
 
   

 
Ungeråd KBH ønsker, at ungeinddragelsen i den køben-
havnske byudvikling styrkes 

 

Motivation 

Ungeråd KBH mener, at man bør inddrage unge tidligt i udviklingen af 

større byudviklings- og anlægsprojekter, da det er de unge, der kommer til 

at skulle leve med konsekvenserne af projekterne mange år frem. Derfor 

foreslår Ungeråd KBH, at man sørger for, at forvaltningerne altid inddrager 

unge, også under 18 år, allerede tidligt i sådanne projekter.  

København er en by i udvikling, og de seneste år har man iværksat flere 

større byudviklings- og anlægsprojekter. Det gælder bl.a. i forbindelse med 

stormflodssikring af København, bedre kollektiv trafik og mere plads til by-

udvikling. Det er projekter, som vil fylde meget for de generationer, der er 

unge i dag. Det gælder både, hvad angår æstetik, økonomi, byliv og miljø-

påvirkning. Det er også de fremtidige generationer, der får brug for en fun-

gerende stormflodssikring. 

Tre eksempler lige nu er Lynetteholm, den sydlige stormflodssikring af Kø-

benhavn og opførelsen af jernbanebyen. Her kan unge bidrage med deres 

holdninger til anlæg, byudvikling og infrastruktur. Det er afgørende at ind-

drage unge allerede fra idéfasen af projekterne og kontinuerligt opret-

holde en dialog om den igangværende proces. 

 

Ungeråd KBH ønsker at sikre den demokratiske dialog, og at unge bliver 

inddraget i forhold, der vedrører dem – ikke mindst hvordan vores fælles 

by kommer til at udvikle sig mange år frem. Derfor mener Ungeråd KBH, at 

Københavns Kommunes politikere skal sikre, at unge får mulighed for at 

være med til at påvirke større byudviklings- og anlægsprojekter.  

Forslag 

• At det skal være et krav, at unge, også under 18 år, bliver inddra-

get i alle relevante faser af større byudviklings- og anlægningspro-

jekter i Københavns Kommune. 

• At der etableres en struktur for inddragelse af unge i udviklingen 

og implementeringen af større byudviklings- og anlægsprojekter. 

Det kunne fx være, at Ungerådet bliver inddraget, ligesom man 

gør med lokaludvalgene, eller at Ungerådet – og andre relevante 
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unge lokalt – får pladser i følgegrupper, ressourcegrupper, advi-

soryboards mv.  

 


