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Er Lynetteholmen det Kinderæg, som København har brug for, for at 
løse fremtidens udfordringer med boligmangel, klimasikring og 
infrastruktur? 

Dét spørgsmål satte Byens Netværk til debat i Byens Saloner, hvor et 
panel af byudviklingskyndige profiler var inviteret til ’prøvesmagning’ 
på byens nye Kinderæg. Med Restaurant Lynetten som ramme om 
dagens debat gav vi plads til nogle af de mange holdninger og 
reaktioner, der har tegnet sig i kølvandet på lanceringen af forslaget 
om den kommende Københavner-ø.

Arrangementet bød på et spændende og nuanceret panel bestående af 
følgende oplægsholdere:

• Søren Tegen Pedersen, direktør i økonomiforvaltningen, Kbh Kommune
• Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, Realdania
• Rita Justesen, chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn
• Jens Thomas Arnfred, arkitekt og indehaver af KANALEN
• Sara Bjelke, partner og arkitekt i Urban Power
• Jan Gehl, professor, arkitekt, stifter og seniorrådgiver, Gehl Architects

Dagens moderator var: Anna Esbjørn, programleder for Fremtidens Byer i 
Tænketanken Concito



Byens Netværk v. Lisbet Fibiger bød velkommen til 
panelet og aftenens ca. 130 deltagere 



Anna Esbjørn fra Concito spændte debattens poler ud og gav ordet til 
første indlægsholder: Søren Tegen Pedersen fra Københavns Kommune 



Søren Tegen Pedersen 
præsenterede Lynetteholmen som 
et ønskegreb på byens udvikling:

Dels kan projektet løse byens 
stigende boligbehov, dels skaffes vi 
af med metrobyggeriets 
overskudsjord, og dels sikrer vi os 
mod fremtidens klimaforandringer.



Rita Justesen fra By & Havn fortalte om sine erfaringer med den 
forretningsmodel, der ligger til grund for det kommende Lynetteholmsprojekt. 



Arkitekt Jens Thomas Arnfred fremlagde sine og tegnestuen Vandkunstens 
oprindelige visioner for en kommende ø ud for København. 





Sara Buhl Bjelke fra tegnestuen Urban Power lagde vægt på klimavisionen og 
fremlagde sit og tegnestuens forslag til en Lynetteholms-lignende ”Nordhaleø”.



En stor mængde spørgsmål fra salen landede efter pausen hos panelet  



Arkitekt Jan Gehl udfordrede tankesættet bag de moderne 
byudviklingsprojekter i Nordhavn og Ørestad og 
opfordrede til at tænke byen nedefra og i øjenhøjde. 



Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, udlagde de 
tørre tal og prognoser for byens udvikling og satte spørgsmålstegn ved 
Lynetteholmen som svar på byens trængsler.  









Salen summede af ivrig debat – her flankeret af vores ‘altid-på-pletten-
podcast-maestro, Andreas Brøns Riise fra Byggeriets Pressebureau. 
Byens Podcast med uddybende interviews fra dagen kan downloades 
fra iTunes eller via din foretrukne podcast-app. 



Tak for i dag


