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Forvaltningshøring om ny arkitekturpolitik 
 

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til 

’Arkitekturpolitik for København 2017-2025’. Arkitekturpolitikken 

sendes hermed i høring i Kommunens forvaltninger sammen med et 

notat, som vurderer de økonomiske konsekvenser af 

arkitekturpolitikken for bygherrer. 

 

Baggrunden for udarbejdelsen af en ny arkitekturpolitik er de 

udfordringer og muligheder byen står overfor. Flere og flere flytter til 

København og flere bor i byen hele livet igennem. Det stiller nye krav 

til byen fx skal der bygges flere boliger. Kommuneplan 2015 peger 

på, at København vil blive tættere. Når byen skal skybrudssikres på 

grund af klimaudfordringerne, bliver byrum og gader omdannet. 

Samtidig er der en stigende interesse blandt københavnere og andre 

interessenter for at involvere sig i byens udvikling og brugen af byens 

arealer. 

 

Forslaget til ny arkitekturpolitik er blevet til på baggrund af en 

drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget den 8. marts 2016, og herefter en 

involveringsproces baseret på 4 temaworkshops med 42 udvalgte 

aktører i byen, samtaler og workshops med syv udvalgte eksperter og 

en workshop med ca. 40 deltagere fra byens Lokaludvalg den 19. maj 

2016. 

 

Formålet med arkitekturpolitikken er at skabe retning for de 

kommendes års udvikling af byens fysiske miljø. 

 

Afledt af de tre pejlemærker i visionen ’Fællesskab København’ (en 

by med kant, en levende by og en ansvarlig by), vedtaget af 

Borgerrepræsentationen den 26. november 2015, indeholder forslaget 

til ny arkitekturpolitik tre temaer for arkitekturen i København:  

1. Arkitektur der fortæller 

2. Bygget til københavnerliv 

3. Ansvarligt designet 

 

Til hvert tema knytter sig tre principper, der hver ledsages af konkrete 

handlingsanvisninger for hvordan Københavns Kommune, i 

samarbejde med bygherrer, borgere og øvrige aktører i byen, vil 

understøtte principperne. Samlet giver principper og 

handlingsanvisninger en klar udmelding om Kommunens prioriteter 

og ønsker til den arkitektoniske udvikling af byen.  
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Forslaget til ny arkitekturpolitik skal afløse den nuværende 

arkitekturpolitik ’Arkitekturby København’ fra 2010 og ’Designpolitik 

København’ fra 2011.  

 

Med udgangspunkt i politikken forventes der udarbejdet et antal 

administrationsgrundlag, der beskriver retningslinjer på konkrete 

områder, fx kantzoner, begrønning og bydelssignalementer. 

 

Forslaget til ny arkitekturpolitik indeholder for hvert tema en liste 

over foreløbige eksempler til billeder, der kan indgå i den endelige 

arkitekturpolitik. Forvaltningerne er velkomne til at foreslå yderligere 

idéer til eksempler på særligt vellykket arkitektur fra de enkelte 

forvaltningers arbejdsområde. 

 

Under høringsperioden står stadsarkitekt Tina Saaby og projektleder 

Lene Bjerg Kristensen gerne til rådighed for at mødes og fremlægge 

indholdet af og baggrunden for forslag til ny arkitekturpolitik i alle 

interesserede forvaltninger.  

 

Vedlagt er forslag til ’Arkitekturpolitik for København 2017-2025’ og 

’Notat om vurdering af økonomiske konsekvenser af forslag til ny 

arkitekturpolitik’. 

 

Forvaltningens kommentarer bedes sendt til undertegnede på 

lebjer@tmf.kk.dk senest onsdag den 14. december 2016.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Bjerg Kristensen 

Projektleder  
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