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Arkitekturpolitik –– 
ikke kun for arkitekter
En god arkitekturpolitik handler om meget andet end bygninger 
og arkitektur. Den handler i bund og grund om sammenhængende 
visioner og mål for den fysiske udvikling i kommunerne.

I dette efterår har Arkitektforeningen 
sat spot på arkitekturpolitik i kommu-
nerne. Der er ingen tvivl om, at det er 
vigtigt at udstikke klare retningslinjer i 
arbejdet med arkitektur. I Byplanlabo-
ratoriet har vi deltaget i følgegruppen 
og bakker op om initiativet. Vi har 
anført, at arkitekturpolitik måske ikke 
er det helt rigtige ord, og at det er vig-
tigt, at der skal mange flere faggrupper 
end arkitekter til at sætte retningen for 
udviklingen af det byggede miljø for 
at sikre, at vi får bæredygtige, smukke 
og velfungerende byer i fremtiden. Det 
ved vi heldigvis, at Arkitektforeningen  
er helt enige med os i. 

Redskaber til kommunal  
arkitekturpolitik

Arkitektforeningen har udgivet en 
række anbefalinger og metoder til at 
styrke kvaliteten af det byggede miljø 
med aktiv arkitekturpolitik. Anbe-
falingerne er baseret på en analyse 
af kommunernes erfaringer med 
udarbejdelse og implementering af 
arkitekturpolitikker samt dialog med 
bygherrer, udviklere, arkitekter og 
andre fageksperter. Analysen er udført 
af Arkitektforeningen med støtte fra 
Foreningen Realdania og i dialog med 
Dansk Byplanlaboratorium og KL. Som 
en del af initiativet afholdes en række 
netværksarrangementer. Tilmeld dig 
netværksarrangementerne, og lad dig 
inspirere af det spændende materiale 
her: www.arkitekturpolitik.dk. Der 
kommer hele tiden ny viden i form af 
eksempler og interviews med arkitek-
turkommuner i hele landet. 

Af direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

1. Hvilke kvaliteter i det 
byggede miljø skaber 
stolthed og identitet i 
vores kommune?

2. Hvad er vores vision 
for kommunens og de 
lokale byers udvikling?

3. Hvordan sikrer vi, at 
dem, der bygger, lever 
op til vores visioner og 
ambitioner? 

3 spørgsmål  
til politikerne

Det er vigtigt, at det er 
klart og tydeligt, hvad der 

forventes af parterne. Kom-
muneplanen suppleret med en 
arkitekturpolitik er for mig at se 
et væsentligt redskab.” 

Den politiske prioritering 
af arkitekturpolitikken er 

afgørende for både tiltræk-
ningen og dialogen med 
bygherrer og udviklere. 
Vi har brug for et klart mandat 
for at udføre den i praksis.”

Hans Bo Hyldig, direktør i 
FB Gruppen og medlem af 
Byplanlaboratoriets bestyrelse

Lisbet Wolters, stadsarkitekt 
i Vejle og næstformand 
i Byplanlaboratoriet


