BAGGRUND OM NY ARKITEKTURPOLITIK
Regeringen vil sikre, at den høje almene byggeaktivitet bliver ledsaget af gennemtænkte arkitektoniske løsninger. Arkitekturen og den fysiske planlægning skal leve op
til de krav, som et moderne samfund stiller til vores byer og bygninger. Det gælder både
i forhold til at rumme mennesker fra alle samfundslag, nutidens mange familieformer
og i forhold til, at de nye bygninger skal være mere bæredygtige.
Derfor foreslås det, at der nedsættes en arkitektfaglig ekspertgruppe, som skal udarbejde
den nationale arkitekturpolitik. Arkitekturpolitikkens konkrete initiativer vil blive beskrevet i en hvidbog.
Ekspertgruppen skal skabe debat og gennemføre analyser med henblik på udarbejdelse
af en national arkitekturpolitik i 2022. Ekspertgruppen skal inddrage borgere og
interessenter i arbejdet.
Som en del af initiativet skal der i 2023 og 2024 iværksættes et initiativ under hvert af
nedenstående indsatsområder. Initiativerne kan fx være i form af demonstrationsprojekter og/eller idékonkurrencer.
1) ALMENT BOLIGBYGGERI TIL FREMTIDEN
Den almene byggeaktivitet vil tage fart med regeringens udspil, og den skal drives frem
af gennemtænkte arkitektoniske løsninger, som tager ved lære at fortidens fejl og
skaber boligområder, hvor folk har lyst til at bo – nu og 50 år frem.
2) BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I ET HELHEDSPERSPEKTIV
Bæredygtig arkitektur består af en social, klimamæssig og økonomisk dimension.
Arkitekturen skal både understøtte det levede liv i byerne, herunder imødekomme den
demografiske udvikling, sikre klimavenlige løsninger i det byggede miljø og bidrage til
flere billige boliger af høj kvalitet.
3) AKTIVE BYMIDTER OG ATTRAKTIVE LANDSBYER
Der sættes fokus på, hvordan landsbyernes særlige værdier og styrker – et rigt foreningsliv, nærheden, den arkitektoniske kulturarv m.v. – kan bruges til at vende udviklingen og
gøre landsbyerne attraktive.
En god arkitekturpolitik skal være konkret og inddragende ved at involvere borgere og
erhverv i visionerne for byen. Flere kommuner har gode erfaringer med at bygge nyt og
sammenhængende. Det gælder bl.a. Aalborg, Herning, Hillerød og Vejle kommuner.
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