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Politikerne
skal på banen
Lokalpolitikere skal først uddannes i arkitektonisk
kvalitet før de blander sig i lokale arkitektoniske
beslutninger, mener Cilly Jansen, der er direktør for
et hollandsk arkitektonisk rådgivningscenter

Vi skal ikke styre alt
Initiativ og kreativitet må ikke tages fra de private
bygherrer, påpeger Vejles tekniske direktør Erik
Dahl-Rasmussen

Mere end
facader og fliser
”Udfordringen er ikke at skabe pæne ting. Det er snarere at finde ud af, hvad man vil
med sine fysiske omgivelser,” fortæller Realdanias direktør Hans Peter Svendler
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INDHOLD

Hold hovedet

koldt!

Et køligt overblik over et varmt emne. Det er, hvad mange
af Byudviklingsforums medlemmer kom efter på netværkets seneste debatmøde om kommunal arkitekturpolitik.

Køligt var der helt afgjort i Vejles endnu uistandsatte Spinderihaller på
den råkolde novemberdag, hvor kommunal arkitekturpolitik blev udforsket.
Overblik fik vi til overflod fra oplægsholderne, som var hentet ind med deres
ekspertise fra både organisationsliv, stat, kommuner og udland. Og temaet er
så absolut et af de hotteste inden for kommunal strategiudvikling og fysisk
planlægning.
Arkitekturpolitik er en disciplin, som alle kan se resultatet af …
I hvert fald når den ikke praktiseres. Men arkitekturpolitik lugter også
af kommunalt feinschmeckerei. Æstetik, overflader og husfacader,
som ikke nødvendigvis flytter mange hegnspæle i kommunens
udvikling eller økonomi. Den slags politik man nogle gange skubber
nederst på byrådsmødets dagsorden. Skal kommunen blande sig?
Og kan processen om byudvikling styres, hvis politik kræver kontrol,
og kontrol bremser lokal udvikling?
Forbehold kan man finde mange af, når emnet er kommunal
arkitekturpolitik. Men kommunal arkitekturpolitik version
2.0 handler om strategiske visioner for fysisk planlægning. Det handler om helhedsplaner for bæredygtighed,
livskvalitet og velfærd, om at komme globaliserings- og
miljøudfordringer i møde. Det er indlysende nødvendigt,
men samtidig vanskeligt at tage hul på. I hvert fald uden
en strategisk ramme. DERFOR er en arkitekturpolitik et
værdifuldt og uundværligt redskab.
Så hold hovedet koldt og fødderne varme! Find inspiration til kommunens næste arkitekturpolitiske træk på
de følgende sider.
God læselyst!
Mads Lebech
Formand for Byudviklingsforum
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Mere end facader og fliser
Den skal handle om mere end æstetik og design,
arkitekturpolitikken. Ellers gør den ingen forskel,
mener Realdanias direktør Hans Peter Svendler.

Manualen størkner!
Århus’ nye arkitekturpolitik er i støbeskeen, og
stadsarkitekt Gøsta Knudsen ønsker fokus på dialog
og uddannelse. Både borgere, arkitektbranche og
bygherrer skal involveres i en debat om kvalitet, for
der er mere gennemslagskraft i proces end i forældede
arkitekturmanualer.

Vejle set fra månen!

Arkitekturpædagogik
Stram styring, vejledning eller laissez faire-politik?
Kommunerne griber håndteringen af bygherrer helt
forskelligt an i planprocessen. Niels Østergård fra
Plan09 anbefaler det gode eksempels magt.

Politikerne skal på banen
I Holland er det ofte bygherrerne, der har kontrollen
over lokale arkitektoniske projekter. Lokalpolitikere skal ind i debatten og tage beslutningerne,
mener Cilly Jansen, der er direktør for et hollandsk
arkitektonisk rådgivningscenter. Men først skal de
uddannes i arkitektonisk kvalitet.

Fra vision til virkelighed i Kerteminde
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Arkitekturpolitikkens historie
2007	Kommunernes Arkitekturpolitikker
(Plan09)

2007	ArkitekturNation

(Kulturministeriet)

2007	Arkitekturpolitik

(Slots- og Ejendomsstyrelsen)

1999-2000	ArkitekturStafetten


– arkitekturpolitisk idekatalog
(By- og Boligministeriet)

1998 - 1999 	Arkitekturens Grundrum

– Charter 99 (Kulturministeriet)

1998 	Dansk Arkitekturpolitik på vej

– idekatalog
	(Kulturministeriet og By- og
Boligministeriet)

1998 	Byggepolitisk Handlingsplan ’98
(By- og Boligministeriet)

1997 	Byggepolitik, bedre og billigere
byggeri – publikation
(Boligministeriet)

1997	Byggepolitisk redegørelse ’97
(Boligministeriet)

Mere end

Generation 2.0

facader og fliser
Den skal handle om mere end æstetik og design, arkitekturpolitikken.
Ellers gør den ingen forskel, mener Realdanias direktør Hans Peter Svendler.

”Jeg er arkitekt, så jeg kan godt tillade mig at sige det,” indleder Realdanias
direktør Hans Peter Svendler sit oplæg om målet med arkitekturpolitik i kommunerne. ”Udfordringen er ikke at skabe pæne ting. Det er snarere at finde ud
af, hvad man vil med sine fysiske omgivelser.”
Arkitekturpolitik har ikke mange år på bagen i Danmark, hverken nationalt eller
kommunalt. Det første nationale udspil kom fra Bolig- og Kulturministeriet i
midthalvfemserne, og første kommune på banen var Vejle i 1997. Klassiske
emner i kommunal arkitekturpolitik har siden da været udvikling af byrum,
erhvervsområder, kulturbevarelse og skiltning. Kort sagt har æstetik og den
arkitektoniske kvalitet hidtil været i fokus.

4
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Nu er tiden moden til arkitekturpolitikkens anden generation, mener
Svendler: ”Vi skal bevæge os fra arkitekturpolitik som en designmanual
til at opfatte det som et ambitiøst politikområde.” Og der er grunde nok til
at tage hul på arkitekturpolitik version to. Miljøbelastninger og overfyldte
bysamfund – som tidligere var en by i Rusland … eller Kina – er begyndt at
flyde over grænserne til Danmark.
Også på hjemmebanen vil kommunerne møde krav til de fysiske omgivelser
fra borgere og erhvervsliv, som har fået færten af fordelene ved en stærk
arkitektonisk strategi. Fremtidens store og små bysamfund vil have brug
for at gennemtænke en række nye vinkler på byudvikling og arkitektonisk
kvalitet: Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, udvikling af
byernes identitet, livskvalitet, velfærd og sundhed.

Ind under pænheden
”Jeg savner, at politikerne
kommer på banen og siger,
at det her område er lige så
vigtigt som at diskutere skolepolitik. Det er vigtigere, at
diskussionen starter indbyrdes
mellem politikerne end mellem politikerne og borgerne.”

”Jeg mener helt ind i hjertet, at alt det, vi laver, skal være pænt, oplevelsesrigt og have en høj æstetisk kvalitet. Men det er ikke udelukkende det,
det handler om. Det handler også om, hvad der er bag pænheden – hvorfor
gør vi de ting, vi gør?”
Ifølge Svendler skal kommunerne turde tænke lidt længere og forestille sig
de store visioner: ”Kommunal arkitekturpolitik handler meget om, at man
i det enkelte byråd bruger området til at løfte sig op og få emner på agendaen, som kan være med til at udvikle en by. Vi skal skabe de bedst mulige
fysiske rammer om vores liv og samfund. Ikke kun de pæneste!”

1996 	Arkitektur 1996, Boliger, Byggeri
og Byer – handlingsprogram
(Boligministeriet)

1996	Arkitekturpolitisk handlingsplan
(Boligministeriet)

1995 	Byøkologisk handlingsprogram
(Boligministeriet)

Danmarks nationale arkitekturpolitik
I maj 2007 barslede regeringen med en national
arkitekturpolitik, som udstikker et sæt retningslinjer
og anbefalinger for dansk arkitektur.
• D
 et offentlige byggeri skal have større
arkitektonisk kvalitet
• Privat efterspørgsel efter arkitektonisk
kvalitet skal fremmes
• Arkitektonisk kvalitet og effektivt byggeri
skal gå hånd i hånd
• Innovativ arkitektur skal skabe sundt,
tilgængeligt og bæredygtigt byggeri
• Det støttede byggeri skal have større
arkitektonisk kvalitet
• Arkitektonisk kvalitet i planlægningen
skal have høj prioritet
• Den arkitektoniske kulturarv skal
vedligeholdes og udvikles
• Eksporten af dansk arkitektur skal have
bedre betingelser
• Dansk arkitektur skal have et stærkt vækstlag
• Den danske arkitektuddannelse skal være
blandt de bedste i verden
Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum
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Arkitekturpolitiske klassikere
Kulturarv

Identitet og branding
De nye storkommuner skal finde deres egne ben og skabe identitet – både for kommunen samlet set og for de tidligere
selvstændige byområder. Hvilken fysisk identitet kan by og kommune udvikle og profilere sig ud fra? Karakteristiske rækkehuse på Skagen Havn. Frank Gehrys Guggenheim-museum i Bilbao, Spanien.

Velfærd og sundhed
En af de største trusler mod velfærd er folks sundhed. Hvordan kan fysiske omgivelser fremme sundhed og velfærd?
Cykelstier i København. Livskvalitet for terminalpatienter i Hospice Djursland.

Social bæredygtighed
Hvordan kan de fysiske omgivelser støtte bæredygtige sociale forhold for byens beboere? Plads til skæve eksistenser i
vinterlejren ”På Sporet” for hjemløse i København. Lokal base for sport og musik hos Sjakket på Nørrebro i København.

Foto: SLA

Foto: Jørgen Jørgensen

Foto: Fredrikke Frederichsen
Foto: Lars Gemzøe/Jan Gehl
Foto: POLFOTO

Siden midten af halvfemserne har politikken i Vancouvers bystyre været, at der kun må bygges boliger i downtown, ikke
kontorer og erhverv. Også andre metoder kan sikre byen intensitet og tæthed til et levende byliv: Havnebadet på Islands
Brygge i København.

Foto: Klaus Johannessen

Livskvalitet i bylivet

Foto: Mick Andersen/ POLFOTO

Arkitekturpolitiske tendenser

Foto: SIGNAL

I den forhenværende Hinnerup Kommune skulle alt erhvervsbyggeri på kommunalt ejet jord
gennem en godkendelsesprocedure for at sikre en høj arkitektonisk kvalitet.

Foto: Limbo Produktion

Erhvervsområder

Foto: Fredrikke Frederichsen

Fem nye pladser ved et tidligere jernbaneterræn binder handelsliv, institutioner, parkering,
boliger og kulturliv sammen i hjertet af Frederiksberg.

Foto: PLOT

Byrum

Foto: Jørgen Jørgensen

Renoveringen af Silkeborgs nye bydel Papirfabrikken fokuserede på respektfuld
bevaring og genanvendelse af de gamle industribygninger.

Foto: WoCo

Den store udfordring for fremtidens byudvikling er klimatænkning og bæredygtighed i miljøet. Hvordan udvikles byerne, så
klimaet og miljøet ikke bliver forringet? Kollektiv trafik i Københavns Metro. Rensning af forurenet jord med beplantningen i
boligprojektet Boase.

Foto: Studio Force 4

Klimaudfordringer og miljø

Det åbne land
Med kommunalreformen har kommunerne overtaget ansvaret for beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af det åbne land.
Hvad kan man opnå ved at bygge og udvikle bygninger og grønne områder uden for byområderne? Kombineret svinestald og
tomatgartneri i Galten ved Århus (stadig på tegnebrættet).
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De bynære havnearealer
Containerhavnen vil blive skåret op, så der kommer kanaler
og øer mellem både bolig- og erhvervsbyggeri. I planen
indgår store offentlige pladser, hvor intentionen er at få
trukket vandet helt ind til den ny bebyggelse.

Light House
”Århus var meget stolte af at få et tårn på 147 meter,
men når man hører om det i Dubai, hvor de har et tårn
på en kilometer, er det nok ikke størrelsen, der gør
os verdensberømte.” Gøsta Knudsen om 3xNielsens
højhusbyggeri i Århus Havn.

Århus Å
”De skriver tit om den i Jyllands-posten, fordi der ligger
pizzabakker, og der bliver taget stoffer, men sådan en
sommeraften med 5.000 mennesker, så er der lige så
dejligt dér som i gamle dage på Århus Stadion, da AGF
stadig kunne vinde fodboldkampe.” Gøsta Knudsen.

Arkitektoniske visioner for Århus

Manualen størkner!
Århus’ nye arkitekturpolitik er i støbeskeen, og stadsarkitekten ønsker fokus på dialog og uddannelse.
Både borgere, arkitektbranche og bygherrer skal involveres i en debat om kvalitet, for der er mere
gennemslagskraft i proces end i forældede arkitekturmanualer.

Der er byggeboom i Århus. Men selvom kommunen endnu ikke
har en arkitekturpolitik, er udviklingen ikke foregået i blinde,
fortæller kommunens nye stadsarkitekt Gøsta Knudsen: ”Allerede for 15 år siden forstod man i byrådet, at arkitektur var
investeringer til gavn for byen, og at det ikke kun er et spørgsmål om æstetisk kvalitet. Investeringer i arkitektur fremmer
erhvervet, det giver øgede ejendomsskatter, det sætter nye
ting i gang. Så arkitekturpolitik er i høj grad også økonomisk
politik og vækstpolitik. Vi har et hav af manualer for blandt
andet højhuspolitik og design. Jeg tror bare, at der er en fare
for, at manualer størkner.”
8
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Og forældede designmanualer duer ikke i en by under hastig
udvikling fra industriby til vidensby, mener stadsarkitekten.
Han peger i stedet på et indarbejdet redskab i Århus, nemlig
borgerinddragelse: ”Der handler det om at have processer,
hvor man hele tiden får diskuteret tingene.”

Ingen facitliste på kvalitet
Byudvikling efter manual har dog givet gode resultater i Århus,
for eksempel med den generelt populære afdækning af åen.
Men ikke alt vil kunne laves på samme måde, siger stadsarkitekten: ”De ting, vi laver på den arkitektoniske front, skal

• Mangfoldighed og integration
• Infrastruktur, trafik og veje
• Byliv og bybygninger
• Bæredygtighed
• Udvikling af arkitektstanden

til debat. Det er vigtigt at diskutere kvalitet, for det er ikke et
begreb med en facitliste. Det vil hele tiden ændre sig.”

”Det er vigtigt at afgøre,
om man vil tæppebombe
hver eneste kvadratmeter.”

Og arkitekter har ikke svaret på, hvad arkitektonisk kvalitet er:
”Arkitekters hang til modernistisk klare rum er en klassedelt
æstetik. Andre dele af samfundet har helt andre meninger
om, hvad der er smukt. Derfor er det nødvendigt, at man får
diskuteret grundigt, hvad dette begreb kan stå for. Ikke for at
få en bestemt fortolkning, men for at vise spændvidden.”

Dannebrogsvinduer
signalerer ikke vidensamfund

skoling? Det vil kunne sikre god processtyring fra kommunens
side: ”Nogle har den holdning, at hvis et hus har røde mursten,
dannebrogsvinduer og tegltag, så er det godt. Det er ikke den
måde, vi skal udtrykke et vidensamfund på. Der er behov for et
brush up, så man er på forkant med, hvad der foregår i faget.”
Både arkitekter, arkitektskolen og brugerne skal ind i diskussionen af begrebet kvalitet og byens værdier, så de sammen
kan finde en retning, byen skal udvikle sig i.

Præcisionsbomber er billigere
Men proces i sig selv er ikke nok. Det skal omsættes til
praksis: ”De fleste kommuner har ikke rigtig nogle penge at
lave arkitekturpolitik for. Derfor er det vigtigt at afgøre, om
man vil tæppebombe hver eneste kvadratmeter. Eller om
man – med de begrænsede midler man har – vil sætte ind
mere punktvis. Jeg mener, vi skal sætte ind på steder med stor
tilgængelighed, hvor rigtig mange mennesker kommer, og hvor
projekterne viser de intentioner, vi har med vores politik.”

Så hvorfor ikke sende byrådets medlemmer og medarbejderne
i forvaltningen gennem en grundlæggende arkitektonisk
Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum
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Vejles arkitekturpolitik
Arkitektoniske målsætninger i kommuneplanen:
• At skabe bolig- og byområder, der har et bymiljø af høj kvalitet, hvad angår
arkitektonisk indpasning, funktion og mulighed for socialt samvær.
• At der ved planlægning af ny bebyggelse tages hensyn til karakteristiske og
bevaringsværdige bygninger eller bygningsmiljøer.
• At søge byøkologiske aspekter indarbejdet ved fremtidige projekter, uanset
om bygherren er privat eller offentlig og at støtte byøkologiske projekter
mest muligt.
• At opnå større visuel forskønnelse i erhvervsområderne. Det gælder både ved
fornyelse af bygningernes arkitektur, de udendørs anlæg og omgivelserne.
• At skabe et tilfredsstillende erhvervslandskab for moderne virksomheder og
institutioner med hensyn til placering, miljø og landskabelige omgivelser.
• At Vejles åer, ådale, bakker og skove skal bevares og beskyttes for at
forbedre naturværdierne, samtidig med at vores miljøforhold forbedres, og
landområdernes åbne karakter bevares.
Kommunen specificerer en handlingsplan for arkitekturpolitikken, afhængig af
hvilken rolle kommunen har – myndighed, støttegiver eller bygherre.

”Jeg synes bestemt, man skal
lave en politik, men se at få den
lavet i en susende fart”

Vi skal ikke styre alt
Efter 10 års arkitekturpolitisk praksis anbefaler Vejle andre kommuner at pleje den kultur,
som skal bære kommunens arkitektoniske kvalitet. En central udfordring er at styre private
bygherrer uden at ødelægge initiativ og kreativitet, påpeger den tekniske direktør.

Manualer gør det ikke alene, når arkitektonisk teori skal
oversættes til praksis for borgerne, mener teknisk direktør i
Vejle Kommune, arkitekt Erik Dahl-Rasmussen: ”Godt nok viser
manualerne, hvordan man kan bygge på en pæn og ordentlig
måde, så det er til at holde ud i byrummet. Men der er andre
ting, vi synes giver mere.”

Spild ikke tiden
Det drejer sig i virkeligheden om samarbejde med bygherrer
og rådgivere, guidede byture, konkurrencer, presse og borgermøder: ”Jeg synes bestemt, man skal lave en politik, men se
at få den lavet i en susende fart. Det kan være, at den skal
revideres, men den politisk-administrative kultur er bærende,
og en arkitekturpolitik gør det overhovedet ikke alene.” I Vejle
handler det mere om kulturen: ”Politikerne og administrationen skal være bærere af den kultur. Har man en direktør for
økonomisk forvaltning, der er jurist, så skal han også være
bærer af den kultur.”
10
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Giv arkitekten frie hænder
Men selv med en skarp fornemmelse for ejerskab til kulturen,
kan kommunens ansatte og politikere komme til kort over for
bygherrerne: ”Dem, der sidder med pengene, har et vigtigt
ord at skulle have sagt. Det ved vi fra Operaen, og sådan er
det alle steder. Pengene og bygherren styrer en del, så det
er vores opgave at få gjort bygherren interesseret i at tænke
i ordentlige byggerier. Vi skal lade være med at komme for
meget ned i materien, men lade arkitekten og de andre få
lov til at arbejde så vidt muligt med frie hænder, så man ikke
styrer det hele.”
Og lokalplaner skal ikke regulere alt: ”Vi går ud fra, at når
bygherren har en økonomisk formåen, så gør de det også
ordentligt. Vi prøver at spænde sikkerhedsnet ud dér, hvor vi
føler os mest usikre, men stadigvæk er det fyldt med huller,
når vi laver vores lokalplaner, for der SKAL være manøvreringsmuligheder for arkitekterne.”

Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum
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Vejle set fra
månen!

1

Mikropolzonen

Et isbjerg midt i byen og et nyt center for kultur, sundhed, konference og idræt er
to af de helt nye store byggeprojekter i Vejles Mikropolzone, idéudviklet og tegnet
af COBE arkitekter, Vejle Kommune og lokale samarbejdspartnere. ”Vi prøver
selv at tage initiativerne i zonen og så gøre private bygherrer opmærksomme på
mulighederne, fortæller teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen”

2

Spinderihallerne

De renoverede Spinderihaller skal give rum, faciliteter og
atmosfære til forskellige typer af kommercielle, kreative
virksomheder. Ombygningen af hallerne, som er tegnet af
arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen, forventes færdig
i foråret 2009. Vejle Kommune er bygherre på projektet.

Bølgen

3

Isbjerget

Isbjerget i Mikropolzonen er bygget op over en 225 meter
lang skibakke med løjper og rigtig sne. Under skibakken
indrettes et nyt multimedie-bibliotek sammen med udvalgte butikker, kontorer, caféer og restauranter. Udviklet
af COBE arkitekter i samarbejde med Vejle Kommune og
lokale samarbejdspartnere.

4 5 6

Bertel Nielsen A/S er bygherre på
fem blokke med ejerboliger ved Vejle
Fjord designet af Henning Larsens
Tegnestue. Byggeriet forventes taget
i brug i slutningen af 2008.

Lido Biograferne

”Kommunen ejede grunden, en gammel parkeringsplads. Og alternativet
var, at biograferne ville flytte uden
for byen, og det ville vi i hvert fald
ikke være med til. Så kommunen har
ikke foræret dem grunden, men vi
har godt nok sænket prisen.” Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen

Vejle Renseanlæg

”Grunden overfor er folk begyndt at
interessere sig for, fordi man kan
se, at kommunen begynder at rykke
på sig. Så begynder de private
investorer at blive interesseret.”
Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen om renseanlægget af kunstner
Ingvar Cronhammar og landskabsarkitekt Torben Schønherr.

Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum
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Er igang med at udarbejde en
arkitekturpolitik
Har en arkitekturpolitik for
hele kommunen eller dele af
sammenlagt kommune

Arkitekturpædagogik

Horsens (2002)
Kerteminde (2007)
Kolding (2004)
Skive (2005)
Vejle (1997)
Aabenraa (2000)
Aalborg (2004)

Stram styring, vejledning eller laissez faire-politik? Kommunerne griber håndteringen af bygherrer helt
forskelligt an i planprocessen. Niels Østergård fra Plan09 anbefaler det gode eksempels magt.

Albertslund (2000)
Gentofte (2000)
Helsingør (2003)
København (2001)
Lyngby-Taarbæk (2005)
Roskilde (2005)

”Når man formulerer en arkitekturpolitik, skal den ikke være for detaljeret,
med mindre der er en god begrundelse.
Man skal være dygtig til at beholde
udspillet i kommunen, indtil man har en
reel part at føre dialog med.” Og mange
kommuner har faktisk en del reelle
– men ikke nødvendigvis samarbejdsvillige – dialogparter i deres fysiske
planlægning, fortæller formand Niels
Østergård fra Plan09, der i samme åndedrag slår fast, at regulering af private
bygherrer i ejerboliger er en af de mest
karakteristiske problemstillinger i fysisk
kommuneplanlægning.

Stram styring nødvendig

Redskaber til kommunal arkitekturpolitik
Med offentliggørelsen af regeringens arkitekturpolitik ’ArkitekturNation
Danmark’ blev der samtidigt taget hul på en indsats over for kommunerne.
Dansk Arkitektur Center har i samarbejde med KL, Plan09, Bygningskultur
Danmark og Akademisk Arkitektforening iværksat et projekt, som skal give
en håndsrækning til kommunerne i arbejdet med at udforme en kommunal
arkitekturpolitik.
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Projektet ’Redskaber til kommunal arkitekturpolitik’ indeholder blandt andet
en værktøjskasse, hvor kommunerne kan finde eksempler på, hvordan en
arkitekturpolitik kan skrues sammen. Projektgruppen vil også hjælpe med at
finde best practise-eksempler både nationalt og internationalt. I øjeblikket
er projektgruppen ved at afdække kommunernes behov for rådgivning
og inspiration for at kunne kvalificere værktøjskassens indhold. I løbet af
foråret vil den første udgave af værktøjskassen offentliggøres.
Følg projektet på www.dac.dk
Kontakt: Projektleder Anette Sørensen, DAC, ams@dac.dk

I eksempelvis Dragør har en benhård
detaljeret lokalplan været nødvendig for
at beskytte atmosfæren i den gamle by:
”Kommunen modtager byggeandragender fra advokatfirmaer, som straks vil i
gang med at ændre dette og hint, fordi
man gerne vil have den tilpasset tidens
trend både indvendig og udvendig.”
Samme forsøg på at styre borgernes
arkitektoniske kreativitet ser man i
Aalborg-forstaden Hasseris, som rummer et utal af byggestilarter. Her er det

foretrukne våben at uddele stilmanualer
til beboerne og gennemføre kampagner,
der skal udløse beskyttertrang over for
husets oprindelige stil: ”Pressen bliver
brugt meget over for beboerne. Et af de
afgørende synspunkter fra kommunens
side var at gøre ejerne stolte af det, de
havde, og dermed skabe forståelse for
at vi skal vedligeholde det i fællesskab,”
fortæller Østergård.
Også erhvervslivet bliver udsat for
regulering. I den tidligere Hinnerup
Kommune indlagde kommunen – med
held – arkitektoniske betingelser ved
salget af grunde til erhvervsbyggeri.
”Det er min påstand, at de regulerede
erhvervsområder, hvor der er garanti for,
at der ikke kommer en skrothandler eller
alt for meget containerhalløj ved siden
af, er mere eftertragtede,” siger Niels
Østergård, der også mener, at mange
kommuner er for berøringsangste i deres
krav til kommercielle bygherrer.
Såvel styring som rådgivning kan skabe
resultater. Det afgørende er, at kommunen tager stilling, mener Østergård:
”Hvor vil kommunen lægge balancen
for en lokalplan i et parcelhusområde?

Hvor vil man kombinere styring med
rådgivning fra kommunen? Og hvor vil
man lægge specifikationer i et salgsdokument, hvis det er et kommunalt salg?”

”Vent med lokalplanen og den endelige vedtagelse til et tidspunkt,
hvor I faktisk har overblik. Alt for
mange kommuner går for hurtigt
ud for at lokke bygherrer til”

Kommunen
skal være rollemodel
Retningslinjer i en arkitekturpolitik kan
således hver for sig bidrage med fine
arkitektoniske resultater, men det gode
eksempel er et stærkt redskab: ”Hvis
kommunen vil god arkitektur, så er det
som al anden pædagogik her i livet.
Man skal være rollemodel, og det er dér,
kommunen kan sende de allerbedste
signaler til bygherrer og investorer. Kommunen ejer store arealer og de fleste
veje, cykelstier, pladser, sportsarealer,
haller, institutioner, rådhus og så videre.
Vær en god rollemodel, hver gang I rører
ved dem!”
Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum
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Forholdet mellem form, brug og konstruktion
Ligner bygninger det, de skal bruges til? ”Hvis man ser på en
kirke, genkender man selvfølgelig kirken på dens symbolske
kvalitet. Men nogen gange er sammenhængen ret diffus.”

Forholdet mellem
struktur og omgivelser
Hvilken fysisk kontekst bygges
der i? Med hvilke farver, skala og
materialer? I nogle sammenhænge
er orange ikke tilladt, men blå
er – hvorfor?

Formens socialkulturelle kontekst samt balancen mellem gennemskuelighed og kompleksistet.
Er et slot altid et slot? Uanset om det ligger i Danmark eller Indien? Og er det tydeligt, hvad bygningen helt til højre skal bruges til?

Ekspertvælde versus demokrati

Politikerne
skal på banen
I Holland er det ofte bygherrerne, der har kontrollen over lokale arkitektoniske projekter. Lokalpolitikere
skal ind i debatten og tage beslutningerne, mener direktøren for et hollandsk arkitektonisk rådgivningscenter. Men først skal de uddannes i arkitektonisk kvalitet.

I dag, femten år og fire versioner efter Hollands første nationale
arkitekturpolitik så dagens lys, kører missionsarbejdet for
arkitektonisk kvalitet på højeste blus rundt om i landets godt
400 kommuner, fortæller Cilly Jansen, direktør for rådgivningscentret Architectuur Lokaal. Interessen er vakt i kommunerne,
visioner er formuleret, og de har fået deres arkitekturpolitiske
selvstændighed – med statens velsignelse.
16
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Men i praksis er kommunernes indflydelse blevet reduceret med
årene: ”Man er afhængig af de professionelle bygherrer og beslutningsprocesserne er blevet mere komplekse. Lokalstyret har
mistet sit greb om arkitektur. Og det er ærgerligt, for arkitektur
er ikke kun et kommercielt anliggende, men også en offentlig
værdi, som bør debatteres i den politiske arena.”

Dilemmaet er ifølge Jansen, at arkitekturpolitik angår alle,
men reelt er en opgave for specialister – og de folkevalgtes
ansvar: “Holland kan blive smukkere, hvis kommunerne formår
at involvere borgerne mere i fysisk planlægning. Borgerne har
krav på at forsvare deres private interesser, og det er politikernes ansvar at tjene denne interesse. Men i sidste ende skal
politikerne tage beslutningerne. Nogle mener, at demokrati er
folkeafstemninger om et design eller en arkitekt til et vigtigt
byggeri. I virkeligheden giver det sjældent gode resultater.
Hvis du vil have god arkitektur, skal opgaven gives til professionelle. Arkitekten arbejder bedst med en bygherre, som ved,
hvor vigtigt det er at bygge noget godt. Bygherren – privat
eller offentlig – skal altså også have den ambition.”

viden eller projektudviklerens økonomiske ansvar. Derfor er
kommunikation vigtig, men det kræver også et fælles sprog.
Hvordan kan man diskutere kvalitet og stadig have nogenlunde
den samme forståelse af, hvad dét betyder? Når vi samarbejder med byråd, starter vi så vidt muligt med at diskutere
definitioner på arkitektonisk kvalitet.”

Lokale arkitekturkomitéer
Hollandske kommuner giver en byggetilladelse på basis af uafhængig
rådgivning fra den lokale arkitekturkomité. I nogle kommuner består
komitéen ikke blot af arkitekter og designere, men også borgere.
Komitéen udgør et centralt element i kommunens arkitekturpolitik,
og staten har ingen indflydelse på komitéens afgørelser.

Fælles forståelse
Cilly Jansen henviser til, at lokalpolitikere sjældent har
tilstrækkelig indsigt i arkitektur, på trods af at de spiller en
afgørende rolle i beslutningsprocessen: ”Det er vigtigt, at
inddrage politikerne i de tidlige udviklingsfaser. Og det burde
være åbenlyst, at arkitekturpolitik kræver input fra politikere
og eksperter.”
Jansen mener dog, at processen skal kunne rumme forskellige dagsordener i forskellige faser: ”Man kan ikke mikse
en borgers individuelle interesse med arkitektens tekniske

Architectuur Lokaal
• U
 afhængigt videns- og rådgivningscenter om arkitektur og fysisk
planlægning
• Åbnede i 1993 sit hovedkvarter i Amsterdam
• Bidrager med rådgivning i de indledende faser af
arkitektoniske projekter
• Henvender sig til både private og offentlige bygherrer
• Mål: At øge livskvalitet for almenvældet gennem det byggede miljø
• Delvist støttet af statslige midler, men overvejende finansieret af
indtægtsdækket virksomhed
Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum
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Projektet ’Lyset over Kerteminde’ er udarbejdet af rådgivende ingeniører, arkitekter og byplanlæggere fra COWI/SvAJ, Tegnestuen B19, den lokale tegnestue Sunke + Dydensborg
samt professor Hans Kiib fra Aalborg Universitet.

Fra vision
til virkelighed i Kerteminde

Kertemindes havnevisioner har sat skub i processen med at udarbejde en egentlig arkitekturpolitik. I projektet ’Lyset over Kerteminde’ foreslås havnen udbygget med en serie nye initiativer
alle med udgangspunkt i byens historie. Forslaget organiserer havnens erhvervs- og rekreative
funktioner i bydele som suppleres med nye kulturbaserede og rekreative funktioner.

Man forsøger at formidle lokalplaner på en mere visuel
og spændende måde. Store farverige plancher afløser
de traditionelle sort-hvide A4-sider og udstilles i kommunens tre borgercentre.

Havnekonkurrencen
• Udgangspunktet for havnekonkurrence var et særligt Havneudvalg med
deltagelse af byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer i januar 2007
• Et år efter er vinderen kåret
• Læs mere på www.kerteminde.dk

Kerteminde Kommune har en plan … En helt ny udviklingsplan for byens havn. Bag projektet gemmer
sig et ønske om at diskutere kommunens fysiske miljø som helhed – og at få udarbejdet en egentlig
arkitekturpolitik for kommunen.

’Lyset over Kerteminde’ er titlen på det projekt, der den 10. december 2007 enstemmigt vandt konkurrencen om udviklingen
af Kerteminde Havn. Med havnekonkurrencen har Kerteminde
taget de første skridt mod at formulere en samlet arkitekturpolitik for kommunen.

Hanne Raunsmed Andersen, arkitekt i Kertemindes Miljø- og
Teknikforvaltning og tovholder på både havneprojekt og
arkitekturpolitik, fortæller, at arbejdet med havnekonkurrencen
har vist, at der er et stort behov for at definere de overordnede
rammer og visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.

Og netop havnens fremtid nyder stor lokal opmærksomhed. De
indledende borgermøder engagerede en lang række interessenter og gav anledning til en vidtfavnende diskussion af,
hvordan man kan bevare byens kvaliteter – og samtidig skabe
nye udviklingsmuligheder.

Som opfølgning på havnekonkurrencen er der derfor sat en
række tiltag i søen for at skubbe yderligere til den brede
arkitekturdiskussion.

Strategi frem for manual
Røde tage og en historisk bymidte. Det er Kerteminde. Og
traditionelt er det en bevarende arkitekturpolitik, Miljø- og
Teknikforvaltningen har praktiseret. Med det nye projekt flyttes
fokus fra bymidte til havnen – tiden er med andre ord kommet
til at skifte designmanualerne ud med udviklingsstrategier.
18
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Fælles sprog, fælles grundlag
Også internt i kommunen er arkitektur kommet øverst på dagsordenen. Miljø- og Teknikudvalget har i efteråret 2007 været
på inspirationstur til blandt andet Vejle, Holstebro og Randers.
Målet var at få inspiration og gode råd fra kollegerne og at
nærme sig et fælles grundlag og et fælles sprog i udvalget for
det flyvske begreb ’arkitektur’.

”Vi skal have en begrebsafklaring og et fælles grundlag på
plads. Det kan ekskursioner og arbejdet med en konkurrence
som denne bidrage til. Men det er en stor udfordring at finde
det fælles udgangspunkt. Der skal afsættes tid og penge til
arbejdet, og i øjeblikket står vi i en venteposition. Vi har set,
at der er behov for en samlende arkitekturpolitik, men præcist
hvordan vi griber det an, må fremtiden vise,” fortæller Hanne
Raunsmed Andersen.

Og højst sandsynligt er ét flagskib allerede på vej i havn – et
nyt, stort industribyggeri. Kerteminde Kommune planlægger
nemlig at opføre et isværk, der kan producere og levere is til
fiskeindustrien. Isværket vil overflødiggøre den nuværende
transport fra Hvide Sande, hvor det nærmeste isværk ligger.
Derudover vil det i kraft af sin størrelse og et stærkt arkitektonisk greb blive en markant bygning på havnen. Projektet ligger
i øjeblikket på tegnebordet i kommunen.

”De nødvendige ressourcer er endnu ikke øremærket til at
formulere Kertemindes arkitekturpolitik, men idéen om at have
en politik for området er ikke længere fremmed for forvaltning
og politikere. Det er et stort skridt,” pointerer hun videre.

”Vi skal kunne fremvise nogle succeser undervejs – nogle
synlige resultater. Det handler om at tage et skridt ad gangen,
notere sig resultatet undervejs og hele tiden mase videre
frem,” mener Hanne Raunsmed Andersen.

Vi mener det!
Dét Kerteminde lige nu står og mangler, er en dynamo, der
kan trække resten med sig. ”Der skal flagskibsprojekter til,
der tydeligt viser, at vi mener det,” siger Hanne Raunsmed
Andersen.

Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum
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Spinderihallerne i Vejle
Spinderihallerne er et historisk industrikompleks, der i over
100 år har været ”hjertet” i Vejles historiske arbejderkvarter,
Vestbyen. Bygningerne ligger på en cirka 30.000 kvadratmeter stor grund og har 11.500 kvadratmeter fabriksbygninger.
Spinderihallerne repræsenterer et bredt udvalg af klassiske
industrielle bygninger med blandt andet karakteristiske shedtage og buehaller opført i perioden 1890 til 1960.
Målet med projektet er at bevare de kulturhistoriske værdier i
bygningerne, samtidig med at der tilføres nyt liv. Bygningerne
skal indeholde:

Projektet, som forventes afsluttet i 2009, er støttet af
Realdania med 30 millioner kroner. Bygherre og ejer er Vejle
Kommune, arkitekt er Schmidt Hammer Lassen fra Århus.

Vi har brug for din mening!

• Vejle Museum
• Bydelscenter, konferencerum, café
• Erhvervs- og kulturprojektet BIZ-ART
• Teater Trekanten
• Mødecenter for Amatørscenen
• Diverse servicefunktioner

Realdania Medlemsdebat Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K
T: 70 11 66 66 F: 32 88 52 97 medlemsdebat @ realdania.dk www.realdania.dk
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