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Lommeparker i KBH

1. Lommeparker i København
Skal gøre byen grønnere 
Tænker klimahensyn ind i vores projekter 
Appellere til leg og bevægelse

2. Lommeparker en del af et grønnere og 
klimatilpasset København

3.  Lidt om Lommeparkskonceptet og hvad der sker 
når konceptet møder   virkeligheden?

4. Lommeparker – Et andet syn på byens hverdags 
rum? 



Et Grønnere København

Bevare og passe på det vi har

Supplere med flere grønne og blå 
flader i byen

Skabe flere sammenhængende 
grønne netværk i byen

Satse på kvalitet og gode 
vækstbetingelser for det grønne

Plante flere træer i byen

Prioritere hjemmehørende arter, 
frugt- og bærbuske mm samt planter 
med et stor blad areal, som trives i  
våde og tørre perioder

Aflede og nedsive en del af byens 
regnvand i den grønne struktur

Regnvand

Biologisk
mangfoldighed

Økonomi
Drift

Grønt Netværk

Oplevelser
Rekreation
Sundhed

Urban Heat
Island

Tænk i:
Rekreation og oplevelser 
Biologisk mangfoldighed
Regnvand
Kvalitet, gode vækstbetingelser og drift



KBH – MÅL, Strategier & Handleplaner

• Metropol for mennesker
• Byliv
• Sund & Ren by 
• Cykel by
• Fodgængerstrategi
• Lommeparker fyrtårnsprojekt under Klimaplan 2010 –



Lommeparkerne  
– TAG PARKEN I LOMMEN, Forslag til 14 lommeparker i København



14 lommeparker i København i 2015

14 muligheder

Ejerforhold & Planforhold
Tilgængelig for alle
Behov for grønt
Befolkningsforhold
Synergi & Samarbejde



Lommeparker

En københavnsk lommepark 
er:
• et veldefineret rum og altid 
lille i skala
• både grøn og befæstet
• en pause i byen
• til noget –
men ikke til alt på én   gang

• lokal, men for alle
• en overraskelse i byen



Lommeparker 

Socialt samvær & Kulturliv
Byens grønne dagligstue

Fysisk udfoldelse & Sport
Byens grønne områder kan fremme 
sundheden
Og give plads til  fysisk aktivitet

Fred &  ro
Plads til fordybelse
Afsondret fra byens 
larm og postyr

Et grønnere  & klimatilpasset København 

Naturoplevelser
Vilde
Kultiveret haveoplevelse
Små  og stor



2009 - Det første pilotprojekt er Odins Lomme, Odinsgade, 2500 Nørrebro 

Anlægspris:  2 mio. kr.
Anlagt i samarbejde 
mellem Københavns 
Kommune
og landskabsarkitekter 
Ting & Vegnø



Lommeparker 2010

Litauens Plads, Vesterbro
Areal: Ca.2000 m2 offentligt areal

Niveau: Enkelt

Anlægsramme: 5 mio. kr.

Drift: 50 - 55 kr. pr. m2

Samarbejde: Vesterbro lokaludvalg, 
Kirke, Skole, Klub, KFF & SUF

Lersø Park Alle, Nørrebro
Areal: ca. 500 m2, offentligt vejareal

Niveau: Enkel/Mangfoldigt

Anlægsramme: 2 mio. kr.

Drift: 35 - 40 kr. pr. m2

Samarbejde: Områdeløft 
Haraldsgade, KFF, SUF

Gl. Valby v. Gadekærsvej

Areal: ca. 2000 m2 offentligt areal

Anlægsramme: 6 mio. kr.

Drift: 45 kr. pr. m2

Samarbejde: Områdeløft, KFF,SUF



Hvad koster en Lommepark ?

Simpel
Anlæg 1.500 -
2000 kr. pr. m2

Drift 10 kr. pr. 
m2 pr. år

Enkel
Anlæg 2000 -
2.500 kr. pr. 
m2

Drift 35kr. pr. 
m2 pr. år

Mangfoldig
Anlæg 3000 –
5000 kr. pr. m2

Drift 60 kr. pr. 
m2. pr. år

Unik
Anlæg  7.500 
-
10.000 kr. pr. 
m2

Drift  200 kr. 
pr. m2 pr. år



Lommeparker 

Vi synes

At konceptet ” Tag Parken i Lommen”  inspirere i byen

At lommeparker repræsenter et andet syn på byens hverdagsrum (klimatilpasning, 
appellere til leg og bevægelse, biologisk mangfoldighed) 

Vi har behov for

Et udstillingsprojekt der rykker

Gå efter brugere og deres behov

Slut
Lokale

Andre forvaltninger

Rådgiver

Andre projekter
eks. Områdeløft

CAU
Projektleder

Center for veje

Center for Miljø

Projekt

Center for Park & Natur
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