






Stadsarkitektembedet er placeret i Teknik- og 
Miljøforvaltningen, men går på tværs af  Københavns Kommune

Stadsarkitekten har en fri stemme,  uafhængig af forvaltninger 
og politikere, men stadsarkitekten er ikke en del af den formelle 
beslutningsproces

Stadsarkitektembedet bidrager til at levere  fagligt integrerede 
løsninger i København og sikre helhedstænkning



med københavnere om byudvikling og 
arkitektur, blandt andet gennem
deltagelse i debatarrangementer og 
som dommer/rådgiver ved
konkurrencer.

af Københavns Kommunes forvaltninger og 
udvalg, hovedsageligt på teknik- og 
miljøomradet, i spørgsmal, som gælder
byudvikling og arkitektur.

af medarbejdere i Teknik- og 
Miljøforvaltningen, så vurderinger af 
arkitektur og byudvikling sker
på et ensartet og fagligt højt niveau.



Stadsarkitekten er rådgiver for Teknik- og Miljøudvalget og borgmester  
i spørgsmål om arkitektur og byudvikling.

Stadsarkitekten er deltager på Teknik- og  

Miljøudvalgets møder
Kan på foranledning af borgmester eller et udvalgsmedlem komme  
med sin faglige vurdering af indstillinger, der behandles påmødet, 
men stadsarkitekten kan også på eget initiativ bede om taletid på 
udvalgsmøderne.

Stadsarkitekten er til rådighed for borgmesteren og 

udvalgsmedlemmer som rådgiver
Stadsarkitekten deltager i ad hoc møder med udvalgsmedlemmer, 
studietur eller møder med branchen, eksempelvis møder med tegnestuer,  
developere, rådgivere, Uddannelses- og interesseorganisationermv.



Stadsarkitekten er rådgiver for Teknik- og Miljøforvaltningen inden for følgende områder:

Rådgivning om planlægning, byggeri og byrum
Inddrages komplekse lokalplaner, principielle byggesager, klimatilpasnings- og byrumsprojekter samt 
områdefornyelserne

Aktiv partner i bydækkende strategier
Inddrages i projektgrupper / styregrupper ved udarbejdelsen af planer,  strategier og retningslinjer 
indenfor byudvikling og arkitektur

Kommunale udbud / arkitektkonkurrencer
Rådgiver i forbindelse med kommunale udbud for byrum, byinventar  og kommunalt byggeri og i 
bedømmelse af arkitektkonkurrencer.

Koordineringen af KK indsatser
Deltager i diverse forums på tværs af forvaltningerne fx Byggeforum, Planforum og møder med ByK

Grundkapital til almene boliger
Stadsarkitekten er medlem af indstillingsudvalget til almen grundkapital



Stadsarkitekten har en central rolle i kompetenceudvikling af  
medarbejderne i Teknik- og Miljøforvaltningen og i Københavns  Kommune
generelt.

Konkret indebærer rollen følgende aktiviteter:

Strategisk kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling for forvaltningens medarbejdere med  udgangspunkt i 
evalueringer af byudviklingen i København,  arkitekturpolitik og forståelse af 
byens behov. Stadsarkitekten  bidrager til den løbende vurdering og sikring af, 
at der er de rette  kompetencer til stede i forvaltningens arbejde med
byudvikling.

Debatarrangementer – Bydebat
Årligt arrangeres seks åbne bydebatarrangementer for medarbejdere  og vigtige 
samarbejdspartnere indenfor byudvikling fra den private  sektor, 
undervisningssektoren mv.

Bygningspræmiering
Bygningspræmiering afholdes en gang årligt med Kultur-og Fritidsudvalget som 
jury og med udvælgelse af projekter i TMF.



Stadsarkitekten er i dialog med borgere, bygherrer og deres 
rådgivere  og igangsætter formidling, evaluering og kritik af den 
københavnske  byudvikling.

Konkret indebærer rollen følgende aktiviteter:

Oplæg og debatter
Deltagelse i paneldebatter, ved borgermøder og i andre 
sammenhænge,  hvor der er brug for en kvalificeret stemme som 
kan formidle og være  katalysator for debatten om byens udvikling.

Bypanel
Formand for ”Bypanelet”, som med udgangspunkt i cases fra det
foregående års byudvikling (fx nyetablerede byrum, byggerier og
helhedsplaner) kommer med anbefalinger til de kommende års
byudvikling.

Rådgivermøder og developermøder
I samarbejde med ØKF arrangeres fire årlige dialogmøder for 
rådgivere  og developere om aktuelle emner og udfordringer.




