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I Københavns Kommune arbejder vi med en udviklingsplan for et område i byens centrum, som kaldes 
Metropolzonen. 
Som det første skridt i arbejdet har vi planlagt afholdelse af en ideopgave og vi har netop indgået aftale med 
fem tværfaglige, kreative teams om at besvare opgaven.  
  
I forbindelse med afholdelse af ideopgaven vil vi gerne samle et rådgiverpanel, der kan fungere som rådgiver 
for projektets styregruppe og kvalificere udvælgelses-processen.  
Jeg vil derfor spørge om du er interesseret i at deltage i dette panel, der vil blive sammensat at fire personer 
med kompetencer indenfor bæredygtighed, det byplanfaglige, det byrumsfaglige  og det kunstneriske felt. 
Ideopgaven løber fra marts til slutningen af maj og radgiverpanelet deltagelse ønskes ved en 
midtvejsgennemgang d. 26-27 april 2007 og ved den afsluttende gennemgang i d. 24 maj 2007 samt ved et 
senere evalueringsmøde. 
 

 

 

 

 

Pressemeddelelse 7. februar 2007 

Den internationalt anerkendte hollandske arkitekt Rem Koolhaas bliver sparringspartner, når fem teams i 

de kommende måneder skal give deres bud på fremtidens Metropolzone. Ud af 37 teams har Københavns 

Kommune udvalgt fem teams, der består af en række personer og virksomheder med bred erfaring lige 

fra branding, kunst og musik til sociologi, trafikplanlægning og forretningsudvikling. Blandt navnene i de 

tværfaglige teams finder man bl.a. hollandske MVRDV, prisvinderne fra arkitekturbiennalen Effekt, 

innovationsvirksomheden Red Associates, arkitektfirmaet COBE, Testbedstudio fra Malmö, Det Fynske 

Kunstakademi, kunstner og formgivere Bosch & Fjord, Schul Landskabsarkitekter, Institut for 

Fremtidsforskning og Via Trafik.  

  

Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam siger: "Med valget af teams går arbejdet med Metropolzonen 

nu for alvor i gang. De fem teams skal lede os gennem en kreativ proces, hvor visionerne for 

Metropolzonen får substans. Det spændende og udfordrende ved hele Metropolzone-projektet er, at vi 

her griber et stort byudviklingsarbejde an på en ny innovativ måde. Det er netop sådanne nye processer, 

vi skal have mod til at tage fat på i København."  

  

I de udvalgte teams findes både unge prisvindende arkitekter og kunstnere og erfarne danske 

arkitektfirmaer og internationale profiler med en solid erfaring.  

  

Københavns Overborgmester Ritt Bjerregaard siger: "Nu har vi valgt fem spændende teams, som skal 

komme med deres faglige bud på fremtidens Metropolzone. Med debatarrangementer og byvandring 

inviterer vi også københavnerne til at være aktive medspillere undervejs. Jeg håber, at mange 

københavnere har lyst til at give input til, hvordan deres Metropolzone skal se ud."  

  

Den opgave de fem teams bliver stillet overfor er tredelt. De skal skabe en vision for Metropolzonens rolle 

i fremtidens København, udmønte visionen i en strategi, som har helheden for øje, og endelig skal de 

give konkrete bud på, hvordan området kan udvikle sig. Det kommer til at ske under overskrifterne 

byrum/byliv, forbindelser/bevægelser og kulturliv/hverdagsliv.  



  

  

  

   

FAKTA  

  

De fem teams består af:  

  

Effekt, Kontrapunkt, Via Trafik og et kreativt advisory board bestående af Simon Prahm fra Gam3, 

Kristian Leth fra DR og David Lange fra Neon. 

  

COBE, MVRDV, Carl Bro, Kunstakademiets Arkitektskole(Jens Kvorning), Institut for Fremtidsforskning 

(Anders Bjerre), ReTeam, fotograf (Kim Wendt) og teaterinstruktør (Philip Antonakasis)  

  

DSB Arkitekter, Elkiær & Ebbeskov, Tesbedstudio, Noema Research and Planning samt kreative 

gæstedeltagere herunder kunsthistoriker Claus Olsen, videodesigner Signe Krogh, billedkunstner Claus 

Carstensen og lysdesigner Jesper Kongshaug.  

  

Schmidt Hammer Lassen, Red Associates, Bosch & Fjord, Moe & Brødsgaard, Buro Happold og et kreativt 

advisoryblog Jon Stephensen, Pernille Stensgaard, Jokum Rohde, Christian Wichmann Matthiessen, Astrid 

Krogh, Thomas Martinsen.  

  

Schul Landskabsarkitekter, Okra (hollandsk byplanvirksomhed), Fynske Kunstakademi (rektor Sanna 

Kofoed Olsen), Steve Tomlinson, Transport for London, lyskunstner Åsa Frankenberg, forsker og 

videokunstner Ulrik Smidt fra Københavns Universitet, urban designer Bill Erickson, Univerity of 

Westminister.  

  

Projektet løber fra begyndelsen af marts til slutningen af juni 2007 og afsluttes med en åben udstilling af 

de fem forslag. I perioden vil der blandt andet være et kick-off møde med en byvandring med de fem 

teams, et midtvejsmøde og en udstilling, hvor københavnerne kan diskutere og kommentere de fem 

forslag. På midtvejsseminaret vil den internationalt anerkendte hollandske arkitekt Rem Koolhaas dele ud 

af sin viden og sparre med deltagerne på en Master Class med de fem teams d. 26. og 27. april.  

 

Om Metropolzonen  

Metropolzonen er området mellem Hovedbanen og Rådhuspladsen, Søerne og Havnen. Københavns 

Kommune har indledt et samarbejde med områdets erhvervsvirksomheder, institutioner og lokale 

borgergrupper for at tænke de mange projekter i området i sin helhed. Det har resulteret i forberedelsen 

af en idéopgave om Metropolzonen. Idéopgaven skal løses af tværfaglige, kreative og nyskabende teams, 

der kan tænke i helhedsløsninger, som kan styrke byrummene og sammenhængen i området.  

  

Læs mere: www.kk.dk/metropolzonen 

 

Beskrivelse SNAP 

Omtale bruk av Verdikart ifm Tainan Ecocity 

Notater om hvordan bruke Verfdikart i dommerarbeid 

 

Kan du sende materiale om SNAP og projektforslaget. Det lyder utrolig spændende. 
Venlig hilsen 
Annette Egetoft 

 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Miljøkontrollen / 3.1 Planlægning & Overvågning 
 
Kalvebod Brygge 45 
Postbox 259 
1502 København V 
 
Telefon: 3366 5826 
Telefax: 3366 7133 

http://www.kk.dk/metropolzonen


E-mail: aneget@tmf.kk.dk</A< title=blocked::mailto:aneget@tmf.kk.dk font> 
www.miljoe.kk.dk 
  

 
Fra: Chris Butters [mailto:chris@butters.no]  

Sendt: 12. februar 2007 09:37 
Til: Annette Egetoft 

Emne: RE: byudvikling april Chris Butters 

Hej Annette 
OK. 
Jeg vil som sagt være tilbake cirka 05-06 april, og vil også være tilgjengelig på mail mens jeg er på reise. 
En sak til som kan være av interesse, er at jeg og min GAIA-kollega i Edinburgh vil søke funding for å 
anvende systemet som heter SNAP - Sustainable Neighbourhoods Audit Process - muligens som et 
europeisk prosjekt. Dette er et dynamisk bærekraft-verktøy som er basert på aktiv brukermedvirkning, og har 
noe av samme utgangspunkt som systemet som ble brukt i Seattle. Vi har byer/boligområder som er 
interessert i Skottland, Norge, og muligens Malmø. Det ville vært fint å ha en dansk partner med! 
Vennlig hilsen 
Chris Butters 
 

 
From: Annette Egetoft [mailto:aneget@tmf.kk.dk]  
Sent: 9. februar 2007 10:58 

To: Chris Butters 
Subject: SV: Bæredygtig byudvikling Chris Butters 
Hej Chris 
Jeg har holdt møde med min styregruppe i tirsdags og har været i Brussel siden, er først 

kommet tilbage i dag 
Styregruppen besluttede at vi først skal holde et møde med borgmesteren, hvor vi selv 

fortæller ham om vores projekt og senere - i april - vil vi foreslå ham at vi holder mødet med 

de eksterne personer, hvor vi vil foreslå at du deltager. 
Mere kan jeg desværre ikke sige lige nu. 
Hvis du er ude at rejse fra den 5. marts til den 5. april, så vil jeg selvfølgelig tage højde for det 

i min videre planlægning af tidspunktet for mødet. 
Jeg vil orientere dig ,så snart jeg ved mere. 
Venlig hilsen 
Annette Egetoft 

 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Miljøkontrollen / 3.1 Planlægning & Overvågning 
Kalvebod Brygge 45 
Postbox 259 
1502 København V 
Telefon: 3366 5826 
Telefax: 3366 7133 
E-mail: aneget@tmf.kk.dk</A< title=blocked::mailto:aneget@tmf.kk.dk font> 
www.miljoe.kk.dk 

 
Fra: Chris Butters [mailto:chris@butters.no]  

Sendt: 8. februar 2007 11:37 
Til: Annette Egetoft 

Emne: RE: Bæredygtig byudvikling Chris Butters 
Hei, 
Har ikke hørt noe mer fra deg - har dere funnet en dato for møtet? Jeg må uansett meget snart bestille mine 
reiser. Det ser ut til at jeg blir borte fra ca 06 mars til 05 april, Gjerne gi meg beskjed snarest! 
Med vennlig hilsen 
Chris Butters 
tlf +47.99360976 
 

 

mailto:aneget@tmf.kk.dk
mailto:aneget@tmf.kk.dk
http://www.miljoe.kk.dk/
mailto:aneget@tmf.kk.dk
mailto:aneget@tmf.kk.dk
http://www.miljoe.kk.dk/


From: Annette Egetoft [mailto:aneget@tmf.kk.dk]  

Sent: 26. januar 2007 13:15 
To: chris@butters.no 

Subject: VS: Bæredygtig byudvikling 
Hej Chris Butters. 
Jeg er projektleder på et projekt om bæredygtig byudvikling her Miljøkontrollen i Københavns 

Kommune. 
Projektgruppen har bl.a. fået til opgave at komme med forslag til hvordan en dommerkomite 

kan vurdere om forslag til byudvikling i et nyt område er bæredygtigt. 
I projektgruppen har vi kigget lidt på din måde at definere bæredygtig udvikling på, og vi har 

kigget på de parametre, som du mener må være opfyldt mht miljø, økonomi og det sociale. 
Jeg er interesseret i at vide om dit sustainable value map også kan anvendes til at vurdere 

forslag til masterplaner og udviklingsplaner for et konkret byområde. 
Ud over at komme med forslag til dommerkomiteen, så er jeg også blevet bedt om at 

arrangere et møde med eksperter indenfor bæredygtig byudvikling. Tidspunktet er ikke fastsat 

endnu, men det bliver en gang i løbet af februar eller marts. I mødet skal vores teknik- og 

miljøborgmester deltage sammen med embedsmænd fra kommunen og eksterne  

videnspersoner. 
Jeg vil høre om du evt har mulighed for og lyst til at deltage i et sådant møde, hvor du 

fortæller om dit syn på bæredygtig byudvikling, hvordan du arbejder med det, og være med til 

at debatere det med borgmesteren og de andre der kommer til at deltage i mødet? 
Du må meget gerne ringe til mig om ovenstående. Mit nummer er + 45 33 66 58 26 eller 

mobil + 45 27 11 28 59. 
270207 
Kære Chris Butters,  
  
I Københavns Kommune arbejder vi med en udviklingsplan for et område i byens centrum, som kaldes 
Metropolzonen. 
Som det første skridt i arbejdet har vi planlagt afholdelse af en ideopgave og vi har netop indgået aftale med 
fem tværfaglige, kreative teams om at besvare opgaven.  
  
I forbindelse med afholdelse af ideopgaven vil vi gerne samle et rådgiverpanel, der kan fungere som rådgiver 
for projektets styregruppe og kvalificere udvælgelses-processen.  
Jeg vil derfor spørge om du er interesseret i at deltage i dette panel, der vil blive sammensat at fire personer 
med kompetencer indenfor bæredygtighed, det byplanfaglige, det byrumsfaglige  og det kunstneriske felt. 
Ideopgaven løber fra marts til slutningen af maj og radgiverpanelet deltagelse ønskes ved en 
midtvejsgennemgang d. 26-27 april 2007 og ved den afsluttende gennemgang i d. 24 maj 2007 samt ved et 
senere evalueringsmøde. 
  
Jeg har fået dine kontaktoplysninger af Annette Egetoft, Miljøkontrollen og du må meget gerne kontakte mig 
telefonisk   - så kan jeg forklare uddybende om projektet.  
  
Vedhæftet: pressemeddelse, fra d. 7 februar 2007 og et link til hjemmesiden, som indeholder oplysninger om 
projektet http://www3.kk.dk/metropolzonen.aspx 
  
På forhånd tak,  
Med venlig hilsen  
Lotte Schiøttz  

Projektleder, arkitekt MAA  

Byrumskontoret  

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Njalsgade 13  

2300 København S  

tlf. + 45 33 663 567 mobil  +  +45 27 263 546  

email: lotsch@tmf.kk.dk  

 

http://www3.kk.dk/metropolzonen.aspx
mailto:lotsch@tmf.kk.dk

