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Vedr. høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget “Tingbjerg”
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en
gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.
Tingbjerg er, som det nævnes, et bevaringsværdigt kulturmiljø. Men med begrebet “kulturmiljø”
menes ikke kun bygninger – men også det, der er imellem bygningerne. I dette tilfælde har netop
det, der er imellem bygningerne, stor betydning for den kulturhistoriske fortælleværdi. Den
oprindelige idé med området var, at alle skulle have udsigt til grønne områder fra deres bolig, mens
haverummene blev indrettet således, at der var god plads, til at børnene kunne lege, og naboer
mødes i gårdarealerne.
Netop de grønne gårdarealer mellem husblokkene er således et af kulturmiljøets vigtigste
bevaringsværdier, og det er derfor problematisk at fjerne eller indskrænke de grønne områder
mellem bygningerne. Det vil gøre det svært at genkende visionerne for den mønsterby, arkitekterne
tegnede med inspiration i den engelske haveby, hvor parkarealers grønne karakter forenes med
karrébebyggelsens stringente gadeforløb.
En anden bevaringsværdi, der har stor betydning for Tingbjerg som kulturmiljø, er den veldefinerede
afgrænsning, som de omkringliggende grønne områder skaber. Tingbjerg ligger på en bakke, og den
lave bebyggelse gør, at området skærmes af den omkringliggende beplantning, og derfor fremstår
som en selvstændig by. Den foreslåede højere bebyggelse nord for Tingbjerg Ås, vil bryde med
princippet om, at Tingbjerg afskærmes fra det omkringliggende og stride mod den oprindelige idé
om, at Tingbjerg skulle falde i ét med det åbne landskab.
Arkæologi
Indenfor lokalplansforslagets areal findes der to registreringer af fortidsminder. Begge drejer sig om
redskaber fra sten- og /eller bronzealderen og indikerer bosættelser fra denne periode. Da Tingbjerg
først er bebygget i moderne tid, er der mulighed for at støde på spor fra forhistorien ved kommende
jordarbejder.
Blandt andet af ovennævnte årsager anses området for at have kulturhistorisk interesse.
Væsentlige, jordfaste fortidsminder er beskyttet af Museumslovens §27.
Københavns Museum anbefaler, at Københavns Kommune og/eller bygherren kontakter museet
så tidligt som muligt i planlægningen af byggeriet. Museets erfaring er, at ved en tidlig inddragelse i
planlægningsprocessen kan omfanget af eventuelle arkæologiske undersøgelser reduceres og
bedre planlægges i forhold til bygherres tidsramme, hvilket ofte reducerer bygherres udgifter
væsentligt.
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