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Københavns Ejendomme i Københavnerfortællingen - baggrund 
Som én af landets største ejendomsejere og bygherrer har Københavns 
Ejendomme meget at bidrage med, når fortællingen om København 
skal formidles ud i verden. Københavns Ejendommes hovedopgaver 
omfatter bl.a. ejendomsadministration, ejendomsdrift, byggeri, anlæg 
og genopretning samt udvendig vedligeholdelse af ejendomsmassen. 
Hertil kommer at Københavns Ejendommes virke går på tværs af 
kommunens forvaltninger, ligesom virksomhedens aktiviteter spreder 
sig jævnt over hele byen. Det giver Københavns Ejendomme en solid 
platform for at arbejde med helheder og synergier på tværs af byen, 
når Københavnerfortællingen skal udbredes. 
 
Københavnerfortællingen er i høj grad fortællingen om byens fysiske 
rammer og det liv, der udfolder sig i og imellem husene og ikke 
mindst de offentlige bygninger, som Københavns Ejendomme har en 
stor indflydelse på udviklingen af. Det er Københavns Ejendommes 
opgave at følge med – og se frem i - tiden og være på forkant når 
f.eks. ændringer i befolkningstal og alderssammensætning giver ænd-
rede behov for de fysiske rammer. Set i forhold til tematikker som 
Grøn Vækst og Klimaplan bidrager kommunens ejendommes energi-
forbrug væsentligt til Københavns Kommunes samlede klimapåvirk-
ning, ligesom ejendommenes totaløkonomi udgør en væsentlig del af 
driftsomkostningerne ved de kommunale aktiviteter.  
 
Alene i 2011 forventer Københavns Ejendomme at bygge og renovere 
ejendomme for op til 1,8 mia. kr. En så omfattende byggeaktivitet 
bidrager i høj grad til at sikre arbejde til mange mennesker og dermed 
også til at sætte gang i hovedstadens vækst. 
 
De byggede kvadratmeter, som Københavns Ejendomme administre-
rer og råder over, er dermed et væsentligt element i at gennemføre 
kommunens vision og sætte fokus på københavnerfortællingens tema-
tik ”vækst og livskvalitet” i byen. Sidst men ikke mindst spiller Kø-
benhavns Ejendommes formulerede mission: ”Vi skaber gode fysiske 
rammer for alle kommunens aktiviteter på forretningsmæssige vilkår” 
fint sammen med Københavnerfortællingen og dens mål. 
 

På den baggrund har Københavns Ejendomme formuleret nedenståen-
de indsatser og fokusområder, som kan bidrage til at underbygge 
vækst og livskvalitet i byen. I sidste ende er målet at gøre København 
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attraktiv at bosætte sig i almindelighed og for internationale innovati-
onsvirksomheder i særdeleshed.  

 

Hvert indsatsområde/fokusområde er markeret med en eller flere indi-
katorer for tematikkerne:  

Vækst =  

Klima =   

Livskvalitet =  

 
Samarbejde med private aktører – fokuseret innovation 
Københavns Ejendomme ønsker at sikre en fokuseret og professionel 
udvikling af ejendomsmassen. Arkitekt- og ingeniørbrancherne er på 
mange måder de kreative omdrejningspunkter for udviklingen af vores 
byggede miljø. Derfor ønsker Københavns Ejendomme at udbygge det 
allerede omfattende samarbejde med arkitekt- og ingeniørvirksomhe-
der. Målet er fortløbende at udvikle samarbejdsformer som OPS, OPP, 
ESCO og lancere nye værktøjer mv. der styrker Københavns Ejen-
dommes varetagelse af sit ansvar som en stor offentlig bygherre og 
ejendomsejer.  

•    Laboratorium for grønne byløsninger. Laboratoriet 
stiller skarpt på urban innovation og udvikler nye produkter og 
metoder, der understøtter kommunens mål, når det handler om 
det byggede miljøs betydning for livskvalitet, vækst og klima-
indsatser.  

•    Udstillingsvindue for grønne teknologier (vækst) 

•    Konkrete klimaprojekter (vækst) 

•    Konkrete byudviklingsområder  

 

Åben by - rammer for livskvalitet 
I 2011 forventer Københavns Ejendomme at bygge og renovere ejen-
domme for op til 1,8 mia. kr. og bidrager dermed helt konkret til den 
fysiske udvikling af byen. Når Københavns Ejendomme bygger og 
renoverer er det afgørende at sikre, at byggearbejderne udføres netop 
med henblik på at skabe de bedste rammer for udfoldelse af det liv og 
den aktivitet, som bygningerne er tiltænkt til. Dermed øges livskvali-
teten for borgerne. Offentligt tilgængelige bygninger som for eksem-
pel kulturhuse, museer, biblioteker, skoler, idrætsanlæg og –haller er i 
høj grad med til at give byen et indtryk af at være åben og imøde-
kommende. Sammen med byens rumdannelser og pladser danner de 
offentlige bygninger så at sige den fælles dagligstue for borgere og 
besøgende. Samspillet mellem offentlige bygninger og byens pladser 
har derfor store potentialer for at styrke byens image som en åben by 
med de bedste rammer for trivsel og livskvalitet. Under denne tematik 
kan Københavns Ejendomme se følgende initiativer: 

•  Integration af bygninger og byrum 

•  Flere pladsoverdækninger. Hele eller delvise overdæknin-
ger af nogle af byens pladser mv. kan øge opholdsmuligheder-
ne i byen generelt. Sker sådanne overdækninger i samspil med 
offentlige bygninger for eksempel kulturhuse, biblioteker eller 
idrætsanlæg kan synergieffekterne i brugen mellem ude/inde 
og overdækket/åben himmel være store og dermed generere 
mere udeliv. 
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•  Internet på pladser i hele København. Mange offentlige 
bygninger har allerede fri internetadgang for brugerne. Hvis 
den fri internetadgang kunne udvides til også at omfatte byens 
pladser – gerne i tilknytning til offentlige bygninger - vil det 
styrke pladsernes anvendelsesmuligheder og dermed øge bru-
gen af byens pladser.  

•   Arkitekturpolitik. Københavns Kommunes arkitekturpo-
litik er et centralt værktøj i udviklingen af byen som attraktiv 
at bo og opholde sig i – og ikke mindst for internationale virk-
somheder at slå sig ned i.  

•  Udebelysning og lys på ejendomme. Udebelysning er vigtig 
for oplevelsen af byen i døgnets mørke timer. Ikke mindet i 
vinterhalvåret er byens udebelysning afgørende for oplevelsen 
af byen som både sikker og indbydende. En omhyggelig og 
gennemtænkt belysning af en række centrale offentlige ejen-
domme kan bidrage væsentligt til denne oplevelse. 

•  Havnebade. Københavns Havn er ét af byens væsentligste 
rekreative indslag. De senere år er det lykkedes at skabe ekstra 
fokus på havnens rekreative potentiale ved etablering af bl.a. 
det meget populære havnebad ved Islands Brygge. Der hersker 
næppe tvivl om, at flere omhyggeligt placerede havnebade i 
havnen vil blive budt velkommen af borgerne.  

•  Modelprogrammer for skoler, dag- og døgninstitutioner mv. 

•  Rammer for livskvalitet i offentlige bygninger og institutio-
ner 

•  Tryghed, sikkerhed og sundhed 

 
Bygninger og klima 
Københavns Kommunens ejendomme udgør 5 % af byens samlede 
bygningsmasse. Dermed bidrager de kommunale bygningers energi-
forbrug væsentligt til byens samlede klimapåvirkning, ligesom ejen-
dommenes totaløkonomi udgør en væsentlig del af driftsomkostnin-
gerne ved de kommunale aktiviteter. Derfor kan de koordinerede og 
samlede klimaindsatser Københavns Ejendomme forestår, få en afgø-
rende betydning for om kommunen når sine klimamål. I 2011 har Kø-
benhavns Ejendomme følgende klimaindsatser på arbejdsplanen: 

•  Byggerier inden for lavenergi 

•  Klimavenlig renovering af kommunens ejendomme 

•  Effektiv drift – og besparelser på driftsbudgetter 

 

Kødbyen - en bylivsgenerator 
Siden midten af 1990’erne har Kødbyen – og Sønder Boulevard, som 
ligger lige uden for døren - gennemgået en markant positiv udvikling, 
eller urban innovation om man vil. Hér er skabet nyt liv i et ellers trist 
og nedslidt byområde. Ud over det rent fysiske løft har den bevidste 
udvikling af området med en blanding af industrierhverv, kreative 
erhverv samt trendy caféer og gallerier i den grad gjort området til ét 
af byens nyeste og mest attraktive område at opholde sig og færdes i. 
Det gælder for både borgere, virksomheder og besøgende. Køben-
havns Ejendomme ønsker på den ene side at se nærmere på, hvordan 
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og om de positive erfaringer fra Kødbyen kan overføres på andre om-
råder i byen. På den anden side ønsker Københavns Ejendomme også 
at styrke den positive udvikling af området i sig selv for eksempel 
med indsatser under overskrifter som.  

•    Grøn vækst i Kødbyen? 

•   Bæredygtig byudvikling 

•   Moderne aktiviteter i bevaringsværdige/fredede bygnin-
ger 

•    Urbanomics 

 

Jobskabelse, mangfoldighed og vækst 
Med Københavns Ejendommes omfattende byggeaktivitet har virk-
somheden også indflydelse på byens jobskabelse og dermed også in-
novation og vækst. Bl.a. derfor har Borgerrepræsentationen besluttet 
at indføre sociale klausuler, når Københavns Ejendomme udbyder 
entrepriseopgaver. Indsatser under temaet kan omfatte: 

•   Kombijobs og mangfoldighed på rengøringen. 

•   Praktik- og lærlingepladser 

 
 


