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Høring om byrums- og trafikplan for Middelalderbyen 

 
Du har nu mulighed for at give din mening til kende om byrums- og tra-
fikplanen for Middelalderbyen, hvor du har adresse. Teknik- og Miljøud-
valget har den 20. juni 2022 besluttet at sende forslag til byrums- og 
trafikplan for Middelalderbyen i høring frem til den 26. september 
2022. Læs forslaget og indgiv dit høringssvar på www.blivhoert.kk.dk. 
 
Forslagets indhold 
Byrums- og trafikplanen bygger på anbefalingerne fra en borgersam-
ling om Middelalderbyen, som blev gennemført i 2019, og indeholder 
fire temaer med følgende målsætninger: 1) Byrum der fortæller, 2) 
Bedre balance i bylivet, 3) En grønnere Middelalderby og 4) Mere plads 
til fodgængere og cyklister.  
Nedlæggelse af parkeringspladser er det grundlæggende greb i by-
rums- og trafikplanen til at opnå mindre biltrafik i Middelalderbyen, og 
med planen foreslås i alt 750 gadeparkeringspladser nedlagt i området 
i to etaper. De parkeringspladser, som foreslås nedlagt, er udpeget på 
baggrund af byrums- og trafikplanens målsætninger og principper. 
Arealer, der frigøres ved nedlagt parkering, skal blandt andet give bedre 
forhold for fodgængere og cyklister, bedre mulighed for ophold uden 
kommercielt indhold og mere grønt.   
 
Byrums- og trafikplanen rummer forslag til implementering gennem i 
alt 14 projekter. Projekterne består af henholdsvis ni såkaldte flagskibs-
projekter, der omfatter nye, permanente anlæg på centrale gader og 
pladser, to tværgående anlægsprojekter, der nedlægger henholdsvis 
600 og 150 parkeringspladser i gadeplan, og tre samarbejdsprojekter 
med relevante aktører i området om henholdsvis grønnere byrum, 
bedre cykelparkering og alternative former for varelevering. 

 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Forslaget er d.d. offentliggjort på høringsportalen  
https://blivhoert.kk.dk/node/57262 
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Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-
takte os på mail parc@kk.dk eller telefon 24 43 57 81 eller 23 99 06 16.  
 
Fra den 28. juni 2022 er forslaget desuden fremlagt i: 
  

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 
København S 

 
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 28. juni til og med den 26. september 
2022. Alle har ret til at komme med høringssvar til forslaget. Alle skrift-
lige høringssvar vil indgå i den videre behandling. 
 
På Københavns Kommunes høringsportal www.blivhoert.kk.dk har du 
mulighed for at se forslaget og indsende et høringssvar. 
 
Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 
at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-
som på beskyttelsen.   
 
Du kan sende dit høringssvar til:  
 
parc@kk.dk 
 
eller 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion  
Postboks 348   
1503 København V 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lise Laurberg 
Byplanlægger 
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