
Til Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling

Kommuneplanstrategi - høringssvar

Kommuneplanstrategi 2007 indeholder en lang række interessante 
betragtninger om, hvordan København kan blive en bedre by for 
borgerne at bo i, og hvordan Københavns Kommune kan hjælpe denne 
udvikling på vej.

I forhold til Kgs. Enghave trænger flere spørgsmål sig på.

Det mest presserende er at få lavet en overordnet planlægning af den 
omfattende byudvikling der allerede er i gang.

I modstrid med kommuneplansstrategien har man iværksat en stor 
udbygning af havneområderne i Sydhavnen uden af løse trafikale, 
boligsociale, miljømæssige eller andre problemer. Bebyggelserne er 
blindtarme på den eksisterende bystruktur; De hænger ikke sammen 
med den eksisterende by, hverken infrastrukturelt eller boligsocialt. 
De er ikke dækket af det eksisterende net af kollektiv trafik og vil 
heller ikke blive det i en overskuelig fremtid.

Den eneste måde man kan løse disse problemer er at tage fat i hele 
Kgs. Enghave, fra Bavnehøj Kvarteret til Sjællandsbroen, og 
gennenføre områdefornyelser. De skal have til formål dels at løse 
nogle af de eksisterende problemer der findes i Kgs. Enghave der ikke 
er blevet løst ved det gennemførte kvarterløft, og dels at påbegynde en 
sammenbygning af de nye og kommende kvarterer i bydelen. Disse 
områdefornyelser skal fokusere de tre store problematikker der findes 
i Kgs. Enghave, de trafikale, de byplanmæssige og de boligsociale.

Kgs. Enghave kan arbejde videre med de gode erfaringer der er med 
det seneste kvarterløft, der dog primært fokuserede på blødere 
problematikker. De fremtidige områdefornyelser skal arbejde med at 
løse de trafikale og boligsociale problemer på tværs af de nye, gamle 
og glemte bydele. I denne sammenhæng er det af yderste vigtighed at 
få lavet en overordnet trafikplanlægning på tværs af bydelene, så 
lokale løsninger i eksempelvis Valby og på Vesterbro ikke har 
uønskede konsekvenser for trafikken i Kgs. Enghave.

På samme måde skal de grønne områder ses i sammenhæng med 
nabobydelene. Der findes i dag en perlerække af grønne områder fra 
Frederiksberg Have over Søndermarken, Vestre Kirkegård, 
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Valbyparken og til Tippen. Tippen er et af de få steder hvor grønne 
områder møder vandet, og må derfor være en vigtig brik i 
bestræbelserne på at få byen til vandet, som strategiplanen ligger op 
til. Derfor skal det sikres at dette grønne bånd ikke afbrydes af store 
bebyggelser, og at denne problemstilling tages med i arbejdet med 
kommuneplan 2009.

Lokaludvalget prioriterer en sikring af naturen og dens åbne karakter 
på Tippen, så mangfoldigheden ikke reduceres men understøttes til 
vands og til lands. Dette er i tråd med Arealudviklingsrådets 
indstillinger til Københavns Kommune vedrørende udvikling af 
havenområdet (kaldet ”Grøn Havn”) i efteråret 2007. 

Vi håber at koblingen mellem kommuneplanstrategien og visioner for 
at udvikle de fire områder i bydelen vil blive tydeligere i den endelige 
kommuneplan, og at områdefornyelser kan være med til at fremme en 
god udvikling i Kgs. Enghave. Vi vil gerne indgå i et samarbejde om 
hvordan bydelens potentiale kan udnyttes.

Med venlig hilsen

Lise Granerud
Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg
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