
Arkitekturens dag 2020
Vejledning til kommuner 

Som format består byvandringen i et besøg på stedet med aftalte stop undervejs, hvor man har korte oplæg. Der er lø-
bende mulighed for, at deltagerne og oplægsholderne kan stille spørgsmål. Man kan også gøre det mere organisk som en 
samtale undervejs, modereret af en ordstyrer.
 
Byvandringen giver mulighed for at gå i dybden med kvaliteterne ved det særlige sted, man besøger 1:1, og man kan både 
tale om boligerne og omgivelserne. Borgmesteren kan relatere til, hvordan det besøgte boligområde/-projekt forbinder sig 
til kommunens politiske visioner og idealer om den gode bolig og by samt arkitekturpolitik og bestræbelser på at tiltræk-
ke nye beboe-re til kommunen. Udvalgsformanden kan evt. fortælle om processen med at etablere nye typer boliger eller 
berette historien om et eksisterende bofællesskab. 

Arkitekten kan være med til at kvalificere debatten om, hvad der skaber et godt boligmiljø, og hvordan man kan skabe ram-
mer om fællesskaber – og hvordan det kan være svært at bygge mere eksperimenterende, hvis der er mange reguleringer i 
lokalplanen etc. Borgerne kan deltage direkte med spørgsmål, der gøres konkrete ved at være på stedet. 

Hvis fokus er et projekt, der stadig er under opførelse, kan man evt. lade en del af arrangementet foregå i et beboerhus 
eller lignende, så der er mulighed for at se billeder af den færdige plan. Hvis det er muligt, vil det selvfølgelig være at fore-
trække at komme indenfor i en bolig og høre en beboer dele sine førstehåndsindtryk om at bo i et bofællesskab eller en 
eksperimenterende bolig. 

I det omfang det giver mening, og rammerne er til det i form af et lokalt forsamlingshus eller lignende, kan man overveje at 
byde på en kop kaffe eller ligefrem invitere til fællesspisning i samarbejde med en lokal forening eller klub, der kan fortælle 
om, hvordan deres aktiviteter er med til at understøtte det lokale fællesskab. 

Læring og inspiration

Kommunen kan få inspiration til at tiltrække nye beboere ved at fremvise et attraktivt boligmiljø og uddybe kvaliteterne 
herved. Dagen kan give inspiration til borgere, der barsler med ideer om at danne bofællesskaber, men kan have svært ved 
at finde ud af, hvordan man skal gribe det an. Deltagere, der ikke allerede bor i kommunen, kan blive inspireret til at flytte 
dertil ved at opleve stedets potentialer, kommunen kan blive klogere på borgernes ideer om, hvad der er et godt bo-lig-
miljø, og få inspiration til, hvordan man måske kan åbne op for mindre regulering og alterna-tive måder at bygge og bo på, 
og fagpersoner kan blive inspireret af at se boliger, der imødegår behov ud over kernefamiliens og evt. med nye finansie-
ringsmodeller og bygherrer. Alle kan få udvidet deres perspektiv ved at se, at der er forskellige behov og måder at bo på og 
danne fælles-skaber.  

Varighed og tidspunkt

Omkring et par timer fra sen eftermiddag til ca. 18.30, hvor solen går ned. 



Målgruppe

Primært lokale arkitekturinteresserede og andre med interesse for kommunen, fx potentielle til-flyttere. Arkitekter, planlæg-
gere, politikere og andre med mere faglig interesse er selvfølgelig og-så velkomne, men i princippet er byvandringen bredt 
anlagt, så alle kan deltage. 

Planlægning og rollefordeling

Arkitektforeningen står for rekruttering af et relevant fagligt indspark i form af en arkitekt MAA, der kan sparre med din 
kommune om arrangementet i forbindelse med planlægning og deltage på dagen. Her er det selvfølgelig oplagt, at ved-
kommende er en arkitekt, der allerede er involveret i det/de projekter, der besøges. 

I Arkitektforeningen kan vi også være behjælpelige med idéudvikling forud for arrangementet, ligesom vi kan markedsføre 
det op til dagen gennem vores digitale platforme. Vi opfordrer imid-lertid til, at kommunen selv tager fat i den lokale presse. 

Borgmesteren og/eller udvalgsformanden står til rådighed på dagen i forbindelse med byvan-dring og dialog med borgerne. 

Kommunens kontaktperson står for lokal koordinering samt evt. kontakt til lokale aktører, der skal bidrage til arrangementet. 
Hvis det er muligt, kan det således være fint at tage fat i nogle af de beboere, der har deltaget i processen med at opføre 
en eksperimenterende bolig eller et bofællesskab – både eksisterende og nybyggede. En anden mulighed er at engagere 
lokale klubber og foreninger. 

Inspiration til borgernære byvandringer

Aalborg Kommune arrangerede i 2019 dialogiske byvandringer med borgerne i forbindelse med udrulningen af kommu-
nens nye arkitektur- og højhuspolitik: https://www.aalborg.dk/nyheder/alle-nyheder/2019/04/ny-arkitektur-og-hoejhuspo-
litik-i-aalborg-kommune

I Vejle har kommunen også arrangeret ture for borgere og skolebørn for at de skal lære deres kommune bedre at kende: 
https://tilmeld.vejle.dk/445/ 

I Faaborg Midtfyn Kommune har de også gode erfaringer med at arrangere byvandringer som en del af borgerinddragelse: 
https://www.fmk.dk/nyheder/kom-med-paa-by-og-havnevandring-i-fremtidens-faaborg/

Muligheder for andre typer arrangementer

Imidlertid kan kommunerne også byde ind på anden vis med arrangementer til Arkitekturens Dag:

En mulighed kunne være at alliere sig med en lokal tegnestue og udstille projekter på rådhuset eller et bibliotek. Dette kan 
på samme måde give anledning til debat med borgerne. 

Hvis din kommune afholder bygningspræmiering i forbindelse med Arkitekturens Dag kan det selvfølgelig også være en god 
anledning til at diskutere tematikken omkring det gode boligmiljø og fællesskaber eller på anden måde at bidrage til dagen.  

Vi byder også arrangementer velkommen, hvor man mødes på tværs af kommunegrænser. Det kunne fx være i forhold til 
udviklingen af en ny bydel omkring tårnet i Brande Kommune, der påvirker nabokommunerne. Eller det kunne være proble-
mer med boligmangel i Hovedstadsom-rådet, hvor der mangler boliger i selve Københavns Kommune, men der er mulig-
hed for at for-tætte med boliger i omegnskommunerne, fx i tidligere industrikvarterer. 
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