BÆREDYGTIG UDVIKLING GENNEM ARKITEKTUREN

KLIMAMÅL &
DET BYGGEDE MILJØ

PLANLÆGNING &
FÆLLESSKAB

SEGREGERING &
BILLIGE BOLIGER
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•

Fremme en bæredygtig og inkluderende boligpolitik, som fordrer socialt blandede byer og
boligområder.

•

Arbejde stedsspecifikt og ikke generisk, når
ghettopakken skal realiseres. De udsatte boligområder rummer store arkitektoniske forskelle
og har forskellige udfordringer og potentialer
for udvikling og fornyelse. De målrettede boligog bystrategiske indsatser bør derfor baseres
på grundige analyser af konkrete forhold, som
løfter området, bryder isolationen og øger
boligkvaliteten.

•

Tilpasse lovgivningen til efterspørgslen på
bedre byggekvalitet og nye boligformer som i
højere grad har fællesskabet i fokus, fx seniorkollektiver. Det vil kræve en tilpasning af
lovgivningen på låne- og forvaltningsområdet,
herunder mulighed for at oprette nye former
for byggeselskaber.

•

•

Anerkende det byggede miljøs betydning for at
imødegå klimaforandringer. Arkitekturen har
betydning for alle FN’s 17 verdensmål og kan
være med til at drive ambitionen om at gøre
Danmark CO2-neutral i 2050.
Stille højere krav til energioptimering af den
eksisterende bygningsmasse. Bygninger står
for 40 % af den samlede udledning af drivhusgas i Danmark. Der ligger et stort potentiale i at
fremme bæredygtige renoveringer, som samtidig kan forøge bygningernes arkitektoniske
værdi og forbedre brugernes komfort.
Anerkende at et bæredygtigt bygget miljø
kræver en koordineret myndighedstilgang og
helhedsorienteret indsats, der samtænker ny
teknologi, materialernes livscyklus og ikke
mindst den arkitektoniske kvalitet som sikrer
den langsigtede værdi.

FOR AT øge bæredygtigheden samtidig med at
livskvaliteten øges til vores fælles bedste.

Styrke den regionale planlægning for at sikre
sammenhæng i infrastruktur, kystsikring og
bosætning. Stormfloder kender ikke kommunegrænser, ligesom et nyt storcenter i periferien af
én kommune kan have store konsekvenser for
bymidter i nabokommunen.

•

Skabe incitamenter, så flere kommuner får indført en forpligtende arkitekturpolitik. Kommunal arkitekturpolitik er afgørende for at sikre
tiltrækningskraft og en sammenhængende
byudvikling med omtanke for den arkitektoniske kvalitet. Det skaber værdi både på kort og
lang sigt.

•

Undersøge mulighederne for en Rigsarkitekt.
En samlende instans, som kan rådgive i spørgsmål om bygninger, byudvikling, infrastruktur
på tværs af ministerier, og som kan sikre en
sammenhængende udvikling af landet på tværs
af det kommunale og regionale niveau.

FOR AT styrke sammenhængskraften i vores
samfund på tværs af by og land gennem fysisk
planlægning.

Arkitektforeningen er arkitekturens stemme og arkitekternes uafhængige standsforening. Siden stiftelsen i 1879 har Arkitektforeningen arbejdet
målrettet for at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og kvaliteten af vores fælles byer, bygninger, landskab og miljø.
I dag har Arkitektforeningen knap 7000 medlemmer, der alle har titlen ’arkitekt MAA’, som står for Medlem af Akademisk Arkitektforening.

FOR AT imødegå den stigende segregering i
vores samfund.
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