
 
 

1 

 

      22. maj 2017 

 

Høringssvar vedr. udkast til Helhedsplan for Strøget 

 

 

KBH Ks holdning 

KBH K hilser udkastet til Helhedsplan for Strøget velkommen og er glade for, at Kommunen 

tilkendegiver, at der er behov for en indsats, hvis man ønsker at forbedre forholdene for Strøget som 

turistattraktion og Danmark største handelsgade. I helhedsplanen er det også tydeligt for KBH K, at 

der er blevet lyttet til vores bekymringer, og at disse er taget i betragtning til først ’Idékatalog for 

Strøget’ og nu også ’Helhedsplan for Strøget’.  

KBH K støtter scenarie 3 i udkastet til Helhedsplanen for Strøget. KBH K ønsker dog at påpege 

iagttagelser og komme med forslag til, hvordan man kan imødekomme potentielle udfordringer 

ved de foreslåede tiltag i helhedsplanen for også at sikre Strøgets værdi på længere sigt.  

 

Strøgets egenart 

Strøget er en del af Københavns identitet, men lever ikke op til de forventninger der følger med, 

blandt andet renhold, sikkerhed (håndhævelse), skiltning og cykling.     

 

Strøgets styrke er et alsidigt bymiljø, men desværre er byrummet også skæmmet af 

gademusikanter, gøglere, tiggere, uautoriseret gadehandel og digitale reklamestandere. KBH K er 

enig i, at mere fokus på håndhævelse af regler kan være med til at nedbringe nogle af de nævnte 

udfordringer ved Strøget.  

 

Strøget er ydermere karakteriseret ved at være indgang til de mindre sidegademiljøer. Her er man 

dog udfordret, da sidegadernes indgange fra Strøget forsvinder i mængden af uhensigtsmæssig 

cykelparkering. Det er en udfordring dels fordi, at det er skæmmende for Strøget, men i lige så høj 

grad ved, at det ikke appellerer besøgende til at lægge vejen forbi sidegademiljøerne.  

 

KBH K ønsker samtidig at understrege, at opstilling af digitale reklamestandere på Strøget ikke 

harmonerer med Helhedsplanen for Strøget. Helhedsplanens formål er at give Strøget et positivt 

løft, mens de digitale reklamestandere skæmmer bybilledet.  

 

Butiksfacader og kantzoner – Designmanual – del af scenarie 1 
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Med en designmanual ønsker Københavns Kommune at sikre, at Strøgets særlige karakter bevares 

og udvikles i sammenhæng. KBH K støtter op om en designmanual, dog skal den ikke være for 

restriktiv. Der skal være plads til konceptbutikker og muligheder for udvikling.  

 

KBH K opfordrer til, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af interessenter for Strøget som 

tages med på råd i forbindelse med udarbejdelse. KBH K deltager gerne i dette forum.  

 

Strøgets belægning – del af scenarie 3 (alternativt scenarie 2, Vimmelskaftet) 

Kommunen fremhæver i udkastet, at belægningen på Strøget fremstår slidt og beskidt. KBH K er 

enig i denne betragtning. I forbindelse med belægningen ønsker KBH K også at påpege 

udfordringerne med (manglende) blindestriber. På nogle strækninger er striberne brudt, mens der 

andre steder, bl.a. ved skift mellem pladsbelægning og Strøgbelægning, ikke er sammenhæng 

mellem de eksisterende blindestriber. Som eksempel herpå kan nævnes blindestriberne fra 

Østergade til Amagertorv, der ikke er forbundet med hinanden. På Østergade er blindestriberne 

placeret i midten af gaden, mens de på Amagertorv er placeret langs butiksfacaderne. 

 

Belysning – del af scenarie 2 

KBH K støtter forslaget om at udarbejde en særlig belysningsplan for Strøget.  

 

Det grønne og stadepladser – del af scenarie 2 (scenarie 1) 

I forbindelse med grønne arealer nævner Kommunen området ved Helligåndskirken. Forvaltningen 

gør samtidig opmærksom på, at da det er privat grund, vil det ikke være muligt at åbne området 

op ud mod Strøget.  

 

I den forbindelse ønsker KBH K at påpege at en anden mulighed for at skabe mere rum til 

ophold/byliv, vil være at fjerne de nuværende stadepladser ved Helligåndskirken. På nuværende 

tidspunkt skygger stadepladserne for bænkene, hvorfor gadens besøgende ikke opfordres til at slå 

sig ned i byrummet. Udover at dette tiltag kan give bedre muligheder for ophold i byrummet, vil 

det samtidig åbne op for de grønne arealer ved Helligåndskirken. KBH K mener, at selv om hegnet 

om Helligåndskirken ikke fjernes, vil tiltaget med at fjerne stadepladserne være med til at skabe et 

grønt byrum med mulighed for ophold.   

 

Tilgængelighed og vejvisning – del af scenarie 1 

KBH K støtter Forvaltningens forslag om bedre vejvisning i Indre By. KBH K vil nok engang opfordre 

Kommunen til at kigge på Legible London. Disse vejvisningsskilte er placeret flere steder i London 

http://appliedwayfinding.com/projects/legible-london/
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med tidsangivelser for afstand til seværdigheder i området, herunder shoppinggader, 

sidegademiljøer, attraktioner, mv.  

 

Ydermere mener KBH K, at der bør opsættes bedre skiltning på Strøget (samt Købmagergade og 

Fiolstræde), der informere om cykling forbudt. Der opleves en stigning i cyklister på Strøget. 

 

KBH K mener, at der bør foretages en vurdering af, hvilken betydning åbningen af de nye 

metrostationer vil få for anvendelsen af Strøget. Dette gælder både for metrostationen på 

Gammel Strand og Kongens Nytorv. 

 

Derudover opfordrer KBH K til, at vejvisning og tilgængelighedsafsnittet tilføjes et projekt om 

offentligt betalt WIFI på Strøget. Offentlig WIFI på Strøget vil være med til at øge attraktiviteten af 

Strøget for udenlandske turister, mens det offentlige vil få adgang til data fra brugeren. Her vil man 

blandt andet kunne aflæse bevægelsesmønstre for besøgende på Strøget.  

 

Strøgets indgange – del af scenarie 2 

KBH K støtter op om Kommunens forslåede tiltag om at synliggøre indgangene til Strøget. KBH K 

anbefaler Kommunen at udvikle en designkonkurrence, hvor designere har mulighed for at byde 

ind med installationer, der markerer indgangene til Strøget. Markeringen af indgangene til Strøget 

bør have et internationalt sigte, der agerer fyrtårn for København og er på niveau med den 

attraktion, som Strøget er. Samtidig bør markeringen af indgangene være en oplevelse i sig selv. 

KBH K opfordrer til, at en designkonkurrence udføres i tæt samarbejde og dialog med KBH K og 

øvrige interessenter for byen, herunder Indre By Lokaludvalg, Hovedstadens Forskønnelse m.fl.  

 

Man kunne ligeledes inddrage mere permanente løsninger til terrorsikring i projektet frem for de 

nuværende betonklodser. 

 

Cykelparkering – del af scenarie 1 

KBH K nikker genkendende til de problemstillinger, der nævnes i dette punkt. KBH K ønsker dog at 

fremhæve, at uhensigtsmæssig parkering ikke kun påvirker byinventarets funktion som bænke og 

affaldsspande, der som resultat af cykelparkering bliver ubrugelige. Uhensigtsmæssig parkering af 

cykler skaber i lige så høj grad udfordringer for de erhvervsdrivende, da parkerede cykler 

vanskeliggør adgang til butikkerne for besøgende. 
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Flere gader i Indre By er udfordret af uhensigtsmæssig cykelparkering, og man bør derfor kigge på 

løsninger, der vil være til glæde for hele byen og ikke kun Strøget. Opstilling af cykelstativer i 

mundinger til sidegader vil blot være at flytte problemet væk fra Strøget.  

 

KBH K ønsker svar på, om finansiering af projekter og tiltag i forbindelse med cykelparkering skal 

findes i helhedsplanen, eller om det er en del af en større cykelpakke? 

 

Cykeltaxaer – del af scenarie 1 

KBH K støtter Kommunens initiativ mod cykeltaxaer og et intensiveret samarbejde med politiet om 

håndhævelse.  

 

Gadehandel mv. – del af scenarie 1 

KBH K støtter Kommunens tiltag for gadehandel på Strøget. I forbindelse med stadepladser henvises 

til afsnittet om ”Det grønne”, hvor KBH K foreslår, at man nedlægger stadepladserne ved 

Helligåndskirken for at skabe mere grønt byrum, samt for at tilskynde til ophold i byrummet.  

 

Derudover opfordrer KBH K til, at praksis med årelange tilladelser til stadeplads afskaffes. KBH K 

anbefaler, at tilladelse til stadeplads max. kan være af ét års varighed – dog med mulighed for 

forlængelse, men stadig blot for ét år af gangen. I tilfælde med forlængelse skal berørte 

interessenter høres før forlængelse godkendes.  

 

Renhold – del af scenarie 1 

KBH K støtter op om Kommunens bemærkninger til renhold i Indre By. Det skal dog påpeges, at de 

plakater som partnerskabet Ren Kærlighed har sat på kbh’er kurven ikke er ren. Dette harmonerer 

ikke med budskabet på plakaten, og man bør derfor overveje oftere udskiftning af plakaterne, eller 

en mere renholdelsesvenlig løsning, så det gode budskab ikke forsvinder i snavset – både fysisk og 

emotionelt.  

 

Det er dog ikke kun skraldespande som skæmmes af snavs, graffiti og klistermærker. Elskabe, 

trafikskilte og nu også digitale reklamestandere vil være udsatte for netop dette. Kommunen har 

ansvaret for, at trafikskiltene holdes fri for hærværk, mens ansvaret for elskabe og digitale 

reklamestandere påligger ejeren. KBH K oplever dog ofte, at disse i længere perioder er skæmmet 

af hærværk – uden tegn på udbedring. Dette er også medvirkende til, at byen fremstår beskidt for 

besøgende. KBH K opfordrer til skærpede regler for udbedring af hærværk mv., da dette ikke har 

en positiv afsmitning på hverken København eller inventarets ejer.   
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Terrorsikring og varelevering – del af scenarie 3 

KBH K har fuld forståelse for beslutningen om at opsætte midlertidige betonklodser som terrorsikring 

på baggrund af hændelserne i december 2016. KBH K er dog ærgerlige over, at man på 

nuværende tidspunkt ikke er kommet tættere på en løsning, der ikke skæmmer bybilledet i samme 

omfang, som det er tilfældet med betonklodserne. Betonklodserne i sig selv pryder ikke bybilledet. 

Dertil har KBH K den seneste tid observeret, at flere betonklodser tilplastres med plakater for 

arrangementer og budskaber. Dette er ikke med til at forskønne betonklodserne.  

 

KBH K bakker op om, at man vil beskytte byens borgere, brugere, besøgende og erhvervsdrivende, 

men der må kunne findes en mindre skæmmende løsning. Flere har nævnt pullerter. KBH K er 

opmærksom på, at denne løsning er dyr og kan skabe udfordringer i forbindelse med varelevering. 

KBH K opfordrer derfor til samarbejde og tæt dialog med Københavns Kommune, Københavns Politi 

og øvrige interessenter om løsninger, der er mindre skæmmende for bybilledet, men samtidig 

tilgodeser byens borgere, brugere, besøgende og erhvervsliv.  

 

Bilparkering – del af scenarie 3 

KBH K mener, at 15 minutters ophold i byen er for kort. KBH K opfordrer til, at tiden øges til 30 

minutter. Herved gives der stadig plads til kortere ophold, men der tages hensyn til, at der kan 

være tilfælde, hvor den ledige parkeringsplads ikke ligger lige om hjørnet fra besøgsdestinationen.  

 

Stilladsbannere 

KBH K støtter forslaget om stilladsbannere til udlån.  

 

Tilgængelighed på Kongens Nytorv – KBH K indput 

I forlængelse af udkastet til Helhedsplanen for Strøget, mener KBH K, at man bør se på muligheden 

for at skabe direkte adgang mellem Strøget og Kongens Nytorv. I den forbindelse ønsker KBH K at 

henvise til trafikomlægningen på Kongens Nytorv i perioden 1. april 2014 – 1. november 2015. I 

denne perioden blev trafikken på Kongens Nytorv omlagt i forbindelse med metrobyggeriet – med 

tilfredshed for det omkringliggende erhvervsliv.  

 

I denne periode var trafikken dobbeltrettet for biler og cyklister fra Store Kongensgade til Bredgade 

og ned til Holmens Kanal. Ud for Østergade/Strøget, var der lukket for gennemkørsel og indkørsel 

forbudt. Ærindekørsel var forsat tilladt.  

 

KBH K ønsker, at man genetablerer trafikomlægningen.  
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Trafikomlægningen viste et forbedret trafikflow samt reducering i antal af trafikpropper ved bl.a. 

Store Kongensgade. Ydermere skabte omlægningen bedre forhold og større sikkerhed ved 

taxakørsel og i forbindelse med taxiholdepladserne.  

 

Trafikomlægningen åbnede op for direkte adgang fra Østergade/Strøget og over pladsen til 

eksempelvis Nyhavn. Dette skabte et levende byrum på pladsen og skabte en sammenhæng og 

et naturligt flow gennem byen.  

 

Ved at genetablere trafikomlægningen vil Kongens Nytorv igen være en plads i sammenhæng 

med Strøget der er sikker, rar at opholde sig på og bevæge sig i. På de åbne arealer kan der gøres 

plads til gadeliv med siddepladser, handel og udendørsservering. Mange besøgende, beboere 

mv. bruger, oplever og krydser hver dag Kongens Nytorv i relation til færden omkring Strøget og 

Nyhavn. Det er derfor vigtigt, at der bliver skabt et godt fundament, der viser en sammenhæng 

mellem byens mest attraktive og oplevelsesrige steder. Trafikomlægningen vil være med til at vise 

København fra sin bedste side, hvor man sikkert og nemt kan færdes.  

 

Genetablering af trafikomlægningen harmonerer også med udkommet af workshopmøde for Lille 

Kongensgade den 29. marts 2017. Her pegede løsningsforslag fra deltagende interessenter i 

samme retning: man ønskede at konvertere Lille Kongensgade til en gade med forhold lig Strædet, 

som har gågade-zone med kørsel tilladt, men at trafik er på de gåendes præmisser.  

 

Derudover vil den kommende Metrostation medføre en væsentlig højere frekvens af gående trafik 

på Kongens Nytorv og ved Strøgets udmunding. KBH K mener, at trafikomlægningen i langt højere 

grad vil kunne bære det øgede pres på området og skabe et bedre flow til de omkringliggende 

gader og sikre den nødvendige sikkerhed for besøgende.  

 

 

KBH K ønsker svar på følgende spørgsmål:  

Der skrives i udkastet, at ”Alle funktioner skal finde sin plads i det forholdsvis begrænsede byrum og 

på Strøget vil det handle om at prioritere mellem plads og funktion samt arbejde med 

multifunktionelle løsninger, der kan være fleksible i forhold til forskellig brug af Strøget.” I den 

forbindelse ønsker KBH K svar på, hvordan Kommunen prioriterer de forskellige aktører – fastboende 

erhvervsdrivende, stadeholdere, gøglere.  

 

KBH K er bekendt med høringssvar fra flere af KBH Ks medlemmer og ejendomsejere. KBH K har 

samlet indsigelser fra medlemmer og tilslutter sig deres indsigelser (se bilag 1 side 8). 
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På vegne af KBH Ks bestyrelse: 

 

Centermanager Kim Jensen, DEAS (Formand)  

Direktør Lise Hjort, Apair (Næstformand)  

Chief Operational Officer John Hansen, ILLUM  

Direktør Marianne Kolos, Conditori La Glace  

Direktør Michael Søemod, Sømod’s Bolcher  

Free Lancer Lotte Zeuthen, Kulturjournalist 

Forretningschef Anne Marie Hansen, Magasin 

Marketingchef Sofie Molls, Illums Bolighus 

Advokat Claudia S. Mathiasen, Winsløw Advokatfirma 

Head of PR and Communications Maja Tini Jensen, Copenhagen Street Food & Julian Group 

Divisionschef Brian Kelstrup Kristensen, Q-Park 

Direktør Camilla Frank, Danish Fashion Institute 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Hansen 

Projektleder 

KBH K Commerce & Culture 

 

 

Kopi af brev sendt til 

Indre By Lokaludvalg
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BILAG 1 

Kommentarer og forslag fra medlemmer af KBH K 

 

Randers Handsker 

Som ansatte i butikken Frederiksberggade 36 må vi ofte lægge ører til, at vi ligger i den kedelige 

ende af Strøget. Ifølge kunderne har denne ende forandret sig meget igennem årerne i forhold til 

de butikker der åbner, dette er kædebutikker og madsteder, De kommer kun i denne ende, fordi 

de kender butikken eller hvis de er sendt herned fra butikker i den “pæne” ende. 

  

Renhold 

 Dårlig fejning/rengøring af Strøget – der ligger ofte cigaretskoder og tyggegummi tættest 

på butikkerne ved fliserne. Efter weekenderne ligger der ofte opkast, madrester og andet 

skrald, selvom fejemaskinen har/burde have været der tidlig morgen.  

 Skraldespande - der må kunne findes et pænt og praktiskt alternativ til Pariserstativet, pynter 

ikke med skrigende neongrønne poser. 

  

Strøgets belægning 

 Der tales om belægning på Strøget, som i Købmagergade, hvilket vi kun kan støtte, da det 

ville give denne ende et løft. 

  

Terrorsikring 

 Betonklodserne skal væk og en mere permanent løsning, som passer bedre ind i byrummet, 

såsom stolper i jorden til at hæve op og ned er at foretrække. 

 

Alle scenarier er vigtige, men disse som vi har nævnt er noget der berører os i dagligdagen. 

  

  

Med venlig hilsen 

  

Henriette, Susanne og Stine 

 

Randers Handsker 

Frederiksberggade 36 

1459 København K 

+45 3313 0433 
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Frederiksberggade 36 ApS og Randers Handsker 

Hvad gør en gade, en park, en have eller en plads, - ja et hvilket som helst sted hvor mennesker 

færdes, interessant at opholde sig i, at udforske og opleve? Det gør både det uventede, men også 

genkendelsen eller provokationen og meget, meget andet. Men fælles for den gode oplevelse er 

diversiteten,- bag næste hjørne en ny oplevelse et nyt indtryk.  

 

1. Intet er så kedeligt som lige ubrudte byggelinjer og er byggestil og materialer samtidig 

fastlagt i uniformeret udførelse, er oplevelsens fiasko komplet. Giv fantasien mere frihed, 

naturligvis under ansvar og tilsyn og med behørig respekt for både fortid og fremtid, så er 

grundlaget for en god oplevelse skabt.  

2. Intet er så kedeligt for en strøgtur, som skuffende underlødige butikker som søger at overgå 

hinanden i tilbud og dårlig smag og som efter strøgturen blot efterlader et skuldertræk.  

3. Intet er så frastødende som en strøgtur i stank af urin og opkast. Renholdelse er en selvfølge 

og den skal være permanent.  

4. Er man sluppet for urin og opkast, kan alskens affald og uhumskheder stadig gøre strøgturen 

til en dårlig oplevelse. Tydelig skiltning, at henkastning af affald har konsekvenser, kunne 

måske have en gavnlig effekt. Dette er i hvert fald hvad man oplever mange steder i 

verden, hvor gader og pladser ofte fremstår i høj renholdelsesmæssig stand. Man skal til 

lande, hvor økonomi og mentalitet ikke understøtter rene offentlige rum og det er 

forstemmende at konstatere, at det i Danmark generelt og på Strøget i særdeleshed, må 

være mentaliteten det er galt med.  

5. Dårlig vedligeholdelse er ikke kun et spørgsmål om byrum. Strøget har et væld af fine 

ejendomsfacader, som kan bidrage til den gode strøgtur, men hvor meget står tilbage at 

ønske. Vedligeholdelse er kostbart, vedligeholdelse i høj standard, - hvad Strøgets 

ejendomme fortjener, er meget kostbart. Incitamentet for ejendomsejerne til at engagere 

sig i høj vedligeholdelsesmæssig standard kunne højnes, hvis der f.eks. fandtes et forum, som 

hvert år fremhæver god vedligeholdelse og gør en plakette til facaden et eftertragtet 

symbol.  

6. Forretningernes ansigt mod vore gæster er et kapitel for sig. Butiksvinduerne er det 

trækplaster, som, når strøgturen er slut, for mange efterlader den største oplevelse eller 

skuffelse. Mange forretningers vinduer lever ikke op til blot grundlæggende seværdighed 

og strøgturen bliver en skuffelse,- i værste fald ligegyldig og uinspirerende.  

7. Strøgets belægning behøver ikke nødvendigvis at være i kostbare natursten,- men der skal 

være rent og når lastbiler knækker fliser eller på anden måde beskadiger belægningen, 
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skal der ske opretning uden ophold. Der bør kun tillades kørsel med køretøjer med påbudt 

max. akseltryk, således at skader holdes på et minimum.  

8. Der skal være ryddeligt og samtidig hyggeligt. Denne generelle formulering har ikke 

bestemt adresse, men angiver en overordnet tænkemåde for beslutningstagere i alle led. 

9. Byggetilladelser bør indeholde krav om passende adgangsforhold for gangbesværede og 

kørestolsbrugere.  

10. Endelig bør alle grundejere og lejere i egen og i Strøgets interesse arbejde for en højnelse af 

kvalitet på alle niveauer. Det være vedligeholdelse, indretning, respekt for eksisterende 

bygningskvaliteter, udvalg af forretninger og disses fremtoning m.v.  

 

Strøget trænger i den grad til et løft og helhedsplanen er et udmærket arbejdspapir. Uanset om 

man bestemmer sig for scenarie 1 eller 2, er de hver for sig brugbare, men samtidig alt, alt for lidt og 

i virkeligheden et udtryk for, at både viljen og evnen er utilstrækkelig på trods af, at vi står med et 

stærkt nedslidt aktiv. Det er forstemmende, i særdeleshed når man betænker, at Strøget er så 

vigtigt i den palette af oplevelser som København kunne præsentere. Oplevelsen i dag er en 

blandet fornøjelse, men samtidig er opgaven, at gøre Strøget seværdigt, så stor, at det er en fælles 

opgave, hvor alle må deltage og hvor først og fremmest Byen må vise vejen og derfor må 

overliggeren absolut ikke komme lavere end scenarie 3. Det er dyrt og er midlerne ikke til rådighed, 

må vi midlertidigt sigte lavere, men ikke tabe det overordnede mål af syne, at Strøget i København 

ikke kun er en omvej værd, men en rejse værd. Om størst behov ligger i Vimmelskaftet eller 

Frederiksberggade, er ikke afgørende, - behovet er der, det er stort og det haster.  

 

Arne Vejrum, Frederiksberggade 36 ApS. 


