
Bemærkninger fra lokaludvalgsmedlem Michael Gatten 

 

På vegne af KBH - Commerce & Culture (KCC) fremsendes her følgende umiddelbare korte bemærkninger til 

foranalysens idékatalog (s. 24) forud for IBLU høringssvar.  

 

KCC anbefaler samtidig, at de nedenfor beskrevne punkter kan danne indholdet i ét samlet scenarie - 

’SCENARIE ’ - i tillæg til de i foranalysen tre beskrevne scenarier. 

 

✓ GENNEMGÅENDE TILTAG; Affaldshåndtering 

KCC bifalder den beskrevne løsning, jf. foranalysens side 31, med den tilføjelse, at placering af 

affaldsspande/tårnkurve e.l. altid bør ske med yderst hensynsfuld skelen af placering ift. 

butiksfacader/-vinduer. På samme vis som det også altid bør ske med placering af eks. 

cykelparkering o.l. Såfremt der kan indtænkes en mere æstetisk affaldsløsning end såvel den 

’klassiske’ affaldsspa d so  tår kurve , vil dette også være at foretrække. 
 

✓ BELÆGNING 3; Ny granitbelægning 

På hele sin strækning bør og skal Strøget være de københavnske handelsstrøgs kronjuvel og 

flagskibet for handelslivet i København, og fremstå attraktivt og besøgsværdigt for byens borgere, 

gæster og turister. Det er derfor altafgørende, at der også ved valg af belægning prioriteres et 

markant kvalitetsløft, der kan understøtte en yderst tiltrængt helhedsløsning. På den baggrund skal 

KCC på det kraftigste a befale, at der fi des idler til BELÆGNING  ’Ny gra itbelæg i g’. 
 

✓ TILVALG 1; Belysning 

KCC kan støtte den beskrevne løsning, jf. foranalysens side 31. I tillæg hertil anbefaler KCC, at der i 

tillæg til lysmasterne indtænkes grøn beplantning, der med tiden kan inddække masterne, for at 

styrke strækningens grønne profil. En løsning, der også er kendt fra flere andre storbyer.  

 

✓ TILVALG 2; Indgang til Strøget 

KCC bifalder den beskrevne løsning, jf. foranalysens side 32, idet KCC deler holdningen om, at 

indtænkning af en lille forplads ved indgangen til Frederiksberggade/Strøget vil være af stor gevinst 

for områdets udtryk og sammenhæng, samt af afgørende betydning for det samlede projekt. 

 

✓ SÆRLIG INDSATS; Facade- og gadeindsats 

I tillæg til ovenstående punkter er det ligeledes af altafgørende betydning, at der prioriteres en 

markant forbedret indsats omkring facade- og gadeindsatsen. Samtidig skal det bemærkes, at der 

allerede i dag forefindes tilstrækkelig hjemmel til, at TMF kan og bør prioritere denne opgave langt 

mere proaktivt og regelmæssig, end tilfældet er i dag. Den fraværende prioritering har været - og er 

fortsat - en af de væsentligste grunde til, at udtrykket og oplevelsen på størstedelen af strækningen 

i dag fremgår så rodet og uværdig, som det beklageligvis er tilfældet. 

 

Med venlig hilsen 
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Bemærkninger fra lokaludvalgsmedlem Sven Perdrup 

 
En rimelig billig løsning ville være at fortsætte trærækken på Vesterbrogades vestlige side over 

H.C.Andersens Blvd. med nogle træer på 'hellen' midt på H.C.Andersens Blvd. og videre over 

Rådhuspladsen, gennem Frederiksberggade, Vimmelskaftet og frem til Gl.Torv og Nytorv. 

 

2 eller 3 rækker på 'hellen' og på Rådhuspladsen, 1 række på Frederiksberggade frem til Skovbogade, 2 

rækker ved Skovbogade og 1 række på Vimmelskaftet frem til Gl.Torv. 

 

Trærækken skal placeres, så der kan køre biler (vare- og brandbiler) på den ene side. 

 

Jeg har lige gået turen, og det kan lade sig gøre. 

 

Træsorten skal være som de eksisterende på Vesterbrogade. 

 

Det kunne blive det første skridt til at få bundet enderne sammen. 

 

Der bliver selvfølgelig lidt karambolage med udstillinger på Strøget, men det løser sig nok politisk. 

 

PS: Når der plantes træer, kunne man samtidig nedgrave beholdere til affald. 

 


