Grønne åndehuller til alle
I vores København ønsker vi flere grønne byrum, der er fantasifulde, oplevelsesrige og
mangfoldige. Mange steder eksisterer de allerede i dag, men vi skal have flere, og de skal
være bedre. Og vi forpligter os på, at åndehullerne skal være en aktiv del af byens udvikling.
Tiden, hvor man måtte vælge mellem flere boliger og et grønnere byrum, er forbi. Med enkle
greb som en grøn facade, en blomstrende taghave eller bypark kan vi fortsat forvandle byens
sten og beton til grønne åndehuller til gavn for alle københavnere. Og fordi byen samtidig er
tæt, skal de aldrig være mere end en kort gå- eller cykeltur væk.
I dag er byens grønne goder ikke fordelt ligeligt mellem byens indbyggere. Undersøgelsen
Bylivsregnskab 2019, udarbejdet af Københavns Kommune, viser, at én ud af fire
københavnere siger at ikke har udsigt til grønt fra deres bolig. Og knapt én ud af fire mener
ikke, at de har tilfredsstillende adgang til grønne områder, gader eller pladser tæt på, hvor de
bor. Utilfredsheden er størst i nogle af byens tættest befolkede områder med mange små
boliger, fx Vesterbro og Bispebjerg. Vi ønsker, at København skal være en by, hvor den grønne
plads er mere ligeligt fordelt mellem københavnerne. Alle skal have adgang til grønne og blå
åndehuller lige uden for døren. Det skal både realiseres i den eksisterende by, og i de nye
byområder, vi i de kommende årtier, vil se skyde frem.
Frem mod 2030 vil København forventeligt vokse med mere end 75.000 indbyggere, og skaber
vi ikke samtidig nye parker og grønne og blå rekreative områder, kan der blive for stor
trængsel om dem, vi allerede har. Det kan f.eks. betyde, at flere børnefamilier vil se sig
nødsaget til at vælge byen fra. Den udvikling vil vi modarbejde. For København skal være en
grøn by, hvor der er plads til alle. I vores København skal vi, ung som gammel, familier som
enlige, både kunne bo og leve.
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Indsatsen skal styrkes med tre grønne principper:
1) Ingen får ret til at bygge uden samtidig at begrønne. Vi vil indføre skrappe, grønne regler
for dem, der bygger nyt i København. København skal fx følge byer som Melbourne og
Oslo og udvikle redskaber til at beregne nybyggeriers begrønnings- og
biodiversitetsfaktor. Derefter skal der i samarbejde med byggebranchen fastsættes
bindende normer, så der altid i nybyggeri er indtænkt fx grønne vægge, grøn
infrastruktur eller små lommer af natur. Det gælder for alt byggeri i hele byen, men de
grønne tiltag kan godt realiseres andre steder, end ved selve byggeriet, hvis der ikke er
behov det pågældende sted.
2) Mere grøn og vildere natur. Alt for mange gader i København er fortsat blottet for træer,
buske eller blomster. Flere grønne områder skal vi lade vokse vildt til glæde for
blomster, bier og bedre biodiversitet. Der skal arbejdes aktivt med at skabe de
langvarige og bæredygtige leveforhold for træer i byrummet.
3) København skal være førende inden for bæredygtigt byggeri. Vi skal gå forrest og sikre
mere træ i nybyggeri af daginstitutioner, skoler og fritidsfaciliteter samt i det private
nybyggeri.
På den baggrund fremlægger Sophie Hæstorp Andersen allerede nu 5 konkrete forslag:
1. Indfør Grønne Normer for nybyggeri
København vil i samarbejde med førende forskningsinstitutioner og byggebranchen udvikle
en metode til at beregne den grønne faktor i nybyggeri, så man altid kan sikre, at projekter
giver naturkvaliteter tilbage til byen i form af fx grønne vægge, taghaver, fortove, grønne
gårde eller andre grønne tilbud i forbindelse med byggeriet. På samme måde som der i dag er
en parkeringsnorm ved opførelse af nyt byggeri, skal der fastlægges en grøn norm, der for alt
nyt byggeri fastsætter en begrønningsfaktor.
2. Opgør med byens betonørkner
Alle københavnere har ret til adgang til grønne arealer af højeste kvalitet. I et opgør med
byens sidste betonørkner skal det kortlægges, hvor mange københavnere, som bor uden
adgang til et grønt eller blåt areal af høj kvalitet inden for 5 minutters gang. Hvor det er
tilfældet, skal der med kreativitet og udnyttelse af ubebyggede arealer skabes nye grønne
tilbud med stor natur- og oplevelsesvariation, fx i form af offentligt tilgængelige taghaver,
hævede, grønne gangarealer eller grønne kiler mellem husrækkerne, som skaber forbindelse
til de tættest beliggende parker.
3. Opret en fællesskabspulje til Grønne Gader og Gårde
Alt for mange københavnske gader og gårde er fortsat blottet for træer eller andet grønt. For
at sikre så mange københavnere som muligt kig til eller adgang til grønt lige uden for døren,
etableres en pulje til finansiering af styrket biodiversitet og mere grønt i byens ”grå” gader og
gårde. Puljens midler kan bruges til at udvikle allerede eksisterende grønne, rekreative
områder samt etablere nye. Puljens konstruktion skal være rettighedsbestemt, og dermed
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skal alle boligforeninger, andelsboligforeninger samt ejerforeninger have ret til at modtage
midler til støtte i forbindelse med begrønning af eksisterende arealer i hele byen.
4. Københavnerne skal have mindst én ny bypark af højeste kvalitet hvert 5. år
frem mod 2050.
De kommende årtier skal København skabe mindst én ny park i topklasse hvert 5. år. Det vil
frem mod 2050 give københavnerne en række nye naturparker, som i takt med at byen
vokser, sikrer, at der fortsat er grønne byrum tilgængelige for alle. Det kan eksempelvis være
nedsænkning af Bispeengbuen i en tunnel for i stedet at bygge boliger og genskabe dele af
Bispeengen som naturpark. Det vil give København en ny naturattraktion lige ved
Lundtoftegades almene boligområde.

5. De rekreative blå områder – flere forbindelser over havnen
København er både en grøn og blå hovedstad. Det er unikt for København, at vi har en ren
havn, som vi kan bade i. Det skal vi udnytte, og vi skal være stolte af det. Derfor skal vi i de
kommende år arbejde for at udnytte havnens potentiale i endnu højere grad. Vi skal have
flere sikre badezoner med mulighed for havnebade, flere områder til rekreative aktiviteter
såsom stand-up paddle boarding, kajak og vandpolo samt flere forbindelser over havnen.
København skal være en by, hvor byrummet inviterer borgerne ind – med både grønne og blå
åndehuller.
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