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KUP ELLER DEMOKRATI?

Besluttet i et lukket rum:
5. oktober 2018 – principaftalen om 
Lynetteholm blev præsenteret på 
pressemøde. (Kun en vision?)

25. oktober - Folketinget godkender 
principaftalen. 

22. november – Borgerrepræsentationen.

Den største principbeslutning om byudvikling 
i København i dette århundrede blev truffet 
på  7 uger. (Lokalplaner i offentlig høring i 8 
uger)

Jo større beslutning jo mindre demokrati.

 



De fire begrundelser for 
"Kinderægget" Lynetteholm:

Klimasikring - havstigning og 
stormflod indtil år 2100.

Byen vokser og boligpriserne stiger. 

Trængsel i København. Grundsalg 
finansierer infrastruktur.

Overskudsjord fra byens byggerier.

MERE ET KUP END DEMOKRATI

Besluttet i et lukket rum. Jo større beslutning jo 
mindre demokrati.

5. oktober 2018 principaftale om præsenteret på 
pressemøde Lynetteholm

25. oktober Folketinget godkender principaftalen 

22. november Borgerrepræsentationen

Den største beslutning om byudvikling i 
København i dette århundrede blev truffet på  7 
uger. (Lokalplaner i offentlig høring i 8 uger)

Anlægslov på vej i Folketinget.

 



ET ”KINDERÆG” I ET PLANTOMT RUM

Lynetteholm produkt af ikke-planlægning.

Københavns Kommune bliver udviklet i en container.

Behovet er påtrængende, men der foregår INGEN 
PLANLÆGNING AF SJÆLLANDSREGIONEN. 

F.eks. med fordeling af boliger og erhverv samt af de 
urbane strukturer på lang sigt i et cirkulært samfund.

Ingen analyse af københavnernes og sjællændernes 
behov på kort sigt og meget lang sigt. 

Er Øresund det mest oplagte sted at bygge i 
Hovedstadsregionen?

Egnsplan 1973

Fingerplan 2019



Illustration: På vej mod et strukturbillede for Østjylland. Illustration udarbejdet af Thomas Sick Nielsen.

KONCENTRATION AF BYUDVIKLING
I KØBENHAVNS KOMMUNE



50.000 beboere og 50.000 
arbejdspladser på Lynetteholm, 
Refshaleøen og Kløverparken.

Forudsætning: 2035-2070 
foregår hele væksten i 
befolkning og arbejdspladser i  
Region Hovedstaden i KK. 



Frank Jensen: ”Lynetteholmen er en 
forudsætning for, at vi også i fremtiden kan sikre 
en udvikling, hvor København er en blandet by, 
og hvor folk med almindelige lønninger kan bo-”

”På den anden side af 2035 løber vi tør for 
byggegrunde, og har vi ikke byggemuligheder til 
den tid, så går priserne bare op.”

Lars Weis: ”...skal København fortsætte med at 
være en by, hvor alle kan bo, skal der sættes en 
stopper for prisudviklingen. Her har vi som 
politikere en forpligtelse til at sørge for, at 
udbuddet af boliger matcher efterspørgslen”.

 Berlingske 23. august 2019. Københavns nye kæmpeø bliver endnu større. Og politiken 28. november 
2020. Nu begynder arbejdet snart: Sådan kommer Københavns kommende kæmpeø til at se ud.

BILLIGERE BOLIGER



By & Havn.

INDGREB I ØRESUNDS ØKOSYSTEMER

 

  Øresundsvandsamarbejdet



Byplanlægger 
Johannes Humlums 
forslag til store 
landvindinger fra 
1966..

Et overgreb på Øresunds økosystemer

”Ge meg era Trötta” 
- Give me your tired - Tekst fra Frihedsgudinden NYC.

Udarbejdet af :Urban 
Skogmar og Beryl 
Boonzaaier fra Sweco 
Architects Malmö 

Vinder af arkitekt-
konkurrencen, 
IMAGINE open 
Skåne 2030



Berlingske 5. oktober 2018.

”DET HELE BETALER SIG SELV”

Principaftalen: 
"Parterne er enige om, at etablering af 
Lynetteholmen inklusive den nødvendige 
infrastruktur – Østlig Ringvej og 
metrobetjening – må ske med det 
udgangspunkt, at der er tale om et projekt, 
der kan finansieres af egne indtægter.”



”Det er et godt signal til resten af 
Danmark, at to tunge projekter i 
København, at de lissom 
finansieres af sig selv”.
Lars Løkke Rasmussen på pressemødet.

Siden 1990’erne har byudviklingen i KK og 

regionen være styret af privatisering af jord via 

salg til kapitalinvestorer. 

Som udviklingsselskab har By & Havn 

opbygget en stor gæld, som KK ejer 95% af.



Forudsætningerne er skredet. Der 
mangler nu mellem 20 og 50 mia. kr.

Lynetteholm er samfunds-
økonomisk en meget dyr måde at 
byudvikle på. 

Milliarderne vil række længere på 
Vestegnen og ude på Sjælland, 
hvor byer og byområder kan 
revitaliseres og få tilført tiltrængte 
bykvaliteter.



Lynetteholm er blevet til 
i en verden, vi nu er ved 
at forlade.

Et dybt paradigmeskifte er på 
vej, hvor urbanisering - i et 
regionalt perspektiv - bliver 
noget andet end det er i dag. 




