
Behov frem mod 2030
Københavns Kommunes forventede 

udbygningsbehov frem mod 2030, 

som endnu ikke er anlægsfinansieret 

(opgjort 2018).

23 dagtilbudsgrupper

1 skolespor

1 idrætshal

1 kunstgræsbane

375 plejeboliger – ny kapacitet

1 driftsplads

Boligmassen efter 
ejerforhold
*Københavns Kommune, 2018
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Brønshøj-
Husum

Udvikling af Bystævneparken 
og Tingbjerg skal løfte hele BrønshøjHusum

En sammensat bydel med behov 

for bedre kollektiv trafik

Andelen af stationsnære områder er 

væsentlig lavere i BrønshøjHusum 

end andre bydele i København, og de 

centrale dele af BrønshøjHusum er i 

dag udelukkende busbetjent. Borger

repræsentationens beslutning om at 

undersøge mulighederne for etable

ring af en letbane mellem Nørrebro 

Station og Gladsaxe er samtidigt 

en undersøgelse af muligheden for 

at løfte BrønshøjHusum og under

støtte udviklingen af Tingbjerg og 

Bystævne parken. Der skal i den fremti

dige planlægning tages hensyn til den 

foreslåede linjeføring for letbanen, der 

fremgår af kortet bagerst i kommune

planen.

En samlet plan skal løfte Tingbjerg 

Tingbjerg er et udsat byområde 

beliggende ved Utterslev Mose. Med 

Kommuneplan 2019 bliver Tingbjerg 

udpeget som et byudviklingsområ

de. Københavns Kommune og de to 

almene boligorganisationer SAB og 

fsb samarbejder om at realisere den 

ambitiøse byudviklingsstrategi for 

TingbjergHusum, som blev vedtaget 

i 2015. Visionen er en gennemgribende 

omdannelse af området, med ud

gangspunkt i Københavnermodellen, 

hvor det primære greb er fortætning 

med private boliger samt forbedret 

trafikal infrastruktur. De private boliger 

skal medvirke til at skabe et varieret og 

attraktivt boligudbud, så beboersam

mensætningen i højere grad kommer 

til at afspejle resten af København.

 

Bystævneparken omdannes 

til et attraktivt bykvarter

Med Kommuneplan 2019 udlægges 

Bystævneparken til et nyt byudvik

lingsområde. Bystævneparken, der er 

ejet af Københavns Kommune, blev 

opført i 19701973 og huser i dag en 

række kommunale institutioner, her

under flere plejecentre.  

Det er planen, at Bystævneparken over 

de kommende år skal udvikles til et 

trygt, grønt og attraktivt område med 

nye boliger. Hensigten er at skabe en 

blandet bydel og bidrage til et løft af 

hele TingbjergHusum. I den frem

lagte helhedsplan åbnes Bystævne

parken op til de omkringliggende 

kvarterer, mens to nye skolespor 

tilknyttet nærtliggende skoler og nye 

daginstitutioner skal bidrage med 

kapacitet til fremtidens børn og unge i 

BrønshøjHusum.  
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Udviklingen i København frem mod 2031



1. del af planperioden 

(tidligst udvikles fra 2019)

Væsentlige rammeændringer 

1. Tingbjerg

Byggemulighederne for Tingbjerg øges 

for at muliggøre Tingbjerg/Husum 

 By udviklingsstrategi med efterfølgende 

planer og programmer, idet området er  

på regeringens ghettoliste. 

2. Bystævneparken

Kommuneplanrammen for Bystævneparken 

ændres for at muliggøre Tingbjerg/Husum 

Byudviklingsstrategi med efterfølgende 

planer og programmer. Rammen fastsættes 

nærmere ved kommende kommuneplan-

lægning.

Rækkefølge for byudvikling Væsentlige rammeændringer
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