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Strategi	  for	  Bynatur	  i	  København	  

Fra	  strategi	  Bl	  implementering	  
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BYNATUR I KØBENHAVN 

Overordnede	  mål	  for	  2025:	  	  
75	  %	  af	  københavnerne	  oplever	  København	  som	  en	  grøn	  by	  

Resultat	  af	  pres	  fra	  poliBkerne,	  græsrodsorganisaBoner,	  
byens	  borgere	  og	  forvaltningen	  selv	  bliver	  der	  besBlt	  en	  
samlet	  grøn	  strategi	  for	  København	  i	  sommeren	  2014	  

December	  2015	  blev	  strategien	  vedtaget	  i	  
BorgerrepræsentaBonen	  



Mere og Bedre Bynatur 

Med	  denne	  strategi	  i	  hånden	  har	  vi	  en	  ambiBøs	  poliBsk	  beslutning,	  der	  fastlægger	  de	  
konkrete	  effekter,	  mål,	  indsatser	  og	  rammer,	  som	  er	  nødvendige	  at	  implementere	  for	  
at	  realisere	  vores	  fælles	  vision	  om:	  	  

VISION	  #1:	  at	  skabe	  mere	  bynatur	  i	  København	  og	  

VISION	  #2:	  at	  øge	  kvaliteten	  af	  bynaturen	  i	  København	  

Strategien	  har	  været	  i	  ekstern	  og	  intern	  høring.	  	  
Københavns	  Grønne	  Råd	  og	  udvalgte	  interessenter	  har	  været	  inddraget.	  
Strategien	  blev	  lanceret	  for	  offentligheden	  d.	  19.1.	  af	  admin.	  direktør	  og	  borgmester.	  



Bynatur i København 



Derfor mere og bedre bynatur i København 

NyUeværdierne	  

Herlighedsværdierne	  



Vision #1 Mere Bynatur 

Vision #2 Bynatur med høj kvalitet 



Hvordan skaber vi mere bynatur? 

#1	  Bynatur	  i	  kommunale	  grønne	  områder	  

#2	  Bynatur	  i	  byudviklingen	  

#3	  Bynatur	  på	  kommunale	  arealer	  

#4	  Bynatur	  på	  ikke-‐kommunale	  arealer	  



#1 Bynatur i kommunale grønne områder 

Målsætning	  for	  de	  kommunale	  
grønne	  områder	  

OmfaUer	  alle	  de	  kommunale	  grønne	  områder,	  
herunder	  parker,	  naturområder,	  kirkegårde	  og	  
strande	  samt	  de	  arter	  som	  lever	  her.	  	  

”At	  byens	  naturområder	  udvikles	  og	  plejes	  
med	  fokus	  på	  at	  styrke	  biodiversiteten	  og	  
borgernes	  oplevelse	  af	  naturen”	  

”At	  byens	  parker	  udvikles	  og	  plejes	  med	  
hensyntagen	  :l	  både	  kulturhistoriske,	  
rekrea:ve	  og	  biologiske	  hensyn”	  

”At	  byens	  kirkegårde	  udvikles	  og	  plejes	  med	  
særlig	  fokus	  på	  at	  gøre	  kirkegårdene	  :l	  en	  
ak:v	  del	  af	  københavnernes	  rekrea:ve	  liv”	  

Arealmæssigt	  udgør	  de	  kommunale	  grønne	  
områder	  ca.	  17	  %	  af	  byens	  areal	  



#1: Bynatur i kommunale grønne arealer 



#2 Bynatur i byudviklingen 

Målsætning	  for	  byudvikling	  

OmfaUer	  alle	  de	  arealer,	  som	  er	  udlagt	  Bl	  
byudviklingsområder	  i	  Københavns	  
Kommuneplan	  2015	  samt	  ny	  
lokalplanområder	  i	  den	  eksisterende	  by	  

”At	  der	  s:lles	  krav	  :l	  både	  kvalitet	  og	  omfang	  
af	  bynatur	  i	  lokalplanlægningen,	  samt	  at	  der	  
sikres	  mulighed	  for	  anlæg	  af	  kommunale	  
grønne	  områder	  i	  byudviklingsområderne”	  

Arealmæssigt	  udgør	  byudviklingsområderne	  	  
6	  %	  af	  byens	  areal	  



#2: Bynatur i byudviklingen – Faste Batteri 



#3 Bynatur på kommunale arealer 

Målsætning	  for	  kommunale	  
arealer	  

OmfaUer	  alle	  de	  arealer	  i	  København,	  som	  
ejes	  af	  Københavns	  Kommune,	  herunder	  alt	  
fra	  børnehaver,	  skoler,	  plejehjem,	  kommunale	  
veje	  og	  byrum	  Bl	  kontorbygninger	  og	  
mandskabsbygninger.	  

”	  At	  der	  sBlles	  krav	  Bl	  både	  kvalitet	  og	  omfang	  
af	  bynatur,	  når	  der	  omdannes	  kommunale	  
arealer,	  gader	  og	  bygninger.”	  

”At	  bynaturen	  anlægges,	  udvikles	  og	  plejes	  
med	  særlig	  fokus	  på	  at	  skabe	  menneskelig	  
skala	  i	  byen”	  

Københavns	  Kommunes	  arealer	  
omfaUer	  ca.	  18	  %	  af	  byens	  samlede	  areal	  
ekskl.	  de	  kommunale	  grønne	  områder	  



#3: Bynatur på kommunale arealer 





Bynatur på ikke-kommunale arealer 

Målsætning	  for	  ikke-‐kommunale	  
arealer	  

OmfaUer	  alle	  de	  arealer	  som	  ikke	  ejes	  af	  
Københavns	  Kommune,	  herunder	  f.eks.	  
almenny\ge	  boliger,	  private	  haver,	  statens	  
arealer,	  virksomheder	  mm.	  	  

”At	  kommunen	  akBvt	  støUer	  op	  om	  grønne	  
iniBaBver	  på	  ikke	  kommunale	  arealer	  ved	  at	  
inspirerer,	  moBvere	  og	  indgå	  partnerskaber	  
med	  private	  grundejere”.	  	  	  

Arealmæssigt	  udgør	  de	  ikke-‐kommunale	  
arealer	  ca.	  50	  %	  af	  byens	  areal	  



#4: Bynatur på ikke kommunale arealer 



IMPLEMENTERINGSKANALER 

Som	  udgangspunkt	  for	  implementeringen	  af	  
strategiens	  indsatser	  er	  der	  udvalgt	  fem	  
implementeringskanaler:	  	  

• Forretningsplan	  -‐	  organisatoriske	  indsatser	  
• Budgetnotater	  -‐	  konkrete	  projekter	  
• Bynatur	  netværk	  –	  interne/	  eksterne	  
• Opfølgning	  –	  opnåede	  resultater	  og	  
igangsa>e	  indsatser	  
• KommunikaBon	  og	  forankring	  

VigBgt	  at	  have	  fokus	  på	  KULTUR-‐forandring	  
og	  på	  ØKONOMISK-‐prioritering	  



KULTURFORANDRING 

”Implementeringen	  af	  strategien	  handler	  i	  høj	  grad	  om	  at	  skabe	  en	  
kulturforandring	  i	  Københavns	  Kommune”.	  	  



KULTURFORANDRING via FORRETNINGSPLAN 

Indholdet	  forretningsplanen	  for	  2016	  –	  særlig	  
indsats	  omkring	  bynatur:	  

Teknik-‐	  og	  Miljøforvaltningen	  består	  af	  fire	  
store	  serviceområder	  

Hvert	  serviceområde	  har	  fået	  Ul	  opgave	  at	  
tænke	  bynatur	  ind	  i	  deres	  kernedriV	  

De	  fire	  serviceområder	  er:	  
• 	  Byens	  Anvendelse	  
• 	  Byens	  Udvikling	  
• 	  Byens	  Fysik	  
• 	  Byens	  DriV	  



KULTURFORANDRING via KOMMUNIKATION  

KommunikaUonskanaler	  

• 	  Intern	  og	  ekstern	  lancering	  af	  strategien	  

• Omverdensinddragelse	  –	  skabe	  
eaerspørgsel	  hos	  borgerne	  

• 	  AkBvering	  af	  eksisterende	  netværk	  

• 	  OpreUelse	  af	  nye	  netværk	  

• 	  Deltagelse	  i	  konferencer	  o.lign.	  



ØKONOMISK PRIORITERING via BUDGET 

Overførselssag	  2015	  
	  Udvikling	  af	  et	  begrønningsværktøj	  320.000	  kr.	  	  
Begrønning	  af	  skolegårde	  i	  NV	  680.000	  kr.	  	  
Renovering	  af	  Enghaveparken	  38,3	  mio.	  kr.	  (klimaBlpasning)	  

Budget	  2016	  
Bedre	  og	  grønne	  byrum	  45,5	  mio.	  kr.	  (klimaBlpasning)	  
AkBvitetspark	  i	  Scandiagade	  8,8	  mio.	  kr.	  	  
Helhedsplan	  for	  UUerslev	  Mose	  2,1	  mio.	  kr.	  	  
Træer	  2,2	  mio.	  kr.	  	  
Partnerskabstræer	  1,5	  mio.	  kr.	  	  

Grundkøb	  	  
Køb	  af	  grunde	  i	  nye	  byområder	  
Der	  er	  afsat	  100	  mio.	  kr.	  i	  2016	  Bl	  at	  købe	  grunde	  Bl	  reUe	  Bd	  
og	  pris.	  	  	  

Pulje	  :l	  grundkøb	  i	  Nordhavnen	  
25	  mio.	  kr.	  Bl	  en	  pulje	  Bl	  grundkøb	  i	  Nordhavn,	  der	  anvendes	  
Bl	  at	  købe	  et	  areal	  Bl	  anvendelse	  Bl	  offentlige	  formål.	  	  

Overførselssag	  2016	  
Mere	  og	  bedre	  bynatur	  

Budget	  2017	  (budgetspillekort)	  
Mere	  og	  bedre	  bynatur	  

Derudover	  igangsæUes	  en	  række	  
handlingsplaner,	  der	  senere	  skal	  munde	  
ud	  i	  konkrete	  budgetnotater…	  	  

Hvad	  er	  der	  prioriteret	  allerede	  og	  hvad	  er	  der	  på	  vej?	  

Allerede	  vedtagne	  budgeUer	   BesBllinger	  vedr	  bynatur	  



Tak	  for	  
opmærksomheden	  


