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Alle københavnerne 
skal have adgang til 

natur af »høj kvalitet« 
inden for fem 

minutters gang. Det er 
et af fem forslag i et 
nyt grønt udspil for 

hovedstaden, som 
Socialdemokratiets 

kandidat til 
overborgmesterposten, 

Sophie Hæstorp 
Andersen, nu lancerer. 

Foto: Søren Bidstrup
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grønne udspil i København, der blandt andet 
indeholder en målsætning om, at københav-
nere skal have maksimalt ti minutters gang til 
nærmeste store park eller grønne område.

Og senest har Berlingske beskrevet sagen, 
hvor hovedstadens forsyningsselskab, Hofor, 
vil opstille solceller på en tilvokset, forurenet 
grund bag hegn ved Valbyparken. Her er En-
hedslisten og De Konservative enige om, at 
grunden hellere skal åbnes, så borgerne kan 
færdes der, hvis det er sundhedsmæssigt for-
svarligt, fordi byen mangler grønne områder. 
Der er altså bred enighed om at skabe en grøn-
nere hovedstad.

Men det kræver vilje og koster umiddelbart 
også penge at etablere flere grønne områder, 
fordi kommunen også går glip af indtægter fra 
eksempelvis parkering eller byggeri på grun-
den.

Hvordan vil du finansiere en begrønning af 
hovedstaden?

»Den skal komme fra en benhård politisk 
prioritering. Man kan også spørge sig selv, om 
man har råd til at lade være? For hvis nogle af 
de mennesker, som i dag bor i byen og leverer 
en skatteindtægt, flytter ud af byen, så mister 
byen den indkomst. Og jeg har stor respekt for 
studerende, og dem skal vi også sikre mange 
boliger til, men vi skal også sikre, at man har 
mulighed for at bo her resten af livet,« siger 
hun og fortæller, at hun har hentet inspiration 
i storbyer som Oslo og Melbourne. Her arbej-
der man allerede med nogle af de elementer, 
som man finder i hendes grønne udspil.

Grønt alene holder ikke på folk
Selvom hovedstaden ofte bryster sig af at væ-
re førende på den grønne omstilling, så er det 
ikke en tendens, vi har patent på. Den udspil-
ler sig lige nu i storbyer verden over, fortæller 
direktør i boligøkonomisk videnscenter Curt 
Liliegreen, der har fulgt boligmarkedet og by-
udviklingen i København i årevis.

Overordnet set vurderer han ikke, at »ved-
bend på byens facader« vil gøre nogen næv-
neværdig forskel for borgerne i byen. Men det 
gør til gengæld etableringen af mindre parker 
og grønne miljøer med træer og buske, der kan 
ses fra vinduerne i folks lejligheder. Og det er 
også realistisk økonomisk at skabe dem, hvis 
man tænker det sammen med klima- og sky-
brudssikring, forklarer han.

»Det handler om at gøre en dyd af nødven-
digheden og skabe nogle grønne tiltag, der 
samtidig har god økonomi på den måde, at du 
opnår en driftsbesparelse på håndteringen af 
spildevand,« forklarer Curt Liliegreen og frem-
hæver til eksempel projektet Klimatilpasning 
Kokkedal.

Lykkes man med at gøre byen grønnere, kan 
det også være med til at fastholde de ressour-
cestærke borgere og deres skatteindtægter i 
hovedstaden, fordi netop natur spiller en af-
gørende rolle, når folk søger ud af byen og mod 
kommuner som Gentofte, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal.

For selvom København er vokset støt i åre-
vis, så har byen samtidig haft en »styrtblø-
dende flanke« af børnefamilier, der har for-
ladt hovedstaden. De bliver ikke nødvendig-
vis hængende, fordi der kommer en ny park, 
for der kan være andre årsager til, at de for-
lader hovedstaden som eksempelvis støj og 
utryghed.

»Det er et komplekst regnestykke, og man 
skal holde udgiften op mod, hvad der er den 
alternative investering, for det kunne i nogle 
bydele eksempelvis være bedre at anlægge 
støjreducerende asfalt, og i andre bydele vil 
det måske være bedre at skabe større tryghed 
med tiltag som hastighedsnedsættelser og me-
re belysning,« konstaterer han.

Sidst men ikke mindst understreger Curt 
Liliegreen, at forskning viser, at værdien af at 
etablere grønt i områder, hvor der ikke grønt 
i forvejen, er meget højere, end at gøre det, 
hvor der er grønt i forvejen.

eksempelvis beplantede facader, taghaver og 
levende gårdmiljøer vil være afgørende for, 
om en bygherre kan få lov at opføre et bygge-
ri i hovedstaden.

Men når du gerne vil sikre naturen i Køben-
havn, vil du så bremse byggeriet på Amager Fæl-
led?

»Nej, det vil jeg ikke. Det er en meget lille 
del af Amager Fælled, man bygger på, hvor der 
delvis ligger en campingplads i forvejen tæt 
på en trafikeret vej. Det er vigtigt at hele Kø-
benhavns udvikling ikke afhænger af den ene 
byggegrund,« siger hun.

Det er derfor afgørende at få skabt en mere 
lige adgang til det grønne og blå for alle køben-
havnere, understreger hun.

»Når jeg kigger på vores by, så er der andre 
steder i byen, som i endnu højere grad har brug 
for adgang til grønt, vand og lys. Det her er en 
diskussion af, hvor vi får skabt adgang til grønt 
i hele byen, så alle oplever det – ikke bare dem, 
der bor tæt på Amager,« lyder det med en klar 
henvisning til resultaterne i rapporten Bylivs-
regnskabet 2019 fra Københavns Kommune, 
der blandt andet har kortlagt borgernes opfat-
telse af, hvor grøn deres by er.

Den viser helt generelt, at knap halvdelen 
af borgerne »oplever København som en grøn 
by« – målsætningen hedder 75 procent. Knap 
hver fjerde københavner angiver, at de »slet 
ikke har udsigt til noget grønt fra deres bolig«. 
Mens næsten hver femte københavner ikke 
oplever, at deres bydel har let adgang til grøn-
ne områder, gader og pladser, der er attraktive 
at bruge.

»Der er rigtig mange grønne områder, der 
er fantastiske og vilde i København, men vi er 
nødt til at reagere på, at så mange mennesker 
oplever, at de ikke har en lokal park, vand el-
ler lignende, som giver dem muligheder for at 
få et pusterum,« siger Sophie Hæstorp Ander-
sen.

Det skal blandt andet ske ved at etablere de 
ovennævnte byparker hvert femte år, skabe 
grønne gangarealer mellem boliger og adgang 
til offentlige taghaver. Men også ved at etab-
lere en fælles pulje, hvor bolig- og ejerforenin-
ger kan søge midler til at udvikle natur og bio-
diversitet i byens mange gårdmiljøer.

En åben dør på rådhuset
Udspillet sparker på mange måder en åben dør 
ind på Københavns Rådhus, hvor man efter-
hånden skal kigge i personalearkivet, hvis man 
skal finde en politiker, der vil modsætte sig en 
ambition om at skabe en grønnere hovedstad.

Berlingske har for nylig beskrevet Venstres 

Sophie Hæstorp Andersen har fem 
konkrete forslag, der skal sikre 
flere »grønne åndehuller« til alle 
københavnere. De er som følger:

1 Grønne normer for nybyggeri
København skal i samarbejde 

med forskere og byggebranchen 
udarbejde en norm, der sikrer, at 
nybyggeri giver en passende 
mængde natur tilbage til byen.

2 Opgør med betonørkner
Det skal kortlægges, hvor 

københavnere uden adgang til 
grønt eller blåt af »høj kvalitet« 
inden for fem minutters gang bor.

3 Opret en fællespulje til 
grønne gader og gårde

Der skal etableres en pulje, der 
skal give bolig- og ejerforeninger 
mulighed for at skabe grønne 
gader og gårdhaver med  
biodiversitet.

4 Mindst én ny bypark hvert 
femte år frem til 2050

København skal frem mod 2050 
skabe mindst én ny bypark hvert 
femte år. Det skal sikre grønne 
byrum, i takt med at byen vokser.

5 Flere rekreative blå områder
Der skal sikres flere badezo-

ner i København med mulighed for 
havnebade og rekreative aktivite-
ter som kajak og vandpolo.

Kilde: Udspillet  
»Grønne åndehuller til alle«.

FAKTA

Fem veje til en 
grønnere hovedstad

Ingen skal opleve 
København som en 
ørken af beton

I 
Bispebjerg. På Vesterbro. Og helt speci-
fikt på Søren Kierkegaard Plads ved Den 
Sorte Diamant ligger nogle af hovedsta-
dens »betonørkener«.

Den dystre betegnelse som socialde-
mokratiets spidskandidat til kommunalvalget 
senere på året – Sophie Hæstorp Andersen – 
giver områder, der ifølge hende mangler noget 
helt essentielt.

Områder, der mangler buske, træer og blå 
bølger. Områder, der mangler liv. Elementer, 
der gør det værd ikke bare at bo i København, 
men at leve i København.

Derfor lancerer hun nu et stort udspil, der 
blandt andet skal sikre borgere i hele hoved-
staden adgang til natur af »høj kvalitet« mak-
simalt fem minutters gang fra deres hjem. 
Hvert femte år skal der etableres en helt ny 
bypark i hovedstaden frem mod 2050, og så 
skal der stilles skrappe, grønne krav til frem-
tidens byggeri.

»Når den her by skal udvikles i de kommen-
de år, så gør vi med et sigte på, at flere skal 
kunne bo her. Men man skal ikke kun kunne 
bo her, man skal også kunne leve her. Og det 
kræver flere grønne områder, for ellers bliver 
de eksisterende simpelthen trampet ned,« kon-
staterer Sophie Hæstorp Andersen, der har sat 
Berlingske i stævne på Godsbaneterrænet ved 
Enghavevej for at fortælle om sit nye grønne 
udspil.

Behovet for mere grønt i byen skal ikke 
mindst ses i lyset af, at fremskrivninger viser, 
at København forventeligt bliver 75.000 ho-
veder rigere i 2030, og hvis ikke der bliver gjort 
noget, er der ikke plads til at folde picnictæp-
pet ud i byens parker og tage svømmetag i by-
ens havnebade.

Og får man ikke skabt de grønne oaser i be-
tonørknerne, så kan det godt være, at byen 
stadig vokser, men så flytter de borgere, som 
hovedstaden har brug for, argumenterer spids-
kandidaten.

»Hvis resultatet er, at de ressourcestærke 
og børnefamilierne flytter ud af København, 
så bliver København fattigere, og det bliver 
intet bedre af,« fastslår hun.

Der er andet i byen end Amager Fælled
Det er ikke mindst i forbindelse med nybyg-
geri, at Sophie Hæstorp Andersen vil sørge for, 
at der på den ene side bliver etableret flere stør-
re naturområder, der er tænkt ind fra starten, 
så det ikke ender med nogle få grønne frimær-
ker og træer plantet i beton.

Og på den anden side vil hun udvikle »en 
grøn norm« for nybyggeri, hvor mængden af 

Alt for mange københavnere lever uden adgang til buske, træer og bølger at 
bade i. Det vil Socialdemokratiets spidskandidat til kommunalvalget, Sophie 
Hæstorp Andersen, bekæmpe ved at etablere nye byparker hvert femte år 
og skabe grønne kiler i hovedstadens betonørkener. 

Af Jonas Stenbæk Christoffersen  joch@berlingske.dk


