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Unge arkitekter kan
styrke udviklingen i
kommunerne

Arkitekt Lotta Tiselius
er én af de unge
arkitekter, der har valgt
en kommunal karrierevej.

Mange kommuner har svært ved at tiltrække arkitekter,
og derfor skal en ny kampagne med titlen ”Planer for fremtiden”
gøre unge arkitekter opmærksomme på de mange spændende
opgaver, man arbejder med som arkitekt i kommunerne. ,
Som uddannet arkitekt var planen at
Lotta Tiselius først og fremmest skulle
tegne bygninger. Men da hun var færdiguddannet, fandt hun ud af, at der,
hvor hun virkelig kan gøre en forskel
som arkitekt, er i en kommune, hvor
man arbejder med de store samfundsspørgsmål. Derfor pendler hun dagligt
fra Aarhus til Vejle, hvor hun arbejder i
stadsarkitektens afdeling med arkitektur, byudvikling og klimasikring.
Her har hun bl.a. stået for den aktuelle
idékonkurrence Kanten, hvor arkitekter og kunstnere er kommet med bud
på fremtidens stormflodsbeskyttelse
i Vejle.
Lotta Tiselius’ historie er en af de
seks historier om unge arkitekter, der
har valgt en kommunal karrierevej og
skal understøtte kampagnen ”Planer
for fremtiden”. Kampagnen retter
sig mod arkitektstuderende, unge
arkitekter samt de danske kommuner
og sætter fokus på de mange forskellige opgaver, arkitekter arbejder med i
kommunerne, og de kompetencer de
sætter i spil.

Sans for helheden
og stedets kvaliteter
Traditionelt set har arkitekter siddet
med ved roret i kommunernes planafdelinger på grund af deres evne til at
tænke i helheder og sikre en bæredygtig udvikling af byggerier, byrum og
landskaber, der passer ind i områdets
øvrige udtryk med respekt for stedets
ånd. Og dét er der både brug for i
de kommuner, hvor udviklingen går
stærkt, og nye byggerier skyder frem
overalt, og ligeledes hvor der er behov
for at sætte en udvikling i gang.
Alligevel er der ikke ret mange af de
unge og nyuddannede arkitekter, der
orienterer sig mod kommunal planlægning og forvaltning. Det ærgrer
Arkitektforeningens direktør Lars
Autrup:
– Mange unge arkitekter ser ikke
et arbejde i det offentlige som kreativt
og udviklende. Men som arkitekt i det
kommunale har man mulighed for at
få stor indflydelse på udvikling eller
omdannelse af hele områder, eller på
hvordan kommunens nye kulturhus
skal indpasses i byen, siger Lars Autrup.

Om kampagnen
Kampagnen ’Planer for fremtiden’ starter i december 2020
og kommer i første omgang
til at køre frem til marts 2021.
Kampagnen udvikles løbende
med fortællinger fra arkitekter,
der arbejder med planlægning i
hele Danmark. Bag kampagnen
står Arkitektforeningen, Dansk
Byplanlaboratorium, Forbundet
Arkitekter og Designere samt de
to arkitektskoler: Arkitektskolen
Aarhus og Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design, Konservering i København. Kampagnen
er støttet af Dreyers Fond.

Læs mere
Læs mere om kampagnen og
find de seks portrætter af de
unge arkitekter, der arbejder i
henholdsvis Brøndby, Næstved,
Odense, Vejle, Vordingborg
og Københavns kommuner på
www.planerforfremtiden.dk.

www.byplanlab.dk
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VÆRTER SØGES TIL 3 DAGES STUDENTERKONKURRENCE

CALL FOR ORGANISATIONER & VIRKSOMHEDER
Som VÆRT for Urban Utopia 2121 har din virksomhed eller organisation mulighed for at stille
det vilde spørgsmål, som I aldrig har tid til at gå i dybden med i en travl hverdag. Men som I
brændende ønsker jer svaret på! Eneste krav er, at det skal falde indenfor et relevant urbant tema
og være med til at løse byernes og verdens udfordringer i den grønne omstilling de næste 100 år...
Urban Utopia 2121 er en 3 dages konkurrence i sommeren 2021 for studerende på videregående uddannelser, der har faglig interesse for byernes fremtid i den grønne omstilling. Lige nu leder vi efter virksomheder
og organisationer, der vil være med til at formulere de udfordringer, som de studerende skal dyste om at komme med de bedste forslag til.

Konkurrencen
er støttet af

