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Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Høringssvar til Kommuneplan 2011 

 
Vision 2025 
Vesterbro Lokaludvalg ser positivt på visionen om at 
Øresundsregionen skal være i social balance og være den første CO2 
neutrale grænseregion.  
Lokaludvalget er meget interesseret i at indgå i samarbejder om 
afprøvning af løsninger inden for de nævnte områder; vedvarende 
energi og bæredygtig byplanlægning- og transport. Den bæredygtige 
byplanlægning foreslår lokaludvalget udmønter sig i blandt andet 
letbaner og cykelruter og flere grønne arealer (fx. storbyhaver), der 
både kan være udgangspunkt for lokal afledning af regnvand, øget 
biodiversitet og skabe åndehuller og mulighed for et aktivt fritidsliv 
for byområdets voksende antal borgere. 
 
Det voksende antal borgere lægger fortsat et enormt pres på 
Vesterbros skoler og daginstitutioner, hvor alt for mange børn mases 
sammen på for lidt plads. Kommuneplanens målsætning om 
udbygning af daginstitutioner i kommunen ønskes derfor realiseret 
hurtigt på Vesterbro. 
 
Vesterbro tiltrækker mange socialt udsatte, og Lokaludvalget ser 
derfor positivt på visionen om med at forbedre byens rum for socialt 
udsatte, som også indgår i Områdefornyelsen af Centrale Vesterbro. 
Lokaludvalget har selv fokus på socialt udsatte og stiller med glæde 
lokal viden til rådighed i det videre arbejde, samt ser frem til dialog 
om konkretisering af visionen på Vesterbro. 
 
På Vesterbro ligger store dele af området omkring Otto Busses Vej 
ubrugt og øde hen. Lokaludvalget opfordrer til, at der skabes rum for 
midlertidige aktiviteter (gerne idræt) på området, og at dette knyttes til 
den kommende områdefornyelse på Centrale Vesterbro. Områdets 
videre udvikling bør tænkes sammen med både boligområderne, 
transportmulighederne, havnefronten og Kødbyen, således at der 
skabes synergi frem for yderligere opdeling af Vesterbro. Dette håber 
Lokaludvalget kommer til at slå igennem i handlingsplanen for Fra 
Kødbyen til Polititorvet. 
 



 Side 2 af 2 

Lokaludvalget ser positivt på brugen af midlertidige aktiviteter, og ser 
meget gerne flere af dem på Vesterbro, hvor udvalget selv har 
foreslået et midlertidigt byrum i Haderslevsgade (se Bydelsplan for 
Vesterbro-Kgs. Enghave) som alternativ til byrummet på Enghave 
Plads, der de næste mange år er byggeplads for Metroselskabet. 
 
Kommentarer til Væsentlige ændringer af kommuneplanens 
retningslinier og rammer for lokalplanlægningen 
Vesterbro Lokaludvalg er glade for at grønne hensyn får mere plads i 
kommuneplanen, og mener at disse hensyn skal indgå i de allerede 
planlagte tiltag på Vesterbro jvf. Høringssvar til København 
Kommunes Klimatilpasningsplan (vedhæftet). 
 
Vesterbro Lokaludvalg mener, det er vigtigt, at der fortsat er boliger i 
byen til alle typer borgere uanset økonomi og familiestørrelse, samt at 
forskellige borgertyper bor ved siden af hinanden, for at skabe 
gensidig forståelse og dermed social sammenhængskraft i byen. 
Lokaludvalget kan derfor kun støtte op om, at der stilles krav til at 20 
procent af boligerne i byudviklingsområderne skal være mellem 50 og 
70 m2 også på Carlsberg og baneterrænet, som er Vesterbros to store 
byudviklingsområder. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Vestergaard 
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