KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

NOTAT

10-06-2015
Til Teknik- og Miljøudvalget
Sagsnr.
2015-0133408
Orientering om kommissorium for Bypanel
For at sikre arkitektonisk kvalitet, samfundsmæssig værdi og bedre
inddragelse af omverdenen i Teknik- og Miljøforvaltningens projekter
for byudvikling, er det besluttet at etablere et rådgivende Bypanel.

Dokumentnr.
2015-0133408-12
Sagsbehandler
Tenna Egger Beck

Forslaget om at etablere et Bypanel blev fremlagt for Teknik- og
Miljøudvalget den 15. december 2014 i forbindelse med orientering
om stadsarkitektens rolle og arbejdsprogram. Teknik- og
Miljøudvalget bad i den forbindelse om at få kommissoriet for
Bypanelet til orientering.
På den baggrund forelægges hermed Kommissorium for Bypanelet og
panelets forventede medlemskreds samt dagsorden for første møde i
Bypanelet og beskrivelse af det vurderingskoncept, der vil blive
anvendt i Bypanelets behandling af byuviklingsprojekter.
Det fremgår af kommissoriet, at Bypanelet afholder to workshops om
året, hvor der drøftes konkrete sager om byudvikling af København.
Der udarbejdes på baggrund af møderne i Bypanel
Teknik- og Miljøudvalget orienteres løbende om Bypanelets
vurderinger og anbefalinger.
Jakob Møller Nielsen
Serviceområdechef

Bilag:
1.
2.
3.
4.

Kommissorium for Bypanelet.
Bypanelets medlemmer.
Dagsorden for første møde i Bypanelet.
Beskrivelse af vurderingskoncept.
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Bilag 1 - Kommissorium for Københavns Kommunes Bypanel
- Anbefalinger til byudvikling i København
For at sikre arkitektonisk kvalitet i Teknik- og Miljøforvaltningens
projekter, processer og sagsbehandling samt at vedligeholde og styrke
fagligheden i Teknik- og Miljøforvaltningen etableres et Bypanel til at
evaluere gennemførte byudviklingsprojekter og komme med anbefalinger
til kommende års byudvikling.
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Formål for Bypanelet
Bypanelet har til formål at komme med anbefalinger til de kommende
års byudvikling.
Bypanelet har særligt fokus på styrke sammenhængen mellem strategi
og projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen, herunder:
- At øge fokus på sammenhængen mellem byudvikling, livskvalitet
og bæredygtighed.
- At styrke dialogen om arkitekturens potentialer for værdiskabelse.
- At skabe grundlag for øget omverdensinddragelse i byudviklingen.
Møder i Bypanelet
Der skal afholdes to workshops årligt. Teknik- og Miljøforvaltningen
udvælger forud for hver workshop tre konkrete sager, der skal drøftes.
Der foretages en vidensopsamling i form af interviews med aktører i
tilknytning til udvalgte sager.
På selve workshoppen drøftes de enkelte sager med udgangspunkt i et
koncept udviklet af forskningscenteret Center for Industriel Arkitektur
i 2013 (Se bilag 4).
På baggrund af drøftelserne på workshoppen sammenfattes en række
hovedpointer og anbefalinger til kommende års byudvikling i
København. Anbefalingerne indgår herefter i en videre formidlingsog læringsproces både internt i forvaltningen og eksternt.
Der udarbejdes notat om Bypanelets vurderinger til Teknik- og
Miljøudvalget.
Bypanelet indgår som en del af stadsarkitektens arbejdsprogram og
relaterer sig til stadsarkitektens rolle som rådgiver for forvaltningen,
Teknik- og Miljøudvalget og borgmesteren, og som igangsætter af
formidling, evaluering og kritik af den københavnske byudvikling.
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Procesdiagram:

Medlemmer og organisering
Stadsarkitekten er formand for Bypanelet, som består af 5-6 eksterne
eksperter indenfor arkitektur og byudvikling. (se bilag 2) Bypanelet er
sammensat, så medlemmerne tilsammen repræsenterer et bredt fagligt
vidensfelt både på et praktisk og teoretisk niveau. Medlemmerne af
bypanelet udpeges for to år ad gangen.
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Kommissorium for Københavns Kommunes Bypanel
Bilag 2 - Bypanelets medlemmer

Bypanelets medlemmer i 2015-2017:


Medlem udpeget af Akademisk Arkitektforening.



Medlem udpeget af Danske Landskabsarkitekter.



Medlem udpeget af Byggesocietet.



Medlem udpeget af Akademiraadet.



Helle Søholt, partner og adm. direktør, Gehl Architects.



Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektør i Malmø.



Formand: Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune.
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Kommissorium for Københavns Kommunes Bypanel
Bilag 3: Forslag til dagsorden for første møde i Bypanelet

Sagsnr.
2015-0133408

Dato: 16.10.2015.
Tema: Er det grønt nok?
Forslag til cases:




Dokumentnr.
2015-0133408-12
Sagsbehandler
Tenna Egger Beck

Tåsinge Plads (Byrum).
Almenbolig+, Sundbyvang (Helhedsplan).
Forfatterhuset, børneinstitution i De Gamles By (Byggeri).

Dagsorden:
Kl. 09.00-11.00: Site visits.
Kl. 11.00-12.00: Fælles drøftelse.
Kl. 12.00-13.00: Anbefalinger.

Sekretariat (Byens
Udvikling)
Njalsgade 13
Postboks 348
2300 København S
Telefon
2016 9662
E-mail
BU64@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009493149

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

NOTAT

10-06-2015
Kommissorium for Københavns Kommunes Bypanel
Bilag 4: Vurderingskoncept
KRÆS – Arkitektonisk Kvalitet i det Byggede Miljø
Det grundlæggende koncept bag Bypanelets vurdering af de enkelte
cases er det såkaldte KRÆS-koncept, som er udviklet af
forskningscenteret CINARK – Center for Industriel Arkitektur ved
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design
og Konservering.
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KRÆS-konceptet tænkes at fungere som et sæt guidelines eller en
tjekliste i forbindelse med bypanelets arbejde.
Center for Industriel Arkitektur beskriver KRÆS-konceptet sådan:
KRÆS har det overordnede formål at højne arkitektonisk kvalitet i det
byggede miljø med blik for menneskelig udvikling og trivsel samt en
helhedsorienteret forvaltning af vores naturressourcer. Ved at gøre
begrebet arkitektonisk kvalitet konkret og operationelt er det ønsket, at
det i højere grad kan indarbejdes i arbejdsgangene hos de offentlige
myndigheder (kommunerne), hos bygherrer, samt at det forankres i
bevidstheden hos den enkelte borger (bruger).
Konceptet kaldes KRÆS fordi det handler om Kontekst, Ressourcer,
Æstetik og Socialitet. Opdelingen gør det muligt at diskutere, hvilke
kvaliteter der er tale om i en konkret sammenhæng og vurdere
vægtningen mellem de forskellige faktorer og dermed også skabe
grundlaget for en videreudvikling af den planlægningsstrategi eller det
konkrete byggeri, som er i fokus.
Med udgangspunkt i kommunernes arbejde med strategisk
planlægning og byggesagsbehandling, samt deres rolle som bygherrer
i kommunale byggeopgaver, vil KRÆS tilføre øget fokus på kvaliteten
og betydningen af det byggede miljø.

(Kilde: CINARK 10, side 141-142, Det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 2015).
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