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1) VÆRDICIRKLEN

Identitet
Bæredyg
tighed

Tryghed

Kvalitet

Funktion

Kvalitet

•

•

Materialevalg: Udseende,
afveksling, levetid, udtryk,
sammenhæng
Bebyggelsesprocenter,
højder, afstande, placering
af bebyggelse,
skyggeforhold

•

Plads til det grønne og gode
opholdsarealer – kantzoner,
terrasser og opholdsarealer

•

Offentlige arealer indrettet
til aktivt brug. Strategi for
aktiv brug og ”ejerskab” til
offentlige arealer.

Identitet

Tryghed

Funktion

Bæredygtighed

•

Kortlægning af bygninger og
kulturspor (SAVE)

•

Funktionelle veje som kan
klare trafikken

•

Balance mellem
offentligt/semiprivat/privat

•

•

Strategi for udpegning af
vartegn og aktiv bevaring

•

Parkeringsanlæg, gode
adgangsforhold

Genbrug og
genprogrammering af
(værdifulde) bygninger

•

•

Pulje til vedligehold

•

Kulturfremmende tiltag

Udformning af parker og
byrum

•

•

Attraktive kollektive
løsninger som S-tog, bus og
letbane fremmes

Biodiversitet –
sammenhængende grønt

•

•

Udformning af bebyggelse –
ingen områder uden ”øjne”

Grønne tage, grønne
facader, vejtræer

•

Opbygning/fastholdelse af
områdeidentitet

•

Let adgang for cykler – det
lette alternativ

•

•

Rekreativ anvendelse af
regnvand

•

Let adgang til offentlige
bygninger

Opmærksomhed på tunneller
og mørke steder – belysning,
nærhed og naboer

•

•

Gode muligheder for
erhverv og butikker – alsidig
by

Anlæg af ladestandere til elbiler, plads til løbehjul og
cykler

•

Solceller, vindmøller

•

Genskabelse af oprindelig
natur

•

Valg af planter og træer,
fredning af træer

•

Støjreduktion

•

Trygge veje, trygge stier

•

Sikker trafik

2) POLITISK VISION

Regnvand er en ressource
Identitet

Kvalitet

Kvalitet

Taget skal bruges til noget

Ingen svalegange

Bæredygtighed

Detaljeringsgrad i bygningsfacader
Kvalitet

Identitet

Beplantningsvalg
Kvalitet

Kvalitet

Funktion

Bæredygtighed

Maksimal husdybde
Parkering i konstruktion
Funktion

Kvalitet

Tryghed

Krav til kantzoner
Kvalitet

Tryghed

Levende facader i stueetagen

3) RETNINGSLINJER

§

Grøn energi

Tagformer

Bæredygtighed
Kvalitet

Identitet

Ophold

Funktion

Sedum
Tryghed

Kvalitet

Bæredygtighed

Parkering

”Taget skal bruges til noget”

Funktion

Miljøstyrelsen:
Funktion

Bæredygtighed

Ved opsamling af regnvand fra tage afhænger mængden af, hvor stort et tagareal, du
har, og hvilken hældning taget har.
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/genbrug-af-vand/regnvand-og-overfladevand/

I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand til
toiletskyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med
Sundhedsstyrelsen.
I institutioner og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke
anvendes til tøjvask.
Dog må der ikke ifølge den gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og
tilsyn med vandforsyningsanlæg anvendes opsamlet regnvand i:
•

Hospitaler og plejehjem

•

Andre institutioner for særligt følsomme grupper (fysisk og psykisk
handikappede)

•

Døgninstitutioner for børn under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver)

Tage af følgende materialer er ikke egnede til regnvandsopsamling:
•

Tage med ny bitumenbelægning (tagpap)

•

Græs-, mos- og stråtage

•

Kobbertage og kobbertagrender

•

Asbestholdige tage

•

Tage som er særlig udsat for forurening med fugleekskrementer

3) RETNINGSLINJER

§
Geografiske udpegninger er også en del af
arkitekturpolitikkens retningslinjer.
De områder, som arkitektonisk hænger
sammen, vil blive markeret og beskrevet
overordnet. Eksempelvis kan områdets røde
tråd handle om kulturhistorie,
facadematerialer, skala, beplantning eller
anvendelse.
Arkitekturpolitikken vil lægge op til, at en
fremtidig lokalplan, helhedsplan,
designmanual eller lignende skal gå mere i
dybden med området, når planlægningen
herfor bliver aktuel.
Kommunens vigtigste vartegn, som ønskes
bevaret, vil også blive udpeget i
arkitekturpolitikken.

3) RETNINGSLINJER

§
Retningslinjerne kan lappe ind over hinanden og i den konkrete
brug af arkitekturpolitikken, vil man skulle vælge hvilken værdi, der
er den vigtigste.
Et godt eksempel er, at et nyt byggeri (afhængig af størrelsen)
realistisk set ikke kan indeholde både murstensfacader og
integrerede solpaneler i facaden på samme tid. Det ene udelukker
simpelthen det andet.
Selvom begge punkter spiller godt ind i forhold til bæredygtighed
og kvalitet, skal kommunalbestyrelsen her træffe et valg; hvad er
vigtigst?
Her kan sammenhængen med resten af byen (den røde tråd) være
afgørende.

Kvalitet

Identitet
Funktion

Bæredygtighed

SOLPANELER?

MURSTEN?

3) RETNINGSLINJER

§

”Forbud mod
etageboliger med
svalegange og
altangange.”

Retningslinjerne er arkitekturpolitikkens værdier og visioner i
konkretiseret form, men de må ikke blive så låst, at der ikke er
mulighed for at tolke og tilpasse dem i forhold til et konkret
projekt.
Eksempelvis er forbuddet mod svalegange generelt en god idé,
men der kan opstå situationer, hvor det ikke giver mening at
fastholde.
Andre eksempler er en maksimal husdybde eller at alle
etageboliger skal være belyst fra mindst to verdenshjørner. I de
fleste tilfælde vil retningslinjen blive fastholdt, men der kan være
enkelte situationer, hvor vi kan blive nødt til at afvige den.
På samme måde kan de geografiske udpegninger også have en vis
fleksibilitet i forhold til den konkrete afgrænsning.
Retningslinjerne skal derfor forstås som navnet antyder: de er
retningsgivende, med mulighed for fortolkning.

Afslutningsvis

Rettidig omhu gør, at projekter ikke
behøver at koste mere og blive mere
besværlige - selvom der stilles flere
krav til dem!

Vi skal tage ansvar
Arkitekturpolitikken skal være troværdig og lige for alle, men hvor stor er villigheden til at stille krav til os selv? Og
hvad med de eksterne bygherre? Vi må ikke love mere, end hvad vi kan holde.
Som kommune kan vi stille højere krav til os selv, hvis vi ønsker det. Eksempelvis kan vi til arkitekturpolitikken
udarbejde et bilag med bæredygtighedskrav til kommunale byggerier/bygninger, hvori vi kan stille en række krav,
som almindeligvis ikke kan indgå i en lokalplan grundet Planlovens begrænsninger.
Et eksempel herpå er DGNB certificeret byggeri og genbrug af byggematerialer, som i sig selv som udgangspunkt
ikke er fordyrende for projektet, men selve omstillingen kan koste noget ekstra. Et andet eksempel kan være krav
om at plante nye træer i forbindelse med nybyggeri og nye anlæg.
Andre kommuner, som f.eks. Egedal Kommune, har indført nye krav ved salg af kommunale bygninger og grunde.
Salget sker med en klausul om at byggerier skal certificeret til DGNB guld, have grønne tage og p-pladser til
delebiler.
Indirekte er kravene derfor også et spørgsmål om økonomi!

Det lange perspektiv
En del af retningslinjerne er langsigtede og vil kræve en vedholdende indsats for at kunne gennemføres.
Særligt retningslinjer, der fastlægger en ekstraordinær grøn kvalitet af de kommunale veje eller sikrer en
bæredygtig profil af kommunale og eksterne byggerier tager tid og vil også koste kommunen flere penge at
gennemføre end de sædvanlige standardløsninger.
Arkitekturpolitikken vil i den forstand kunne være et levende og tilpasningsdygtigt dokument og det vil således
være hensigtsmæssigt, hvis arkitekturpolitikken tages op til revision hvert fjerde år på samme tid som
kommuneplanen, da de to dokumenter på mange punkter spiller godt sammen og supplerer hinanden.
Arkitekturpolitikken tager ikke nærmere stilling til detaljerne i et konkret, geografisk afgrænset område. Den
færdige politik skal ses som et fundament og et udgangspunkt for de kommende kommuneplaner, helhedsplaner,
lokalplaner, designmanualer, anlægsprojekter m.v.
Derfor vil implementeringen af retningslinjerne ske på den lange bane.
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