
København står midt i en stor positiv udvikling, som skal 
komme hele byen til gavn. Syv udsatte boligområder får et 
markant løft. Samtidig styrker vi trafikløsninger, byrum og 
kriminalpræventive indsatser, så byen hænger stadig bedre 
sammen og er tryg at færdes i.  

Løft til udsatte boligområder
Københavns syv udsatte boligområ-
der skal have et markant løft. Vi af-
sætter 262 mio. kr. til bl.a. at udvikle 
Bystævneparken, give dagtilbuddene 
i Tingbjerg et kvalitetsløft, få flere le-
dige i arbejde og holde unge ude af 
kriminalitet. Ingen områder i Køben-
havn skal stå på statens 'ghettoliste' 
i 2030.

Et trygt København 
Kriminaliteten falder i København, 
mens københavnerne generelt fø-
ler sig mere trygge. Men der er fort-
sat udfordringer i dele af byen. Derfor 
viderefører vi 78,8 mio. kr. til at fore-

bygge kriminalitet og håndtere akutte 
situationer, bl.a. ved at fortsætte 18+ 
indsatsen, green teams, exitprogram-
met og forebyggelse af ekstremisme 
og radikalisering. Herudover kommer 
der også mere tryghedsskabende be-
manding til idræts- og kulturinstitu-
tioner, mens det boligsociale projekt 
Sammen om Bellahøj fortsætter.

Nyt liv til Nørrebro Station
Nørrebro Station bliver med Cityrin-
gen en af de travleste stationer i lan-
det. Med 5,8 mio. kr. i budget 2020 vil 
hele området nu gennemgå en gen-
nemgribende forvandling til et trygt 
og pulserende centrum på Nørrebro. 

Bl.a. bliver der et nyt grønt byrum på 
Basargrunden og bedre belysning på 
Lyngsies Plads.

Mere sikker Frederiksborgvej
Biler i høj fart gør det utrygt for cykli-
ster og fodgængere på Frederiksborg-
vej. Med 6,7 mio. kr. forbedrer vi trafik-
sikkerhed og belysning omkring de tre 
kryds ved Hovmestervej, Landsdom-
mervej og Rentemestervej, der bl.a. 
bruges af eleverne på Tagensbo Skole. 

Busterminal ved Dybbølsbro 
Vi investerer 38,9 mio. kr. i en ny tids-
svarende busterminal ved Dybbøls-
bro med let og sikker adgang til øvrig 
kollektiv trafik. 

Udvikling i Bispebjerg 
Et nyt lokalt mødested og byrum ser 
dagens lys i Bispebjerg med en op-
gradering af Lundehus Torv til 14,4 
mio. kr. 

Almene boliger
København skal være en by for alle. 
Derfor reserverer vi 228 mio. kr. i alt  
til fx 600 almene ungdomsboliger og 
600 almene familieboliger.

Øvrige initiativer i budget 2020
• 8,4 mio. kr. til Copenhagen  

Career Program i 2020-2023 

• 7,2 mio. kr. til styrket beskæftigelses 
indsats for veteraner i 2020-2023 

• 18,7 mio. kr. til værtsbykrav til afvik-
ling af Tour de France i København  
i 2020-2021 

• 17,3 mio. kr. til Copenhagen  
21 - World Pride og Eurogames  
i 2020-2021
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