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foKus for BypAnELEts EvALuErInG - nyE højhusE
Der er mange nye højhuse på vej i København, og der er i øjeblikket planlagt ca. 
45 bygninger over 40 meter eller høje punkthuse med højhuskarakter (dec. 2017). 
højhuse bidrager til fortætning af byen og påvirker omgivelserne i videre omfang 
end byggeri, der indpasser sig i byens profil og kan påvirke nabobygninger 
og opholdet i byens rum væsentligt (mikroklima fx skygge og vindforhold). 
forvaltningen har derfor behov for at hente læring fra realiserede højhusprojekter til 
en fælles praksis for højhuse i København. 

valg af cases
bypanelets anbefalinger tager udgangspunkt i besøg og evaluering af følgende 
gennemførte byudviklingsprojekter den 5. maj 2017: 

•	 nordtårnet, Amager strandpark. 
•	 bohrs Tårn, Carlsberg. 
•	 mærsk Tårnet, udvidelse af panum.

Bypanelets anbefalinger anvendes i implementeringen af Arkitekturpolitik ved at
•	 gennemføre arkitektkonkurrencer eller parallelopdrag som udgangspunkt for 

højhusprojekter samt fastlægge bestemmelser for det arkitektoniske udtryk 
af højhuse og udformning af højhuses facader i lokalplaner, som rummer 
muligheder for højhuse. 

•	 udforme og placere højhuse og større domicil- eller boligbebyggelser med afsæt 
i byens og det konkrete områdes egenart, herunder hensyn til eksisterende 
topografi, profil, tæthed, skala, udsigter og sigtelinjer. 

•	 udforme og placere højhuse, så de som udgangspunkt er slanke og 
enkeltstående og fungerer som pejlemærker, der understøtter orienteringen i 
byen. 

Bypanelet består af
•	 Christer larsson, stadsbyggnadsdirektør i malmø.
•	 helle søholt, adm. direktør, gehl (deltog ikke på mødet).
•	 susanne grunkin, formand for Danske landskabsarkitekter.
•	 flemming frost, Ceo, ejer, partner, Juul frost Arkitekter.
•	 Johnny svendborg, stifter og ejer af svendborg Architects.
•	 Jesper pagh, adm. direktør, Akademisk Arkitektforening.
•	 Tina saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune (formand).
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højhusE oG EGEnArt - Er dEt højt noK?

Anbefaling
sæt fokus på  hvad højhuse giver tilbage til byen, og hvordan de opleves på afstand, 
både i forhold til at understøtte byens profil, indgå i byens struktur, og hvordan 
man arbejder med variation og stoflighed i højhusfacader.

Læringspunkter
•	 nordtårnet står solitært og opleves løsrevet fra den omgivende bebyggelse. 

Kun områdets tårne ses i bydelens skyline og indgår ikke som en integreret 
del af københavnerskalaen / byens karrehøjde. Dette har konsekvens for 
sammenhængen til den bymæssige kontekst.

•	 basen i bohrs Tårn fungerer godt og forankrer tårnet i den bymæssige kontekst. 
Tårnets facader opleves monotone, og når man ser bygningen fra gaden kan 
man ikke fornemme livet inde i lejlighederne.

•	 mærsk Tårnets facade reflekterer vejret og giver på den måde en sanselig 
afspejling af byen. i øjenhøjde opleves tårnet som en lavere mere organisk 
bygning. Det ville understøtte bygningens virkning, som et pejlemærke i byen, 
hvis fx den ene del af bygningen fremstod endnu højere.

teknik- og Miljøforvaltningen vil anvende anbefalingen ved at
•	 styrke kobling mellem lokalplan og byggesag som en  del af arbejdsplan 2018.
•	 udarbejde dogmer for højhuse i form af tommelfingerregler om, hvordan de 

særlige kvaliteter ved højhuse sættes i spil. 
•	 i den nye arkitekturpolitik er der indarbejdet skærpet regulering for højhuse.
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nordtårnet som en del af byens skyline, Amager strandpark.
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højhusE oG ByLIv - Er dEt tæt noK?

Anbefaling
sæt fokus på de særlige forhold, som gør sig gældende i kantzonen ved højhuse 
fx antallet af brugere mv. Anvend analyser af mikroklima og byliv (fx vind og daglys) 
tidligere i processen og brug den viden til at designe bygningen, så den i højere grad 
sikrer læ, ophold og menneskelig skala.

Læringspunkter
•	 bebyggelsen ved nordtårnet har den laveste bebyggelsesmæssige tæthed men 

fungerer byrumsmæssigt dårligst. Der opleves ikke et klart byrumshierarki og 
samlet struktur for området.

•	 byrummet ved bohrs Tårn har et rigt byliv omkring basen med mange 
studerende og butikker med levende kantzoner.

•	 mærsk Tårnet har en stærk kobling til byens liv. Der er bl.a. cykelforbindelser 
igennem bygningen, og man kan bevæge sig til fods op langs bygningen på 
stier, der forbinder og formidler bygningens og byens skala.

teknik- og Miljøforvaltningen vil anvende anbefalingen ved at
•	 udvikle kantzonebestemmelser for højhuse, som en del af et 

administrationsgrundlag for kantzoner i København.
•	 hente viden om fortætning ved at arbejde med fortætningstypologier og 

fortætning som led i implemetering af Arkitekturpolitik.
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Aktive stueetager og byrum ved bohrs Tårn..
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højhusE oG KLIMA - Er dEt hoLdBArt noK?

Anbefaling
skab variation af boligtyper og fleksibilitet i indretning af højhusets etageplaner for 
at sikre robusthed og holdbarhed i forhold til bygningens anvendelse over tid.

Læringspunkter
•	 boligerne i nordtårnet har mange kvaliteter som fx rummelig lofthøjde og 

karnapper. indgangsrummet er til gengæld trangt og anonymt, men vinduer i 
trappeopgang en stor kvalitet, som gør, at man kan orientere sig efter, hvor man 
er i byen.

•	 bohrs Tårn har de samme lejlighedstyper på alle etager. 
Disponeringen af boligen giver meget spildplads og fx et rum uden vindue.

•	 i mærsk Tårnet er der arbejdet med et robust design med bl.a. tilgængeligheds- 
og klimaløsninger, som er integreret i bygningens arkitektur, og der er arbejdet 
med byggematerialer i høj kvalitet.

teknik- og Miljøforvaltningen vil anvende anbefalingen ved at:
•	 Klimaplanens mål vil være et strategisk fokus på bypanelets næste møde 

efteråret 2017.
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forplads  ved mærsltårnet med indgang til cykelkælder.



udKAst tIL doGMEr for højhusE

Bolig
1. prioriter dagslys fra flere sider af højhusboligen.
2. prioriter udsyn til horisontlinje og til himmelrum.
3. skab visuel kontakt til byens liv med vinduer, der går til gulv.
4. sikre læ på altaner - tænk karnapper eller indeliggende altaner.

Bygning
5. gør det muligt at orientere sig i byen, når man opholder sig i opgangsrum ved at 

etablere vinduer i trappeopgang.
6. hav særligt fokus på bo-kvaliteten i de nederste etager fx ved at arbejde med 

variation i etagehøjder og andre lejlighedstyper.
7. indret indgangspartiet, så det er proportionelt med antallet af mennesker, der 

benytter bygningen. 
8. skab variation af boligtyper og en fleksibel indretning af etager, som 

imødekommer beboeres forskellige behov over tid.
9. Arbejd med en mellemskala i detaljering af facaden.

Bydel
10. Træk højhuset tilbage fra gadeplan og byrum ,så bygningens base skaber 

sammenhæng til den omgivende bystruktur og tilpasses den menneskelige skala.
11. Anvend analyser af mikroklima fx vind- og daglys til at registrere bylivet og sikre 

sol på udearealer.
12. hav fokus på, hvordan højhuset opleves på afstand og indgår i byens profil og 

sigtellinjer.

teknik og Mijøforvaltningen vil anvende anbefalingen ved at
•	 input til udarbejdelse af dogmer for højhuse.
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opholdrum med karnap, nordtårnet .
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