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København er blevet mere levende de seneste år. Livet er rykket ud i mellem husene. 
Den udvikling skal fortsætte, og vi skal blive ved med at udvikle gode kvarterer, hvad 
enten det er i Jernbanebyen, i Nordhavn, på Stejlepladsen, i Fælledby eller med det 
lange lys på Lynetteholm. Vi skal sikre, at der er boliger, som er til at betale, og at 
udviklingen også kommer til vores udsatte boligområder, så alle dele af København 
mærker, at byen bliver bedre at bo og leve i. Når vi udvikler København, så udvikler vi 
hele landets hovedstad. Det skal vi også kunne mærke i samspillet med Christiansborg 
i udviklingen af infrastruktur.

Vores målsætninger for god byudvikling

Alle nye bydele i København skal være blandt de grøn-
neste i verden. Det gælder ikke mindst Lynetteholm. Vi 
skal insistere på den nyeste teknologi, som havvands-
skyld i toiletter, grønne tage, solceller på tagene og 
andet, når vi udvikler nye bydele. Og vi skal hele tiden 
rykke os i forhold til at skabe rammerne for, at køben-
havnerne kan leve stadigt grønnere.

Byudvikling skal ske i hele byen – ikke kun i de nye 
byområder. Socialdemokratiet vil udvikle og moderni-
sere de fysiske byrum i alle dele af byen. Der skal være 
mere fokus på æstetikken i byrummet, såsom skilte og 
gadeudstyr, som nogle steder ikke harmonerer med 
det område, de er placeret i. Mange kvarterer har en 
lang historie med bevaringsværdige bygninger og plad-
ser, og dette skal afspejles æstetisk i forhold til indret-
ningen af byrummet.

Vi skal sikre boliger til alle
Udviklingen på boligmarkedet bevirker, at mennesker 
med små og middel indkomster har svært ved at finde 
en bolig i København. Vi skal undgå, at byen knækker 
over. Vi vil bygge flere almene boliger, end det er lykke-
des i de senere år – mindst 25 procent af nye boliger. 
Og vi vil gerne endnu højere op. Vi vil arbejde for at få 
mulighed for at bygge op til 33 pct. Vi vil også søge andre 
veje til at skabe plads til alle og sikre blandede boliger, 
f.eks. omdannelse af boliger i eksisterende boligbyggeri 
til almene boliger. København skal være en by for alle.

Vi må aldrig gå på kompromis med de bymæssige kva-
liteter, når vi byudvikler og bygger boliger. Der bygges 
for mange boliger af ren spekulation og af dårlig hånd-
værksmæssig standard. Vi skal undgå, at disse boliger 
bliver fremtidige slumområder. Ligesom vi skal passe 
på de grønne områder i København. Men vi deler på 
ingen måde opfattelsen af, at der ikke kan eller skal 
bygges mere i København. Derfor vil vi komme til at stå 
i situationer, hvor det overordnede hensyn til at sikre 
billige boliger vejer tungest.

Vi skal byudvikle for mennesker og ikke for 
spekulanter
København har et fantastisk byliv. Det skal vi passe 
på og blive ved med at udvikle. Både ved at have stort 
fokus på planlægning af nye kvarterer, men også ved at 
passe på de eksisterende. Vi skal sikre grønne pladser 
og parker i alle dele af byen.

De nye områder i byen skal være bedre og 
grønnere
Vi står overfor at skulle udvikle en række områder af 
byen. Stejlepladsen, Fælledby, Jernbanebyen og Lynet-
teholm. Det skal være gode blandede byområder med 
plads til grønt, det skæve, foreningsliv og idræt og med 
færre biler. Vi skal lære af fortidens fejl, så det Køben-
havn, vi endnu ikke har bygget, bliver bedre end det, 
der er.
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Ingen boliger uden bad og toilet i 2030
Vi har 3000 lejligheder med wc på bagtrappen og uden 
bad. Det er mere end dobbelt så stor en andel som i 
resten af landet. Det er ikke boligforhold, vi vil byde 
københavnerne. Derfor skal alle boliger i København i 
2030 have adgang til eget bad og toilet. 

Vi vil ikke have nogen udsatte boligområ-
der i fremtiden
For mange københavnere bor og lever i udsatte områ-
der. Vi vil derfor løfte alle udsatte boligområder med 
alle de greb, vi har til rådighed, så vi i fremtiden ikke vil 
have nogle udsatte boligområder i København.

Vi vil undgå, at boligafdelinger i København ender på 
ghettolisten ved social indsats og samarbejde med 
boligorganisationerne. Skulle boligafdelinger alligevel 
ende på ghettolisten, vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at vi 
ikke skal rive boliger ned.

Vi skal have fokus på alt det, der sker  
mellem husene
Byudvikling og boligpolitik er også alt det, der sker mel-
lem husene, der hvor vi bor. Vi skal have endnu flere 
grønne gårde. Vi skal skabe rammerne for et levende 
butiksliv lokalt. Vi skal have store og små samlingsste-
der som blandt andet bemandede legepladser. Vi skal 
sørge for, at alle københavnere har mulighed for at 

komme til et grønt område tæt på, hvor de bor. Og vi vil 
styrke kulturen omkring den daglige brug af vores fælles 
gaderum, så omfanget af tilfældigt placerede caféborde 
og -stole, cykler og barnevogne bliver begrænset.

Vi vil gøre København til en god by at bo i 
som ældre
Vi skal bygge til hele livet, og derfor skal vi både bygge 
og udvikle flere seniorbofællesskaber i samarbejde 
med de almene boligselskaber. Vi skal bygge bæredyg-
tigt, og vi skal finde modeller så boliger er til at betale 
for beboerne. Vi skal have plejecentre i alle lokalområ-
der, og vi skal også tænke i tema- og profilplejehjem. 
Men vigtigst er hverdagsdemokratiet, nærheden, og at 
der er sammenhæng mellem plejebehov og pleje.

Vi skal skabe nye boformer i København, så 
flere har råd til at bo her
Det københavnske boligmarked er ved at knække over 
på midten, hvor der mangler muligheder for alminde-
lige lønmodtagere og hele middelklassen. Derfor skal vi 
i samarbejde med Christiansborg udfordre den nuvæ-
rende struktur og skabe nye boformer. Både i forhold 
til at kunne bo sammen og være fælles om mere. Men 
også i forhold til økonomiske og finansielle strukturer, 
så vi kan bane vejen for medejerboliger, selvbyg og 
andre nye boligformer.

3. Skab plads til mennesker og liv i byen

1. Vi vil gøre København grønnere

2. Alle børn skal opleve stærke fællesskaber og tryghed

4.	 Sundere	og	renere	trafik	med	færre	biler

5.	 Mindre	ulighed	og	bedre	hjælp	til	mennesker	på	kanten

6.	 Gode	jobs	og	muligheder	for	alle

7. Vi skal have et stærkt erhvervsliv og et levende lokalt  
 butiksliv

8.	 Kultur	skal	skabe	sammenhæng	og	liv	i	byen

9.	 Københavnerne	skal	med	på	råd	i	en	åben	og	effektiv	 
	 kommune

10. København skal være en sund by til hele livet

11.	 Vi	vil	kickstarte	byen	med	fælleskab	og	solidaritet
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