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01. BYUDVIKLING 
I DET STORE PERSPEKTIV



Hvad har vi lært?



Hvad har vi lært?







02. BYUDVIKLING 
I ET KØBENHAVNER-
PERSPEKTIV



Fra projekt til projekt 
- til sammenhængende planlægning

BYGNINGSLOV 1876
LANDSBYGGELOVEN - 1960 
Projekter – bygningsreglement
Godkendt af kommunalbestyrelser frem til landbyggeloven 1960            
FINGERPLANEN - REGION 1947
KOMMUNEPLAN - BY 1977
(Byplanloven 1925/1938)
LOKALPLANER - 1978
(Stedplaner 1938)
STRATEGISK BYUDVIKLING 2007



LARGE
- Det bydækkende, 
det strategiske, visionen MEDIUM

- Det stedsspecifikke, det lokale, 
byplanlægningen

SMALL
- Det enkelte hus, projekt, 
menneske. Det er blandt andet 
tilladelsen til at bygge det 
konkrete



PLANLÆGNINGS SKALAER



KOMMUNEPLAN 2015:
DEN SAMMENHÆNGENDE BY
Vi er optaget af, at de eksisterende kvarterer i byen og de udsatte områder 
udvikles. Vi er optaget af at sikre, at byen hænger sammen, og 
at københavnerne på tværs af sociale og kulturelle skel kan bo og trives 
sammen. Vi er optaget af at udvikle en sammenhængende by med mangfoldige 
og levende boligområder, med flere transportforbindelser på tværs af bydele 
og med flere hverdagsmøder mellem mennesker fra forskellige dele af 
samfundet.

Københavnerne har vekslende behov og forskellige forventninger 
til deres by. Kommunen kan og skal ikke løfte alle opgaver. Vi vil sikre gode 
rammer for, at borgere, virksomheder, frivillige og organisationer kan, og får 
lyst til, at gøre så meget som muligt selv. 

Byens udvikling skal ske i en åben dialog med københavnerne 
om byens behov og muligheder. Byen tilhører dens brugere, 
og vi vil forstå, hvordan de gør brug af byen, så vi sammen kan 
drive den bedre.



• Grøn bolig by: Grønne arealer bliver tydeligere i KP

• Klimatilpasning indarbejdes i byen 

• Strategisk udpegning af arealer og højt kommunalt serviceniveau 

• Fysiske forbindelser og socialt sammenhængende by

• Multifunktionalitet i arealer og bygninger og tidlig
afstemning af kommunale borgernære behov

• At byen virker hver dag og der er plads til drift i byen 

KOMMUNEPLAN 2015:
DEN SAMMENHÆNGENDE BY





Mennesker i centrum 

”I København tænker vi byliv før 
design af byrum, og byrum før design 
af bygninger. Det gør vi, fordi det er 
byens liv, der skaber byen. Ingen by 
uden de mennesker, der bruger den, 
bor, arbejder og færdes i dens 
bygninger og gader.”



København for mennesker skaber mulighed for 
øjenkontakt, fællesskaber, langsomhed, åbne 
stueetager, transparente bygninger, mindre 
hegn, dialog, samarbejde og masser af invitation

MENNESKER



‘It’s a gift to your senses to let your hands work in the soil and in the ground. It 
releases lots of endorphins in the brain’

Bodil Sofie Espensen, Suhrs Højskole

MENNESKER & NATUR



More oxygen also brings greater clarity to the brain, which needs twenty percent of 
our body’s oxygen to function. When you breathe fresh air you can automatically 
think better as compared to when you remain inside a room for a longer period of 
time

MENNESKER & FRISK LUFT



The more sun, the more endorphins are released in the central nervous system.

MENNESKER & SOLLYS



We produce more endofines through training, if it is outside

MENNESKER & UDELIV



Sensing the world is important for our well being as humans

MENNESKER & SANSER



Menneskelig skala – Byer for mennesker

100 meter = 
identifikation

25 meter = 
sanser som lyd, aflæse 
ansigtsudtryk etc. 



Menneskelig skala – byer for mennesker



SKABE KØBENHAVN SAMMEN MED KØBENHAVNERNE

Politikere og forvaltere skal turde afgive noget kontrol og 
afvige fra vante rutiner. Omvendt skal borgerne vænne sig 
til ikke blot at være krævende kunder i velfærdsbutikken, 
men de skal også i højere grad gå ind og tage et 
medansvar. Det kræver tilvænning for alle parter!

Annika Agger, forsker ved Roskilde Universitet (RUC) 



FÆLLESSKAB KØBENHAVN

FÆLLESSKAB 
KØBENHAVN

pejlemærker 2025

En levende
by

En by
med kant

En ansvarlig 
by

• Første CO2-neutrale hovedstad
• Intet spild af ressourcer
• Klimasikker med mere værdi

• En bedre hverdag i byrummet
• Verdens bedste cykelby
• Mere bynatur

• Fleksibel og kreativ brug af byen
• Unikke kvarterer i sammenhæng



FÆLLESSKAB KØBENHAVN OG ARKITEKTURPOLITIKKEN



03. FRA 
ARKITEKTURPOLITIK TIL 
LOKALE KVARTERER



EN BY MED KANT

Fleksibel og kreativ 
brug af byen

Unikke kvarterer 
i sammenhæng



ARKITEKTUR DER FORTÆLLER
#1 Skab ny arkitektur med afsæt i Københavns egenart
#2 Byg videre på lokal egenart, så det styrker forskelligheden og det unikke
#3 Respekter eksisterende kulturværdier i bymiljøer, bygninger og byrum



#01 Skab ny arkitektur med afsæt 
i Københavns egenart



#02 Byg videre på lokal egenart, så det styrker 
forskelligheden og det unikke



02.1 planlægge byudvikling ud fra 
et hovedgreb, der tænker 
bebyggelse og landskab sammen 
og styrker stedets egenart og 
lokale fortælling. 

02.2 fremme sammenhæng mellem 
byudviklingsområder og de 
omkringliggende bykvarterer, så 
der er nærhed og tilgængelighed 
til byrum, institutioner m.m. 

#02 Det gør vi ved at ...



#03 Respekter eksisterende kulturværdier i bymiljøer, 
bygninger og byrum



EN LEVENDE BY

En bedre hverdag 
i byrummet

Mere bynaturVerdens bedste 
cykelby



Københavnerne 
opholder sig 20% 
mere i byens rum



BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV
#4 Udform bygninger og byrum med mennesket i centrum
#5 Prioriter en blandet by med variation i bygnings- og boligmasse
#6 Udform bygninger og byrum med plads til fællesskaber og borgerinitiativer

Foto, Troels Hein,



BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV – et kritisk perspektiv

EKSEMPEL, ARTILLERIVEJ KANTZONER



BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV – et kritisk perspektiv



BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV – et kritisk perspektiv



#04 Udform bygninger og byrum med mennesket
i centrum

04.1 understøtte liv og ophold langs 
kanten af bygninger gennem 
indretning og fysisk udformning af 
private, halvprivate og offentlige 
zoner i overgangen mellem byg-
ning og uderum. Det giver byen 
levende kantzoner og aktive stue-
etager, der viser synlige tegn på liv.













#04 Det gør vi ved at ...

04.6 planlægge, udforme og indrette 
arkitekturen, så den understøtter 
menneskers mulighed for fysisk 
bevægelse. 



#04 Det gør vi ved at ...

04.7 planlægge og udforme adgang til 
rekreative grønne og blå friarealer 
tæt på boliger og arbejdspladser 
samt bevare og udvikle nye stille 
steder i byen. 



#04 Det gør vi ved at ...

04.8 udvikle, anlægge og pleje bynatur, 
så der med afsæt i stedet skabes 
smukke og veldisponerede byrum, 
der med variation i farver, lys og 
stemninger bidrager til byen med 
en sanselig dimension hele året. 



#05 Prioriter en blandet by med variation 
i bygnings- og boligmasse



Den mangfoldige by

Fra arkitekturpolitikken:
”København har et mangfoldigt og attraktivt byliv og en 
bred befolkningssammensætning. Her bor borgere i alle
aldersgrupper, fra mange forskellige indkomstgrupper og 
med vidt forskellig kulturbaggrund og bredde i interesser.
Det er en stor værdi for byen. Befolkningstilvæksten 
skaber et øget pres på byen. Det er vigtigt at bevare og
udvikle mangfoldigheden i den københavnske bygnings-
og boligmasse. Derfor skal vi både i nye og eksisterende 
boligområder sikre variation i boligstørrelser, boligtyper, 
ejerformer og sammensætningen af funktioner. Det er 
samtidig en anledning til at nytænke og skabe mulighed
for nye og anderledes boformer.”



Forskellige målgrupper – 37 familieformer

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV



Forskellige målgrupper

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV

Anne Skovbro:
”Vi bliver flere singler og flere ældre 
– og kommer til at leve i helt nye 
familiemønstre. Der er behov for at 
gentænke vores boliger, hvis vi skal 
følge med udviklingen.”

”Boligen skal skabe så meget 
livskvalitet som muligt, for den er 
central for at skabe fællesskaber og 
tryghed  og øge den enkeltes 
livskvalitet. Men det kræver, at vi –
boligmarkedet, investorer og ikke 
mindst forbrugere – aktivt tænker 
over og udforsker boligens 
indretning og vores behov.”



#05 Det gør vi ved at ...

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV

05.1 fremme planlægning af 
funktions-blandede bykvarterer, 
herunder et varieret butiksliv, og 
muliggøre, at arealer i nye 
lokalplaner udbydes som små 
grundstykker for at skabe 
variation og plads til mindre 
initiativer og byggefællesskaber. 



Funktionsblandede bykvarterer

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV



Funktionsblandede bykvarterer

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV



BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV

Funktionsblandede bykvarterer



Funktionsblandede bykvarterer

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV



Mindre initiativer og byggefællesskaber

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV



#05 Det gør vi ved at ...

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV

05.2 fremme udvikling og udformning af 
boligbebyggelser, der sikrer 
blandede boligformer ved variation 
i boligstørrelser, boligtyper og 
ejerformer, både i nye og 
eksisterende boligområder. 



SMÅ BOLIGER, PAPIRØEN





URBAN RIGGER, KØBENHAVN



Boliger Nordhavn







Variation i boligtyper



Sundbyøsterhallen, tegnet af Dorte Mandrup



Sundbyøsterhallen, tegnet af Dorte Mandrup



#05 Det gør vi ved at ...

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV

05.3 fremme udvikling af nye boligtyper 
til flere forskellige målgrupper, 
herunder nye bolig- og ejerformer
og fællesskabsboliger.



Frank Jensen i valgkampen

Nye boligformer
”Flere københavnerne har appetit på at bo anderledes og 
med mere fællesskab end i en traditionel single- eller 
familielejlighed. Det er i dag allerede muligt at oprette 
bofællesskaber med mindre boliger og flere 
fællesarealer, som fx ’olde-koller’. Men det skal være 
nemmere og mere overskueligt at bygge bofællesskaber. 
Derfor foreslår Socialdemokratiet, at kommunen skal 
lave en rådgivning, der hjælper folk, der vil opbygge et 
bofællesskab med vejledning om jura, økonomi og 
sagsbehandling. Derudover skal ejendomssektoren 
inddrages og være med til at udvikle flere nye måder, 
man kan bo på i København.”



Urbania



Grønttorvet



Fællesskabsboliger

BYGGET TIL KØBENHAVNERLIV



Almen bolig +



#06 Udform bygninger og byrum med plads til 
fællesskaber og borgerinitiativer



06.6 fremme delekultur ved at plan-
lægge, udforme og etablere flere 
fælles faciliteter og funktioner i by-
delen og bebyggelser, fx satellit-
værelser, køkken, udekøkken, 
beboerlokale, cykelværksted, 
erhvervslokaler m.m.

#06 Det gør vi ved at ...

06.5 eksperimentere med deling af 
plads og faciliteter, hvor ud-
formning af bygninger og byrum 
bidrager til byens liv på tværs af 
skellet mellem offentlig og privat. 



EN ANSVARLIG BY

Første CO2-neutrale 
hovedstad 

Klimasikker med mere 
værdi

Intet spild af 
ressourcer



ANSVARLIGT DESIGNET
#7 Styrk bykvaliteten gennem klimatilpasning og energioptimering
#8 Skab fysiske rammer, der bidrager til ressourceoptimering
#9 Design robuste bygninger og byrum, der giver langsigtet værdi 



#07 Styrk bykvaliteten gennem klimatilpasning 
og energioptimering



07.2 foretage en helhedsvurdering af 
energiforbrug, dagslys og 
indeklima i forhold til bygningens 
rum, vinduer, isolering og teknik.

#07 Det gør vi ved at ...

07.1 sikre at løsninger til klimatilpasning 
skaber merværdi i form af nye 
rekreative muligheder og mere og 
bedre bynatur.



#08 Skab fysiske rammer, der bidrager til 
ressourceoptimering



08.2 fremme arkitektoniske løsninger, 
som skaber muligheder for at bo, 
arbejde og leve tættere sammen, 
eksempelvis ved at muliggøre 
deling eller dobbeltudnyttelse af 
plads og funktioner. 

#08 Det gør vi ved at ...

08.1 planlægge tætte funktionsblandede 
bebyggelser, så transportbehovet 
mindskes, fordi de funktioner, et 
dagligliv er organiseret omkring, så 
som bolig, arbejdsplads, institutioner, 
indkøb osv., er inden for gå- eller 
cykelafstand eller tæt på en station. 



08.4 fremme arkitektoniske løsninger, 
der integrerer muligheden for at 
anvende regnvand i bygninger og 
byrum, herunder udvikle og ud-
forme grønne facader, grønne 
tage eller taghaver.

#08 Det gør vi ved at ...

08.3 udnytte potentialet i at inddrage 
eksisterende bygningers tagetager 
til beboelse.



#09 Design robuste bygninger og byrum, der giver 
langsigtet værdi
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