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Kære Milena Bonifacini

Tak for din henvendelse fra den 30. januar 2018 til Teknik- og
Miljøudvalget samt teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager
Olsen vedrørende terrorsikring og æstetik. Borgmesteren har bedt mig
om at svare, da dit spørgsmål vedrører mit ansvarsområde i
forvaltningen.
Grundlæggende er vi enige i Akademiraadets betragtninger. Når vi
skal finde løsninger, ser vi netop på, hvordan vi kan dæmpe
hastigheden af tunge køretøjer på udvalgte steder med gevinst for
byrummet.
I det arbejde følger vi Fællesskab København, som vedtaget af
Borgerrepræsentationen den 26. november 2015. Fællesskab
København indeholder tre pejlemærker:
- En levende by
- En by med kant
- En ansvarlig by
Derudover følger vi Arkitekturpolitik København, som er vedtaget i
Borgerrepræsentationen den 18. maj 2017. Den nye arkitekturpolitik
har tre temaer som afspejler pejlemærkerne i Fællesskab København.
-

Vi vil have arkitektur, der fortæller (understøtter ’by med
kant’)
Vi vil have arkitektur, der er bygget til københavnerliv
(understøtter ’levende by’)
Vi vil have arkitektur, der er ansvarligt designet, ikke mindst i
forhold til klima og bæredygtighed (understøtter ’ansvarlig
by’).

I forhold til Akademiraadets konkrete ide om at udbyde en åben
konkurrence med inddragelse af arkitekter og kunstnere til at udvikle
nye byrumsmøbler til terrorsikring, så er det et af de elementer, som
bliver overvejet.

Center for Bydækkende
Strategier
Njalsgade 13
2300 København S

Afslutningsvis vil vi tillade os at indskrive Akademiraadet i vores
kontaktliste med aktører, der bliver holdt orienteret i forhold til de
næste skridt.
Skulle der være yderligere spørgsmål, er I velkomne til at tage direkte
kontakt til seniorrådgiver Jacob Hartmann på jachar@tmf.kk.dk.

Med venlig hilsen
Lene Mårtensson
Centerchef
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