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Baggrund

En konkurrence om Hovedstadens fremtid

Hovedstaden har siden 1990’erne undergået en markant fortætning, der i helt 
overvejende grad er sket i byens indre og ydre brokvarterer. Byområder som ar-
ealmæssigt, økonomisk og befolkningsmæssigt højst udgør cirka en tredjedel af 
hele Storkøbenhavn.

Byen har i denne periode været begunstiget af store centrale arealreserver, som 
er blevet frigjort i takt med afindustrialiseringen, herunder havnens flytning, nye 
opfyldninger og en række store militæranlæg, der er forsvundet. Bortset fra op-
fyldningerne i havnen er disse arealreserver i dag tæt på at være opbrugt, og der er 
opstået et ønske om at bevare de sidste frie natur- og byområder i den fortættede 
by. Samtidigt findes et udbredt ønske hos politikerne om ikke at bryde med den ho-
mogene karréby, vi kender fra brokvartererne og indre by, og i stedet bygge i højden 
omkring stationer og andre knudepunkter.

Allerede med Fingerplanen fra 1947 blev der lagt op til at se storbyen København 
som andet og mere end København og Frederiksberg Kommuner. Mod nord, syd 
og vest, ofte kun tyve minutter på cykel fra Rådhuspladsen, er København omgivet 
af forstæder med store industriområder, stationsnære arealer, præget af meget 
lav udnyttelse, og bymidter som kun vanskeligt kan overleve som forretnings- og 
servicecentre i en verden præget af nethandel og ændrede livsmønstre. Mod øst 
planlægges nye landindvindinger i Øresund, begrundet i både ønsket om at sikre 
byen mod klimaforandringer og om at skabe grundlag for en fortsat bymæssig 
ekspansion og fortætning inden for Københavns Kommunes afgrænsning. Hele 
byens grundform er med andre ord under forandring. København er ikke længere en 
hånd, hvis fingre stråler ud mod tre verdenshjørner fra den centrale håndflade. Byen 
antager nye former, og meget tyder på, at den centrale østlige by er nået til et kritisk 
punkt i sin nuværende fortætningsfase. 

Det er derfor afgørende, at den fremtidige bymæssige udvikling kommer hele stor-
byområdet til gode. De tætte bykvarterer skal fortsat kunne fremstå som attraktive 
bosteder med mulighed for både byliv og nærhed til gode rekreative arealer. Dette 
samtidigt med at de nuværende forstæder kan få del i den ekspansion, fortætning 
og investering i bylivsmæssige kvaliteter, som forudses i de kommende år. Derfor er 
der behov for en opgradering af Fingerplanen - en Fingerplan 2.0 - på alle køben-
havneres og en ny tids præmisser. Der er behov for at kortlægge de kvaliteter, som 
gør ikke bare København, men hele Storkøbenhavn særlig, og udnytte disse kval-
iteter, når nye byområder udvikles. Endeligt er det nødvendigt at forstå de faktorer, 
der får Hovedstaden til at ekspandere og skifte karakter for at komme med nye bud 
på, hvordan byens kvaliteter fastholdes, når byen vokser og ændrer sig.



Hvorfor?

Storkøbenhavn vokser
De øgede investeringer i primært de centrale dele af Storkøbenhavn har de sidste år skabt 
mange nye byområder og mange nye boliger. Det nye boligudbud har i de fleste tilfælde 
priser, som mange familier med middelindkomst har svært ved at financiere. Herved er skabt 
en ubalance mellem København og forstæderne. Samtidigt er der opstået en række kvarterer, 
som fremstår arkitektonisk ensformige. I de kommende år vil København for alvor have behov 
for at vokse ud over de centrale kvarterer og integrere sine forstæder fysisk, strukturelt og 
funktionelt. Det kalder på en opdateret plan for hele det område, som udgør det nuværende 
Storkøbenhavn.

Demografien ændrer sig 
Den demografiske udvikling skaber efterspørgsel efter nye boformer med fokus på bl.a. unge 
og studerende, børnefamilier, singler, nye ældregrupper, seniorbofællesskaber og kombi-
nationer på tværs af disse. Nye bo- og ejerformer herunder bo- og byggefællesskaber kan 
skabe nye muligheder ikke bare i København, men også i resten af Storkøbenhavn.

Klimaet ændrer sig
Klimaudfordringerne skaber nye krav og behov, der vil forandre ikke bare Københavns, men 
også nogle forstadskommuners kyster markant. Samtidig står Københavns opland foran 
væsentlige investeringer i skybrudssikring af vandveje og LAR. Klimaværn og kunstige øer 
som skjold mod stormflod, samt løsninger til skybrud og grundfugt stiller nye krav til byggeri 
og infrastruktur. Dette vil ændre udtrykket i byens bygninger, gaderum, pladser, parker og 
overordnede udformning markant. Der er derfor behov for at sammentænke byrum og anlæg 
på nye måder, som er mere helhedsorienterede.

Ny infrastruktur og nye transportformer ændrer byens sammenhæng
Selvom Storkøbenhavns areal udvides, er det afgørende at den samlede bydannelse inklu-
siv forstæder forbliver tæt forbundet. Metro og letbaner skaber nye sammenhæng på tværs 
og forbinder byens center med byens udkant. Hvis Storkøbenhavn skal opfylde ønsket om 
at blive verdens første CO2-neutrale hovedstadsregion inden 2025, må man ligeledes styrke 
forholdene for energineutral transport og skabe endnu bedre forhold for cykelkulturen. Sam-
tidigt kan byen i fremtiden forbindes med et europæisk net af højhastighedstoge, som kan 
erstatte store dele af den kontinentale europæiske flytrafik, en fast Femern- Bælt forbindelse 
og en mulig betalingsring omkring de indre bydele. Alt dette ændrer afgørende på den over-
ordnede trafikstruktur i et voksende København, som herigennem har mulighed for at styrke 
sin position som et stærkt nordeuropæisk trafikknudepunkt. 

Detailhandelen forsvinder og ændrer bybilledet
Mange af regionens butikker lukker grundet nye handelsmønstre, hvilket på sigt kan skabe 
tomme butikslokaler og døde handelsgader i både byens centrum og forstæderne. Måske 
skal der tænkes i nye baner for at fastholde det liv i bybilledet, som butikkerne tidligere har 
sikret? Og er der nye funktioner og services på vej, som bør analyseres nærmere? 

Big Data skaber nye muligheder for planlægning
Fremtidens byplanlægning vil i høj grad basere sig på store mængder indsamlet data. Kon-
sekvenserne af infrastrukturændringer og nye adfærdsmønstre, som påvirker byens indret-
ning og sammenhæng, flyttemønstre, driftsmæssige optimeringer i forbindelse med byens 
renhold, vedligehold og ressourceforbrug - alt sammen vil fremover blive påvirket massivt 
af vores evne til at indsamle, analysere og nyttiggøre data. Allerede nu bør disse muligheder 
italesættes. Planlægningen af vore store byer er et oplagt sted at begynde.



Hvordan?
Konkurrencen er inddelt i tre faser:

1. ”Borgerinddragelse”
2. ”Fagligt indspark”   
3. ”Arkitektkonkurrencen”

Fase 1 har til formål at skabe interesse, opmærksomhed og folkelig opbakning – 
gennem inddragelse af borgere, foreningsliv og interesseorganisationer i Storkøben-
havn. 

Fase 2 sætter fokus på byens udvikling gennem oplæg, byvandringer, symposi-
er og debatarrangementer. Her bliver input fra konkurrencens fase 1 diskuteret og 
analyseret af danske og internationale gæster eksemplevis i sammenhæng med 
UIA konferencen i 2023. Det kan være byplanlæggere, forskere, politikere, arkitekter, 
billedkunstnere, poeter eller musikere. 

Fase 3 er selve arkitektkonkurrencen om Storkøbenhavns fremtid. Konkurrencens 
hovedmål er at skabe en ny grafisk planvision for Storkøbenhavn – en fingerplan 
version 2.0 – som favner fremtiden for hele regionen. En plan, der sætter retningen 
for Storkøbenhavns omdannelse fra et kludetæppe af grønne fingre, forstæder, 
brokvarterer og historiske bydele til en mere integreret metropol med en bred vifte 
af attraktive bolig- og erhvervsområder såvel i de centrale dele som i periferien. 

Konkurrenceprogrammet, der udføres med input fra konkurrencens fase 1 og 
2, formuleres af et sekretariat bestående af medlemmer af Arkitektforeningens 
lokalledelse i København og den frivillige projektgruppe bag konkurrencen samt 
ARKITEKTKONKURRENCERDK og eventuel bistand fra andre eksperter og konsu-
lenter. Et Advisory Board vil få en godkendende rolle. Den samlede organisation skal 
nærmere defineres i samarbejde med projektets interessenter. 

Der fokuseres på en bred borgerinddragelse i konkurrencens første faser og det er 
hensigten at gøre konkurrenceformatet så digitalt som muligt.  Målet er, at konkur-
rencen kan bidrage til nye måder at debattere Storkøbenhavns løbende udviklinger 
og visioner fremadrettet – med andre ord nye demokratiske måder at diskutere 
byens fremtid, udvikling og planlægning med direkte borgerinvolvering og ind-
dragelse af brede tværfaglige og kunstneriske kompetencer.  

Vigtigt er det således at skabe ejerskab – både til de mangfoldige debatter og initi-
ativer - men også at medierne og det politiske niveau kan se sig selv som centrale 
aktører i denne proces. Ikke mindst, når der skal tages politiske beslutninger om 
Storkøbenhavns fremtid på et oplyst, fagligt funderet og demokratisk grundlag.



Fase 1
”Borgerinddragelse”

Indhold

Projektsekretariatet udformer en række konkrete spørgsmål, der har til formål at iden-
tificere eksisterende udfordringer i Storkøbenhavn, med relation til emner som: 

• Trafik/mobilitet
• Klimaforandringer og bæredygtighed
• Bosætning og arbejdspladser
• Kultur og fritid
• Børn, unge og ældre 
• Rekreative områder
• Handelsmønstre

Disse spørgsmål skal danne grundlag for en bred forståelse for de udfordringer og 
potentialer, der er på spil i Hovedstadsregionen i dag. 

Der indgås aftale med en rådgiver, der har speciale i borgerinddragelse, og i samar-
bejde med den valgte rådgiver udformes en strategi for hvordan den forestående 
borgerindragelsesproces skal løbe af stablen.  

Formål

Formålet med fase 1 er at skabe et bredt, lokalt og demokratisk ejerskab i forhold til 
udviklingen af Storkøbenhavn, som samtidigt skal bidrage til at skabe et ”Idékatalog” 
over skjulte potentialer i Hovedstadsregionen. 

De mange bud på udfordringer/potentialer i de enkelte kommuner der forhåbentlig-
vis fremkaldes i denne proces, kan blive en mosaik af lokale bidrag, der synliggør re-
gionens udfordringer og potentialer, og bidrager til en konstruktiv og frugtbar dialog 
mellem borgere, fagfolk, investorer og politikere. 

Fasens konklusioner bliver et inspirationsgivende bilag til konkurrenceprogrammet 
i fase 3 og det er væsentligt at medierne og politikerne kan bruge inputs fra denne 
fase til at eksponere den debat, som løsningerne, potentialerne og udfordringerne 
bringer med sig. 

Format

Formatet vil blive fastlagt i samarbejde med den valgte borgerinddragelsesrådgiver 
og borgerinddragelsen vil efter planen finde sted ultimo 2022. 



Fase 2
”Fagligt indspark ”

Indhold 

Med afsæt i udfordringer og potentialer frembragt i Fase 1 skal Fase 2 sætte fokus på 
byens udvikling gennem en række faglige oplæg, workshops, debatarrangementer 
og lignende.  

Fasen skal sikre debat om, politisk forankring af og refleksion over Storkøbenhavns 
udvikling og være med til at eksponere de konkrete udfordringer og potentialer, der 
findes i Storkøbenhavn i dag. 

Fasens oplæg og arrangementer og debat skal inspireres gennem tilgængelig viden, 
forskningsprojekter og erfaringer fra ind- og udland. Der inviteres internationale 
oplægsholdere, som kan belyse modeller for byudvikling og illustrere kvaliteter i 
udenlandske urbane sammenhænge – fysisk, arkitektonisk, organisatorisk, økonom-
isk og bæredygtigt. det er hensigten, at fase to afholdes samtidigt med UIA konfer-
encen sommeren 2023 i København. 

Formål 

Fasen skal sætte gang i debatten om Storkøbenhavns udvikling og skabe forståelse 
for de problemstillinger, der findes i byen i dag og dem som fremtiden vil bringe.

Oplæg præsenteres bredt på både fysiske - og digitale platforme og arrangement-
erne afholdes i hele regionen. 

Debatterne og oplæggene skal være faglige/kunstneriske og inddrage det politiske 
og interessebaserede konstruktivt. Debatterne skal tilstræbe en stærk folkelig 
forankring og bygge videre på fase 1. Også i denne fase vil der være fokus på, at de-
batterne eksponeres i medierne og forankres politisk og folkeligt.  

Format

Fase 2 består af en række faglige workshops, symposier, oplæg, byvandringer og 
debatter som er afstemt i forhold til emner i fase 1. 

Workshops og oplæg kan afholdes i bl.a. Arkitektforeningen, f.eks. som led i den 
allerede benyttede forelæsningsrække, hver første torsdag i måneden. Målet er 
samtidigt at flere oplæg afholdes på lokaliteter i regionen. 
Udgangspunktet er, at arrangementer afholdes analogt, men vil være tilgængelige 
online.

Der skal indgås samarbejde med relevante mediepartnere, der kan dække oplæg, 
og der kan indgås samarbejder med andre partnere, som i forvejen arbejder med 
formidling af arkitektur og planlægning eksempelvis DAC og andre mere kommer-
cielle medier. 



”Arkitektkonkurrencen” 

Indhold

Konkurrencens hovedmål er at skabe en ny planvision for Storkøbenhavn, som favner 
fremtiden for hele regionen. Det endelige konkurrenceprogram bliver til på baggrund 
af Fase 1 og Fase 2.

Konkurrencen forventes at munde ud i en Fingerplan 2.0, der illustrerer 8-10 konkrete 
udviklingsprincipper for byens fremadrettede udvikling på baggrund af den eksister-
ende Fingerplans principper, men på nutidens præmisser og i en opdateret og stærk-
ere og mere konkret udfoldet form. Konkurrencedeltagerne skal begrunde de valgte 
principper igennem visionære idéoplæg, der grafisk illustrerer løsningen på en given 
problemstilling i byen i dag.  Besvarelserne kan knytte sig til udfordringer i varierende 
skala. 

Formål 

Konkurrencens formål er at sætte retning for den fremadrettede byudvikling i 
Storkøbenhavn og justere de eksisterende planprincipper i Fingerplanen i forhold til 
nutidens udfordringer. Konkurrencens besvarelser skal kunne indgå i den fremadret-
tede debat vedr. Storkøbenhavns fremtid, men der skal også skabes ejerskab til de 
præmiere løsninger i konkurrencen hos politikere og beslutningstagere. 

Konkurrencens resultater skal i bedste fald blive et startskud til handlinger både pro-
cesmæssigt, organisatorisk og fysisk. Det kræver, at initiativets samarbejdspartnere, 
herunder ikke mindst kommunerne, så vidt muligt forpligter sig på at løfte konkurren-
cens resultater videre til reelle planer og handlinger. 

Format

Konkurrenceformatet skal fastlægges og bliver bl.a. udarbejdet på baggrund af input 
fra fase 1 og fase 2. Forventningen er, at konkurrencen er en åben arkitektkonkur-
rence.

Konkurrenceforslagene forventes afleveret digitalt som sammenlignelige plancher 
suppleret med et bilag, der beskriver de valgte udviklingsprincipper gennem en kort 
tekst, diagrammer, en visualisering og et planudsnit. 

Detaljeringsgraden forventes at ligge på niveau med en åben idékonkurrence. Det 
kan overvejes at stille krav om at  deltagerne enten selv skal være arkitekt MAA eller 
indgå i samarbejde med en arkitekt MAA eller være i besiddelse af et internation-
alt anerkendt diplom på en arkitektuddannelse. Det vil være oplagt at opfordre til at 
indgå tværfaglige og internationale samarbejder.

Fase 3



Konkurrencens sekretaria
t

Konkurrencens Arbejdsgruppe

Info

Fingerplanen
2.0

Konkurrencen: 

Konkurrencen er initieret af en projektgruppe under Arkitektforeningens 
lokalledelse i København. I projektgruppen sidder: Kirsten Birk Hansen, Arkitekt 
MAA, Jan Christiansen, Arkitekt MAA, Rune Christiansen, Arkitekt MAA, Kurt K. Chris-
tensen, Arkitekt MAA, Gustav Kragh-Jacobsen, Arkitekt MAA. På sigt skal projekt-
gruppen understøttes af et konkurrencesekretariat. 

Der arbejdes mod at få etableret et Advisory Board, der kan fungere som spar-
ringspartner for projektgruppen og være med til at forankre konkurrencen bredt. Et 
Advisory Board kan bestå af repræsentanter fra: de 29 kommuner i Region Hov-
edstaden, Indenrigs- og Boligministeriet, Danmarks Almene Boliger (BL), For-
skønnelsen (FHF), Bygherreforeningen, Danske Ark, Ingeniørforeningen (IDA), 
FAB, Danske Landskabsarkitekter, Det Kongelige Akademi, DTU, Akademiraadet, 
Byggesocietet, Dansk Arkitekturcenter (DAC), DSB, Wonderful Copenhagen med 
flere. 

Målet er desuden at indgå samarbejde med en række udvalgte mediepartnere. 

Konkurrencens
Advisory Board

Medie 
partnere

Fonde


