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Strategi for udvikling af Københavns rekreative arealer
Københavns Kommune har ansvaret for godt 1.200 ha parker og naturområder, hvilket
svarer til ca. 1.500 fodboldbaner. For at passe og udvikle så store og varierede arealer
har det været nødvendigt med en strategi.
Københavns Kommune har igennem årene udviklet mange visioner, strategier og planer
i relation til grønne og blå arealer. Visionerne er oftest foregået på et overordnet,
politisk niveau. Ligeledes har kommunen løbende udviklet planer for hvordan de enkelte
grønne områder skal plejes og udvikles.
Med denne strategi blev kommunens egne grønne og blå områder sat i forhold til de
mange andre rekreative områder der findes indenfor og umiddelbart omkring Københavns Kommune. Dette samlede overblik havde til formål at danne grundlag for at
optimere de eksisterende grønne områder, skabe bedre grønne sammenhænge mellem
områderne, samt anvise behov for nye grønne områder, herunder Lommeparker.
Med strategien blev der præsenteret en ny metode til at vurdere de grønne og blå
oplevelsesværdier på. Derudover blev udviklingspotentialerne på by- og bydelsniveau
beskrevet, med henblik på at opstille strategiske udviklingsmål.
Processen bestod af analyse, strategi og handling. Gennem en overordnet analyse af
byens rekreative områder og en mere detaljeret analyse af bydelenes grønne profil
dannedes overblik over de rekreative værdier og potentialer.
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