdetyper generelt. 

 > Klimatilpasning 
Bestemmelser til sikring af, at bebyggelse kan tilpasses 
klimaudviklingen.
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Rammer for byggeriet i København

Kommuneplanrammer og generelle bestemmelser 
sætter rammerne for byggeriet.
Kommune%&$n 2019 ($stsætte' !e ove'o'!ne!e '$mme' 
(o' ".++e')et ) Kø"en#$vn. R$mme'ne e' s%ec)/**e 'e+&e' 
som *ommunen s*$& (ø&+e ) &o*$&%&$n&æ+n)n+en. De )n!+,' 
o+s, ) *ommunens #e&#e!svu'!e')n+ $( $nsø+n)n+e' om 
".++et)&&$!e&se, n,' !e' )**e e' &o*$&%&$n o+ et %'o-e*t )**e 
*'æve' &o*$&%&$n. Det e' emne' som (x $nven!e&se, tæt#e!, 
%$'*e')n+ s$mt om',!e' u!en "e".++e&se. R$mme'ne (o' 
&o*$&%&$n&æ+n)n+en o+ ".++e')et *$n !e&es o% ) +ene'e&&e 
"estemme&se' o+ *on*'ete *ommune%&$n'$mme'.



Friareal
Ve! o%(ø'e&se $( n. "e".++e&se 
e&&e' u!v)!e&se $( e*s)ste'en!e s*$& 
!e' s)*'es (')$'e$&e' t)& "e"oe'e o+ 
"'u+e'e. F')$'e$&et u!+ø'es $( en 
"e".++e&ses u"e".++e!e +'un!-
$'e$&. Det om($tte' u"e".++e!e 
$'e$&e' (o'"e#o&!t (o!+æn+e'e 
o+ c.*&e', men )**e %$'*e')n+s- o+ 
t)&*ø'se&s$'e$&e' (o' ")&e'. O%#o&!s-
$'e$&e' %, t$+te''$sse' o+ t$+#$-
ve' *$n o%(.&!e *'$v t)& (')$'e$& ) 
ste!et (o' $'e$&e' %, te''æn.

Bebyggelsesprocent
Be".++e&ses%'ocent e' !en 
%'ocent !e& $( en +'un!s $'e$&, 
som !et s$m&e!e $'e$& $( "e".+-
+e&sen %, +'un!en m, u!+ø'e 
o+ $n+)ve' s,&e!es, #vo' me+et 
!e' s$m&et m, ".++es ) (o'#o&! t)& 
+'un!ens stø''e&se. Be".++e&ses-
%'ocenten 'e+u&e'e' s$mmen 
me! *'$v om (')$'e$&e', #vo' tæt 
".en *$n "e".++es. Ve! ($st&æ+-
+e&se $( "e".++e&ses%'ocenten 
t$+es !e' "&.$. #ø-!e (o' "e&)+-
+en#e! ) ".en, #e'un!e' #vo' 
st$t)ons næ't +'un!en &)++e', #v)&*e 
(un*t)one' om',!et s*$& 'umme, 
om+)ve&se'nes *$'$*te' m.m.

Parkeringsnorm for cykel og biler
I (o'")n!e&se me! n.".++e'), t)&".+n)n+e' e&&e' æn!'et $nven!e&se $( e*s)ste-
'en!e "e".++e&se s*$& !e' et$"&e'es %$'*e')n+s%&$!se' t)& ")&e' o+ c.*&e'. P$'*e-
')n+sno'me'ne $n+)ve' #vo' m$n+e %$'*e')n+s%&$!se', m$n s*$& et$"&e'e %'. m2 
et$+e$'e$&. P$'*e')n+sno'men (o' ")&e' o+ c.*&e' ($stsættes u! ('$ ".++e')ets 
$nven!e&se. Fo' ")&e' t$+es !e' o+s, #ø-!e (o' "e&)++en#e!en ) ".en.

Bygningshøjde
Den m$*s)m$&e ".+n)n+s#ø-!e 
($stsættes "&.$. u! ('$ ".++e')ets 
$nven!e&se o+ evt. "est,en!e 
".++e') ) !et om*')n+&)++en!e 
om',!e.

Områdetyper og kommuneplanrammer
Kommuneplanrammerne er en central del af kommune-
planen og består overordnet set af forskellige områdetyper, 
der angiver anvendelsesmulighederne for det enkelte om-
råde. Det kan eksempelvis være områder, hvor der udeluk-
kende må placeres industri, boligområder eller områder 
til tekniske anlæg. Under hver områdetyper bestemmes 
bebyggelsesmulighederne ved en fastsættelse af maksimal 
bebyggelsesprocent, bygningshøjde og friareal for bolig og 
erhverv. 

OMRÅDETYPER 
I KOMMUNEPLAN 2019

Følgende områdetyper indgår i 
Kommune plan 2019. Områdetyper 
fastsætter anvendelsesmulig hederne for 
konkrete områder i hele byen.      

 > Boliger (B) 

 > Boliger og serviceerhverv (C) 

 > Serviceerhverv (S) 

 > Blandet erhverv (E) 

 > Industri (J) 

 > Havneformål (H) 

 > Tekniske anlæg (T) 

 > Institutioner og fritidsområder (O) 

 > Husbåde (V)
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Rammer for byggeriet i København



Kø"en#$vn e' *ø"en#$vne'nes ". o+ *ø"en#$vne'ne 
e' e*s%e'te' ) !et &)v, !e' &eves ) ".en. De (em %')nc)%%e' 
"et.!e', $t *ø"en#$vne'ne *$n (o'vente, $t Kø"en#$vns 
Kommune $&t)! "est'æ"e' s)+ %, $t s*$"e en t)!&)+, t.!e&)+, 
en+$+e'en!e o+ m$n+(o&!)+ !)$&o+ s$mmen me! *ø"en-
#$vne'ne om ".ens u!v)*&)n+ o+ ) *ommun$&e *e'neo%+$-
ve'. Kø"en#$vne')n!!'$+e&se e' s,&e!es #e&e *ommunens 
$n&)++en!e. Det s*e' %, tvæ's $( )n!s$tse' ) cent'$&(o'-
v$&tn)n+e'ne o+ !ecent'$&e en#e!e' s,som *ommunens 
12 &o*$&u!v$&+, !e' ('emme' !en &o*$&e *ø"en#$vne')n!-
!'$+e&se. 

Kapitel 5

Fem 
principper 
for øget 
dialog med 
københavn-
erne 

1 Dialog er en kerneopgave
Vi er i dialog med københavnerne om vores kerneopgaver 
V) tæn*e' !)$&o+en me! *ø"en#$vne'ne )n!, n,' v) u!(ø'e' vo'es *e'neo%+$ve' o+ 
t)&%$sse' &ø"en!e vo'es o'+$n)s$t)on, s, v) *$n un!e'støtte en succes(u&! !)$&o+ me! 
*ø"en#$vne'ne – ",!e n,' !et !'e-e' s)+ om !e *ommun$&e *e'neo%+$ve' o+ ) u!v)*-
&)n+en $( n.e %'o-e*te' o+ )n)t)$t)ve'. 

2 Tidlig dialog 
Vi går tidligt i dialog med københavnerne for at skabe bedre løsninger 
D)$&o+en me! *ø"en#$vne'ne s*$& )+$n+sættes s, t)!&)+t s, mu&)+t. In!en o%st$'ten $( 
stø''e %'o-e*te' o+ "es&utn)n+e' t$+e' v) st)&&)n+ t)&, #vo'!$n v) *$n s*$"e en men)n+s-
(u&! !)$&o+ me! *ø"en#$vne'ne - ('$ u!v)*&)n+ t)& 'e$&)se')n+. 

3 Tydelig dialog 
Vi er tydelige i dialogen med københavnerne – vi svarer og informerer løbende
V) s*$"e' !e "e!ste o+ mest t'ovæ'!)+e '$mme' (o' et stæ'*t en+$+ement, n,' v) e' 
*&$'e om vo'es m,& me! en !)$&o+. De'(o' $(stemme' v) (o'ventn)n+e'ne, s, $&&e ve!, 
#v$! (o'm,&et e', o+ #vo' m$n *$n (, *on*'et )n!1.!e&se. V) e' %'æc)se om #vo'(o', 
#vo'n,' o+ #vo'!$n v) e' ) !)$&o+, o+ v) )n(o'me'e' &ø"en!e *ø"en#$vne'ne om ('em-
!')0 o+ 'esu&t$te' ('$ !)$&o+en. 

4 Engagerende dialog
Vi skaber muligheder for, at københavnerne kan engagere sig i Københavns 
udvikling
V) s*$"e' (o'u!sætn)n+e'ne (o' $t *ø"en#$vne'ne *$n !e&t$+e ) ".ens u!v)*&)n+. V) 
e*s%e')mente'e', +')"e' *ø"en#$vne'nes )!ee' o+ $'"e-!e' me! 1e'e o+ n.e (o'me' (o' 
)nvo&ve')n+, s$m$'"e-!e o+ !)$&o+. V) s)*'e', $t *ø"en#$vne'ne (,' mu&)+#e! (o' $t !e&t$-
+e ) !)$&o+en %, et *v$&)/ce'et +'un!&$+, (,' 'ee& )n!1.!e&se o+ +)ves %&$!s t)& $t u!(o&!e 
o+ u!v)*&e e+ne )!ee'. 

5 Mangfoldig dialog 
Vi udvikler København med øje for københavnernes mangfoldighed
V) "')n+e' $&&e 'e&ev$nte stemme', )nte'esse' o+ s.ns%un*te' ) s%)&, n,' v) u!v)*&e' ".en 

- o+s, ('$ !e *ø"en#$vne'e, v) )**e $&&e'e!e e' ) *ont$*t me!. En m$n+(o&!)+ !)$&o+, 
#vo' (o's*e&&)+e *ø"en#$vne'e #$' mu&)+#e! (o' $t en+$+e'e s)+, s*$"e' +'un!&$+et (o' 
"e!'e &øsn)n+e' (o' ".en.
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5 principper for øget dialog med københavn erne 



Vanløse

Femøren

Amager Strand

Øresund

Amagerbro

Lerkravsparken

Christianshavn

Nørreport

Islands Brygge

DR Byen (Universitetet)

Sundby

Bella Center

Ørestad

Vestamager

Langgade

KB Hallen

Ålholm

Danshøj

Vigerslev Allé

Ny Ellebjerg

Mozarts Plads

Sluseholmen

Enghave Brygge

Havneholmen

Fisketorvet

Vesterport

Valby

Dybbølsbro

Nordhavn

Ryparken

Emdrup

Sydhavn

Enghave

Grøndal

Jyllingevej

Islev

Husum

Hellerup

Svanemøllen

Forum

Lindevang

Fasanvej

Flintholm

Peter Bangs Vej

Poul Henningsens Plads

Orientkaj Levantkaj

Krydstogkaj

Vibenshus Runddel

Nørrebro

Fuglebakken

Bispebjerg

Aksel Møllers Have

Skjolds Plads

Frederiksberg

Gammel Strand

Rådhuspladsen

Kongens Nytorv

Enghave Plads

Frederiksberg Allé

Nørrebros Runddel

København H

Trianglen

Marmorkirken

Nuuks Plads

Østerport

v/Glasvej

v/Hulgårds Plads
v/Bellahøj

v/Højenhald

v/Brønshøj Torv

v/Veksøvej

v/Husumvej/Føtex
v/Husum Torv

v/Bystævnet

v/Tingbjerg Skole
v/Tingbjerg Kirke

Tingbjerg St. Lynetteholmen

Fo$s!%( t#! '$emt#+#( #n'$%st$u"tu$ # Kø)en,%vn 

Letbane fra Gladsaxe Tra0kplads til Nørreport st. 
Østlig Ringvej 
Metro Havneringen
Lynettemetro
Nordhavnsmetro
Øresundsmetro 

Ko!!e"t#v t$%&"

En #æ$$e %& Kø'en(%vns u)&o#)#*n+e# $#æve# 
,%n+s*+te)e ,øsn*n+e#. En )e, %& )em ,*++e# 
u)en &o# $ommune-,%nens -,%n-e#*o)e, +æ,-
)en)e t*, 2031. P. ovenst.en)e $o#t &#em+.# 
cent#%,e &o#s,%+ t*, n/ *n&#%st#u$tu# e,,e# u)v*)e,se 
%& '/en * en -e#*o)e &#em t*, 2070. Fæ,,es &o# 
)em %,,e e#, %t )e# st%)*+ u)est.# su--,e#en)e 
un)e#sø+e,se# e,,e# 0n%ns*e#*n+, &ø# )e $%n 
#e%,*se#es.

S-tog
Eksisterende metro

Visionskort for 
fremtidens København
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