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Status for KKplanner oktober 2005
I Københavns Agenda 21, 2004-2007 er det målsætningen, at miljørigtig projektering inden udgangen af 2005 skal anvendes til alt
kommunalt og støttet byggeri og anlægsarbejde. Dette er i overensstemmelse med ønsket om, at det kommunale og støttede byggeri
bliver af høj miljømæssig og arkitektonisk kvalitet og så ressourcebesparende som muligt. Miljørigtig projektering skal være med til
at sikre, at det kommunale byggeri er i front og præger udviklingen.
Beslutningen herom træffes som en del af de reviderede miljøorienterede retningslinier for kommunalt og støttet byggeri ”Miljø i byggeri og anlæg”, der forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen
24. november 2005.
Københavns Kommune har til miljørigtig projektering ladet udvikle
et digitalt projekterings- og planlægningsværktøj KKplanner, der er
specielt tilpasset kommunens behov og miljømål. Herved sikres
det, at miljømæssige overvejelser, valg og tiltag bliver en integreret
og dokumenteret del af ethvert planlægnings- og projekteringsforløb for kommunalt og støttet byggeri. Kommunens retningslinier
for miljøorienteret byggeri ”Miljø i byggeri og anlæg” og de deri
indeholdte krav er naturligvis en integreret del af dette værktøj.
KKplanner skal sikre, at miljø er en integreret del af projekteringsprocessen og at de trufne valg kan dokumenteres for efterfølgende
at kunne afdække miljøeffekten. Hermed vil der fremover kunne
foretages en reel miljøvurdering af kommunens og det støttede
byggeri, og eventuelt en miljøklassificering af disse.
Kravene til KKplanner er, at det løbende og opdateret skal:
• Bidrage til at sikre at kommunens byggeri, den efterfølgende vedligeholdelse og drift bliver miljø- og ressourcemæssig
optimal.
• Medvirke til at sikre at byggeriet følger de af Borgerrepræsentationen vedtagne miljøorienterede retningslinier.
• Sikre, at kommunen og dens rådgivere får afdækket, kortlagt
og dokumenteret de miljømæssige konsekvenserne af de
valg og tiltag, der træffes under projekteringen. Med andre
ord en miljømæssig kvalitetssikring.
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• Være med til at bringe Københavns Kommune i front mht.
miljørigtigt projekteret byggeri og anlæg og dermed leve op
til kommunens målsætning om en bæredygtig byudvikling.
• Være fremtidssikret og kunne udvikles i takt med de miljømæssige krav, der vil blive stillet til byggeriet.
KKplanner indeholder mål for prioriterede miljøpåvirkninger samt
henvisning til hjælpeværktøjer med bl.a. data for materialer og konstruktioner samt beregningsmodeller. KKplanner er tilrettelagt, så
omfanget af projekteringen kan tilpasses størrelsen og indholdet af
det enkelte projekt. Miljøprogrammet for byggeriet kan anvendes
som miljøredegørelse i forbindelse med indstillinger til Borgerrepræsentationen.
I KKplanner er der opstillet en udgangsmiljøprioritering og formuleret miljømål for følgende projekttyper:
• Boliger
• Daginstitutioner
• Undervisningsbygninger
• Kontorer
• Veje og pladser
• Grønne områder
• Gårdanlæg og legepladser
Miljø- og Forsyningsudvalget bevilgede i 2004 1½ million kroner
til udvikling af KKplanner. Værktøjet er nu færdigudviklet og under afprøvning på konkrete projekter i Vej & Park, cykelruten i
Nørrebro Park, på strækningen fra Rantzausgade til og med bro
over Åboulevarden samt i FAF med en udvidelse af daginstitutionen i det tidligere Rudolph Berghs Hospital.
Den fremtidige faglige opdatering af KKplanner vil ske i Miljøkontrollen, mens den administrative drift af KKplanner vil blive drøftet
med Ejendomsenheden.
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