
Arkitekturens Dag sætter fokus 
på nye forbindelser til natur
– et inspirationskatalog



At der er en tæt forbindelse mellem arkitektur 
og FNs 17 verdensmål er bredt anerkendt i arki-
tektverdenen. Og rundt omkring i landet er adskil-
lige tiltag i gang, der skal øge arkitekters fokus og 
bud på, hvordan deres projekter fremmer en udvik-
ling, der bidrager til at opnå et eller flere af måle-
ne. Verdensmålene er også afsæt for Arkitekturens 
Dag 2021, som har ’nye forbindelser til natur’ som 
overordnet tema. Dagen er oplagt til at kommuni-
kere politiske visioner og strategier, der understøt-
ter den bæredygtige dagsorden i kommunerne og 
øger den generelle forståelse for den rolle den fy-
siske udvikling og arkitekturen spiller i den grønne 
omstilling og i realiseringen af FNs 17 verdensmål.

Udfordringen kort: Med den teknologiske udvik-
ling, industrialiseringen af landbruget og øget in-
dustrialisering og velstand har vi i stigende grad 
udpint og distanceret os fra vores natur. Men den 
i dag står det klart, at udviklingen ikke kan fort-
sætte i samme spor, og natur, klima og drømmen 
om en mere bæredygtig levevis er sat øverst på 
dagsordenen, bl.a. gennem de 17 verdensmål. For 
gennem arkitekturen kan vi løse nogle af vores al-
lerstørste og mest presserende udfordringer – lige 
fra klimaforandringer og biodiversitetskrise til et 
massivt øget besøgspres på følsomme naturområ-
der – og samtidig forbedre trivsel og sundhed for 
os alle sammen.

Skab nye forbindelser til naturen på 
Arkitekturens Dag 

Årets tema kan tolkes meget direkte ved at frem-
hæve arkitektur, der skaber en fysisk forbindelse 
til naturen og vores måde at bruge og opleve den 
på. Men det kan også tolkes mere bredt i forhold 

Hent inspiration fra otte udvalgte kommuner, 
der arbejder med natur, bæredygtighed og arkitektur.
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til ressourceforbrug, renovering og transformation 
eller byudvikling. Afgørende er ikke, at der er tale 
om et storslået eller ikonisk bygningsværk, for ofte 
kan det underspillede arkitektoniske greb vise sig 
at skabe stor effekt, også selvom det ikke kan ses 
ved første øjekast.

Arkitekturens Dag er en oplagt anledning for 
kommuner, kulturinstitutioner og tegnestuer til at 
aktivere den lokale arkitektur som ramme om for-
midling af lokale projekter og arkitekturens rolle 
og betydning for den grønne omstilling. Dagen kan 
også bruges til at inspirere deltagerne til at agere 
mere bæredygtigt i deres hverdagsliv.

5 trin til planlægning af 
Arkitekturens Dag:

• Find et projekt, der skaber nye forbindelser til 
natur 

• Tænk i politisk, fagligt og borgerrettet indhold 

• Tænk i aktivering af politikere, lokale arkitekter, 
ildsjæle og virksomheder 

• Involvér dem, der skal være med, så tidligt som 
muligt og giv dem medansvar og ejerskab til 
dagen 

• Tænk i borgerinvolverende og engagerende 
arrangementer

Sådan skaber otte kommuner 
forbindelse til natur

I samarbejde med otte udvalgte kommuner har vi 
peget på projekter og initiativer, som er vidt for-
skellige, men har det til fælles, at de er stærke og 
interessante bud på arkitektoniske løsninger, der 
skaber nye forbindelser til natur. De otte kommuner, 
som er fremhævet i dette inspirationskatalog, er:

Naturskønne bosætningskommuner

• Lejre
• Syddjurs
• Faaborg-Midtfyn

Bykommuner med fokus på bæredygtighed 
og natur

• Gladsaxe
• Vejle
• Herning

Naturskønne turismekommuner

• Hjørring
• Bornholm

For hver kommune er skitseret nogle af de må-
der, man her arbejder med at bruge arkitektur til 
at skabe forbindelser til natur. For hver kategori er 
der idéer til, hvilke aktiviteter, der kunne være rele-
vante at gennemføre på Arkitekturens Dag. 

Idéerne til fejring er udelukkende tænkt som in-
spiration, det er altså ikke konkrete programmer 
eller planer for Arkitekturens Dag i de respektive 
kommuner.
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Naturskønne bosætningskommuner
Lejre

Lejre Kommune rummer 49 landsbyer, national-
parken Skjoldungernes Land og mange fredede 
naturområder, skove, fjorde, enge, marker og man-
ge mindre, økologiske jordbrug. Den naturskønne 
placering har trukket en del tilflyttere til kommu-
nen, som ligger tæt ved Roskilde og København. 

Økologi og bæredygtighed spiller en vigtig rolle i 
Lejre, som styrker denne dagsorden med visionen 
og kernefortællingen om Vores Sted. Hertil et ved-
varende fokus på klima, biodiversitet, skov, nærhed 
og adgang til natur, lokal udvikling, fællesskaber 
og grønne løsninger. Inspirationen kommer fra den 
engelske Garden City-bevægelse fra 1800-tallet, 
hvor produktionen af fødevarer skaber en me-
ningsfuld forbindelse mellem land og by. Netop 
dét er en grundlæggende tilgang til både by- og 
erhvervsudvikling og bosætningspolitik i Lejre. 

Eksempler på projekter og planer, der 
skaber forbindelser til natur

• Blandt kommunens store satsninger er en kli-
maplan, som inddrager og samarbejder med 
borgere, virksomheder og andre lokale aktører 
om at nedsætte CO2-udledningen med 70 
procent frem mod 2030 og blive CO2-neutral i 
2050. Det ambitiøse mål kræver, at klimaomstil-
lingen sker i alle dele af kommunen. Klimaugen 
i september 2021 er et led i denne indsats og 
inddrager kommunens borgere, medarbejdere, 
virksomheder og organisationer i at udvikle 
konkrete arrangementer og aktiviteter.

• Flere landmænd har lagt arealer fri og skabt 
adgang til markerne, frigjort arealer til skole-

haver eller anlagt stier, så man kan se nærme-
re på dyre- og grøntsagsproduktion.

• Desuden er der i kommunen en række bo-
fællesskaber med fokus på natur og bære-
dygtighed. I Hvalsø finder man bl.a. det lille 
bæredygtige landsby-bofællesskab Frikøbing. 
Og i de kommende år udvikles en række nye 
spændende bofællesskaber med fokus på 
bæredygtighed, fx Hyllegården Høje (EFFEKT), 
som er et stor-bofællesskab, hvor drømmen 
om frisk luft, nærhed til naturen, levende fæl-
lesskaber og bæredygtig levevis bliver til en 
realitet. Skråningen (Tegnestuen Vandkunsten) 
er det første bofællesskab, der er opført inden 
for konceptet Eco-Villages, og Skråningen II 
er anden etape af økolandsbyen i Lejre. Bo-
fællesskabet ligger ved et fredet naturområ-
de med gamle gravhøje og på en skrånende 
grund ned til Lavringe Å, der bugter sig gen-
nem byen. Her er svanemærkede træhuse, 
elbiler til deling, økologisk fællesspisning og 
et stort fælleshus med kontor, værelser, aktivi-
tetssal og værksted.

Bofællesskabet Skråningen i Lejre ligger ved et fredet natur-
område. Med svanemærkede træhuse, el-biler og økologisk 
fællesspisning er fokus på en mere bæredygtig levevis.
Arkitekt: Vandkunsten. 
Foto: AstridKbh/Astrid Maria Rasmussen.

https://vores-sted.lejre.dk/bogen-vores-sted/
https://www.lejre.dk/om-kommunen/baeredygtighed-og-verdensmal/lejre-kommunes-klimaplan/klimauge-2021/
https://www.lejre.dk/om-kommunen/baeredygtighed-og-verdensmal/lejre-kommunes-klimaplan/klimauge-2021/
http://www.frikoebing.dk
https://hyllegaardhoje.com
https://vandkunsten.com/projects/bofaellesskaber-eco-village
https://www.eco-village.dk
https://bofaellesskab.dk/bofaellesskaber/se-bofaellesskaber/skraningen-ii


06

Syddjurs Kommune er en attraktiv bosætnings-
kommune. Nationalpark Mols Bjerge er en del af 
kommunen og et velbesøgt udflugtsmål. Nærhe-
den til naturen er helt central for byrådets vision, 
om at kommunen skal være Østjyllands bedste 
sted at bo, opleve, besøge, gå på arbejde og drive 
virksomhed. 

Lokal udvikling er præget af en ihærdig frivillig 
indsats fra borgerne, som understøttes af kommu-
nen og forskellige typer af partnerskaber - og det 
kommer også til udtryk, når der skal skabes nye 
forbindelser til naturen. 

Eksempler på projekter, der skaber 
forbindelse til natur

• Kalø Slotsruin (MAP Architects og MAST-Studio) 
er en signaturdestination for Syddjurs Kommu-
ne, men er også eksempel på, hvordan arkitek-
tur kan bringe kulturarv og natur tættere sam-
men. Ved at placere en trappe op igennem den 
gamle slotsruin er det blevet muligt at opleve 
ruinen, landskabet og naturen ved Kalø Vig på 
nye måder og fra nye højder.

• Maltfabrikken (Praksis Arkitekter og Kristine 
Jensens Tegnestue) har på mange måder sat 
Ebeltoft på landkortet. Fabrikken er forvandlet 
fra funktionstømt industrimiljø til byens nye mø-
dested og rummer bl.a. spisesteder, bibliotek og 
udstillingsfaciliteter. Der er skabt et nyt kraft-
punkt i bymidten, som tiltrækker både borgere 
og besøgende. Maltfabrikken forbinder også 
midtbyens gamle købstadsmiljø med havne-
fronten og Ebeltoft Vigs store landskabsrum. 

Naturcenter Karpenhøj har en lille forpost ved 
Maltfabrikken, hvor man kan booke forskellige 
aktiviteter og oplevelser i den omkringliggende 
natur i Mols Bjerge.

• Feldballe Friskole får med støtte fra Realdania 
en tilbygning (Henning Larsen Architects), der 
er bygget af bl.a. halm. Det sker som del af et 
initiativ, der støtter afprøvning af den frivillige 
bæredygtighedsklasse. Friskolen er et godt ek-
sempel på, hvad aktive borgere kan betyde for 
udviklingen af et lille bysamfund, hvor institutio-
ner, service og butiksliv langsomt forsvinder. 

• I landsbyen Feldballe finder man også Koope-
rativet – Feldballes bæredygtige fællesskab. 
Med midler fra landdistriktspuljen har borger-
ne i Feldballe og Syddjurs Kommune igangsat 
projektet ‘Den Grønne Købmand’, der bygger 
på de kooperative principper om medejer-
skab. Her sælges lokale fødevarer på abonne-
ment og i løssalg, og man kan oplade sin el-bil.  

• Havmøllen er en overflødiggjort landbrugsbyg-
ning, der er omdannet til et kulturcenter (P+P 
Arkitekter). Gården ligger smukt ved siden af 
det fredede udsigtspunkt, Jernhatten. Den am-
bitiøse bygherre har givet stedet en tiltrængt vi-
taminindsprøjtning, hvor stuehuset er fornyet og 
længerne istandsat. Målet er, at Havmøllen igen 
bliver et knudepunkt for lokalsamfundet, hvor 
natur, landbrug og mennesker mødes. Her har 
nationalparken et formidlingscenter, man kan 
’gå til landmand’ og komme ud at sejle på åen. 
I området finder man også et skovlandbrug, et 
valnøddelaug og en gårdbutik, der sælger lokalt 
producerede varer. 

Naturskønne bosætningskommuner
Syddjurs

https://realdania.dk/projekter/kaloe-slotsruin
https://realdania.dk/projekter/maltfabrikken-i-ebeltoft
https://www.tv2ostjylland.dk/syddjurs/verdenskendt-arkitektfirma-har-tegnet-tilbygning-til-oestjysk-skole
https://baeredygtighedsklasse.dk/Cases/Institutioner/Feldballe-Friskolen#tilmeldte-og-dokumenterede-krav
https://baeredygtighedsklasse.dk/Cases/Institutioner/Feldballe-Friskolen#tilmeldte-og-dokumenterede-krav
https://www.kooperativet.info
https://www.kooperativet.info
https://www.havmollen.dk
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Naturskønne bosætningskommuner
Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk stor med 
mange forskellige typer af byer, landsbyer, kvarte-
rer, historie, kulturarv. Beliggenheden er naturskøn 
og kendt for det sydfynske øhav, Svanninge Bakker 
og de sydfynske landskabsmalere, hvis værker har 
været med til at udbrede kendskabet til den syd-
fynske natur. 

Kommunen er optaget af at bruge bl.a. byvandrin-
ger og arrangementer til at udvikle et fælles sprog 
om arkitektur og byudvikling, så man bedre kan 
forstå hinanden i diskussionerne om lokalplaner, 
arkitektur og byudvikling. 

Eksempler på projekter og planer, der 
skaber forbindelser til natur

• Fremtidens Forstad (Tegnestuen Vandkunsten 
og EFFEKT) er en naturbaseret helhedsplan 
for Odense-forstaden Årslev/Sdr. Nærå. Om-
rådets nye boliger respekterer landskabet og 
de smukke omgivelser. Kommunen stiller krav 
om bæredygtighed og DGNB-certificering af 
alle boligerne, og der er anlagt en supercykel-
sti, der fører direkte ind til centrum af Odense. 
Faaborg-Midtfyn Kommune vandt Byplanprisen 
for Fremtidens Forstad i 2020.

• I Årslev finder man også det DGNB-certifice-
rede byggeri Lensmarken, som er bæredygtige 
almene boliger af en høj arkitektonisk kvalitet 
og i tæt forbindelse med naturen. Byggeriet 
modtog foreningen By og Land Midtfyns arki-
tekturpris i 2019.

• ’Vi dyrker Faaborg’ er en samlende udviklings-
plan for Faaborg By og Havn. Planen er resul-
tatet af en arkitektkonkurrence i 2019 og er et 
stærkt, strategisk bud på, hvordan Faaborg kan 
bruge sin historie, naturen og de lokale råvarer 
til at skabe vækst.

• Det grønne Ø begynder i Nr. Søby og binder 
hele området Nr. Lyndelse/Nr. Søby sammen i 
et stisystem med oplevelser undervejs. I 2019 
blev masterplanen og udviklingsprogrammet 
En oase tæt på storbyen vedtaget med det for-
mål at tiltrække 600 borgere inden 2030 og 
samtidig sikre en fælles udviklingsretning med 
udgangspunkt i værdierne fra Carl Nielsen: leg, 
naturglæde og det musiske. Det grønne møde-
sted, Trekanten, og første etape af Det grønne Ø 
er netop indviet. 

https://vandkunsten.com/projects/fremtidens-faellesskaber-i-en-landsby-med-voksevaerk
https://arkitektforeningen.dk/nyheder/faaborg-midtfyn-fremtidens-forstad-vinder-byplanprisen-2020/
https://www.fmk.dk/borger/miljoe-energi-og-affald/klima-og-energi/det-goer-vi-i-faaborg-midtfyn-kommune/tour-fmk-klima-og-energi/energibesparelser/lavenergihuse-aarslev/
https://realdania.dk/nyheder/2019/12/faaborg-udviklingsplan-041219
https://www.fmk.dk/om-kommunen/udviklingsprojekter/en-oase-taet-paa-storbyen-udvikling-af-nr-lyndelse-og-nr-soeby/
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/By_Land_og_Kultur/Natur_og_Landskab/BEST/Masterplan_NrLyndelseNrS_printversion.pdf.pdf.pdf


08

Lokale skoler og kulturinstitutioner er oplagte at 
bruge som ramme om Arkitekturens Dag på for-
skellig vis. 

Skoleelever kan blive undervist i bæredygtig arki-
tektur og byudvikling og komme med deres bud 
på, hvordan fremtidens byer og bygninger ser ud. 
En fotoudstilling kan vise borgernes egne tolknin-
ger af årets tema.

Foredrag og byvandringer kan udfolde områdets 
udvikling historisk med fokus på samspillet mel-
lem by, land og natur. 

Lokale politikere kan fortælle om og debattere 
deres visioner for kommunens - eller et specifikt 
områdes -fremtidige udvikling. Her er det oplagt at 
inddrage borgere og besøgende og benytte lejlig-
heden til at høste viden og idéer. 

Inddragende opdagelses- eller byvandring kan 
henvende sig til børn, unge eller den mere modne 
del af befolkningen. Man kan udstyre deltagerne 
med et kort og bede dem notere, hvor i byen eller 
kommunen, de mener, der skal være mere grønt 
eller bedre forbindelser til natur - og gerne med 
deres bud på hvad, der skal til. Send dem afsted 
fulde af inspiration fra en lokal landskabsarkitekt 
eller lignende.  

Oplagt er også at udvikle mere børne- og familie-
venlige aktiviteter, som fx skattejagt, byggelege-
plads, frøbombeproduktion eller bygning af bi-ho-
teller og andre dyre- og naturvenlige produkter. I det 
hele taget aktiviteter og input, der kan inspirere lo-
kale borgere til at dyrke deres egen have mere vildt.

Grønne bofællesskaber kan invitere udefrakom-

mende til åbent hus, eventuelt med mulighed for 
bålhygge eller fællesspisning. Anledningen kan 
bruges til at vise de arkitektoniske rammer frem, 
fortælle om bæredygtige materialer og måder at 
bygge og bo på, fællesskabet og dermed inspirere 
besøgende til en mere bæredygtig levevis.  

Invitér borgere og besøgende på orienteringsløb i 
skønne, grønne områder, hvor de kan føle på, lugte 
til og evt. smage på de afgrøder der produceres 
lokalt. Giv dem indsigt i, hvordan kommunen ska-
ber sammenhæng mellem bosætning og natur, og 
hvad borgerne selv kan gøre for at bidrage til et 
aktivt og bæredygtigt lokalt fællesskab.  

Lokale virksomheder og ildsjæle kan inddrages i 
udviklingen af en folkefest, hvor lokalt producere-
de varer sælges og indgår i fællesspisning for om-
rådets borgere og andre interesserede. 

Maltfabrikken i Ebeltoft er et eksempel på genanvendelse af 
en funktionstømt industribygning og forbinder midtbyens 
gamle købstadsmiljø med havnefronten og Ebeltoft Vig.
Arkitekt: Praksis. Foto: Steffen Stamp / Realdania.

Idéer til fejring af Arkitekturens Dag 
i naturskønne bosætningskommuner
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Gladsaxe Kommune er en hovedstadskommune 
med store erhvervsområder, cirka 70.000 borgere 
og omkring 70.000, der pendler ind hver dag. 

Kommunen er fuldt udbygget, og naturen fylder 
meget lidt. Den indarbejdes derfor i bybilledet, hvor 
det er muligt; der plantes flere vejtræer, vejrabatter-
ne gøres vilde og frodige, og kommunen arbejder 
løbende med at vende trafikhierarkiet om til større 
fordel for bløde trafikanter. Midlertidige tiltag og 
små ’prøvehandlinger’ er også i fokus, fx i form af 
etablering af sandkasser som erstatning for parke-
ringspladser. En række strategier er med til at un-
derstøtte denne udvikling, blandt andet planstrate-
gien, som sætter kursen for en markant, grøn og 
levende by, der tager højde for klimaforandringer. 

Eksempler på projekter, som skaber 
forbindelse til natur

• Kong Hans Have har siden 2016 været en del 
af kommunens klimatilpasning af Buddinge, 
som er et led i målet om at være en klimavenlig 
by. Før var Kong Hans Have en flad græsplæne, 
men i forbindelse med klimatilpasningen blev 
græsplænen forvandlet til en lille park med bak-
ker, stier og en sø. Ud over klimatilpasningen er 
målet med Kong Hans Have at skabe et sam-
lingssted og naturoplevelser for lokalområdets 
børn og voksne. Byrådet i Gladsaxe afsatte i 
2017 125.000 kroner til borgerbudgetforlø-
bet, Lokale Stemmer, hvor de lokale borgere fik 
muligheden for at bestemme, hvordan pengene 
skulle bruges til at gøre Kong Hans Have til et 
mere attraktivt sted for lokalområdet.

• Vandledningsstien (Bisgaard Landskabsarkitek-
ter) er et af Danmarks største klimatilpasnings-
projekter og består af en række regnvandsbas-
siner, som er indbyrdes forbundne. Projektet er 
anlagt, så det kan håndtere kraftig regn og med 
stor vægt på, at det samtidig binder byen sam-
men i et stisystem og kan bruges til idræt og 
ophold. 

• Et andet klimatilpasningsprojekt er DAMP – Pi-
leparken (Zoom Arkitekter), et udviklingsprojekt, 
hvor målet er at skabe verdens første klimatil-
pasningsanlæg, som løser udfordringer med 
regnvand lokalt – udelukkende ved fordampning. 
Bebyggelsen skal danne ramme for et rekreativt 
landskab, som bliver et fristed for beboerne og et 
laboratorium for banebrydende fordampningsløs-
ninger.  Arkitekturen er anlæggets signatur og skal 
formidles til både lokale brugere og internationale 
besøgende.

• Novo Nordisk Naturpark (SLA) ligger i et typisk 
industrikvarter med store parkeringspladser og 
med beboelseskvarterer i nærheden. Virksom-
hedens store park er blevet områdets grønne 
oase med frodig natur, insekter, døde træer og 
snoede stier. Parken er åben for alle og bruges 
af både medarbejdere og naboer.

Som en del kommunens klimatilpasning er Kong Hans Have 
forvandlet fra flad græsplæne til en lille park med bakker,  
stier og sø. Ud over klimatilpasningen er målet med Kong 
Hans Have at skabe et lokalt samlingssted for bl.a. natur- 
oplevelser.
Foto: Gladsaxe Kommune.

Bykommuner med fokus på bæredygtighed og natur 
Gladsaxe

https://gladsaxe.dk/Files/Files/BMF/Miljoe/Velkommen_til_KongHansHave.pdf
https://www.danskeark.dk/content/vand-pa-sidelinjen
https://fordampning.dk/projektbeskrivelse
https://fordampning.dk/projektbeskrivelse
https://www.danskeark.dk/content/novo-nordisk-naturpark
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Vejle Kommune var den første i Danmark til at ned-
fælde en arkitekturpolitik tilbage i 1997, og med 
projekter som Bølgen og Fjordenhus har kommu-
nen brugt ikoniske projekter til at sætte sig selv på 
danmarkskortet. I dag er arkitektur en del af kom-
munens DNA og tænkes ind i alle projekter. 

Også nærheden til kommunens rige natur spiller 
en vigtig rolle i udviklingen af kommunen og for 
bosætningen. Bred og tidlig involvering af bor-
gere om den fysiske udvikling sker bl.a. gennem 
Bylaboratoriet, som løbende inviterer indenfor til 
workshop, bybrunch, byture og omvisning med fo-
kus på modeller, film, og plancher af projekter og 
visioner for byen og kommunen. 

Eksempler på projekter, som skaber 
forbindelse til natur

• Tirsbæk Bakker (RAVN Arkitektur) er en land-
skabsby med 1000 nye boliger, der tilbyder nye 
måder at bo på. Arkitekturen i naturen danner 
præmis for boligprojektet, hvor bæredygtige 
løsninger er tænkt ind fra start. Tirsbæk Bakker 
er karakteriseret ved mange grønne områder, 
herunder også eksisterende natur og et meget 
smukt kuperet terræn. Det særlige ved projektet 
er, at Vejle Kommunes miljøafdeling har samar-
bejdet med udvikleren om at omdanne en del af 
områdets landbrugsjord til nye grønne områder 
og levesteder med naturlige kildevæld. 

• Kommunen oplever en interesse blandt borger-
ne for at opføre små bæredygtige og klimavenli-
ge boliger med lettere adgang til natur. Det un-
derstøttes ved at undersøge borgernes drømme 

og ønsker og mulighederne for at skabe bolig-
områder til Tiny Houses. Gennem workshops 
og kommunens digitale inddragelsesplatform, 
CitizenLab, kan borgerne byde ind i debatten, 
stille spørgsmål eller komme med gode råd og 
på den måde gå aktivt ind i udviklingen i samar-
bejde med kommunen. 

• I den vestlige del af Vejle er udviklingen af en 
resilient og grøn bydel Ny Rosborg i gang. Plan-
lægningen af området tager udgangspunkt i 
stedets særlige istidslandskab med bakker og 
Vejle Ådal, hvor en række holme giver plads til 
ny byudvikling. Målet er at imødekomme den 
store efterspørgsel efter boliger med tilknytning 
til den varierede natur og at skabe adgang for 
alle i byen og ikke kun områdets beboere. 

Bykommuner med fokus på bæredygtighed og natur 
Vejle

https://www.boelgenvejle.dk
https://www.fjordenhus.dk/dk/
https://www.okolariet.dk/se-udstillingerne/bylaboratoriet
https://tirsbaekbakker-salg.dk/beliggenhed/
https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/vejle-kommune-byder-tiny-houses-velkommen/
https://www.vejle.dk/om-kommunen/udvikling-med-vilje/vi-udvikler-byerne/ny-rosborg/
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Herning er en flad by med lav densitet - et godt 
eksempel på modernistisk byspredning. Historisk 
har naturen ikke fyldt meget i byens selvforståelse, 
men en forandring er i gang. 

Byens placering er begunstiget af adgang til vand 
og forholdsvis vild natur hele vejen rundt om byen, 
og lige syd for centrum finder man Knudmosen, 
som er cirka 260 hektar beskyttet natur og kan 
ses som en slags central park.  Med revisionen af 
kommuneplanen har Herning Kommunes fået en 
ny kernefortælling, som afspejler byrådets fokus 
på klima og bæredygtig udvikling. 

Eksempler på projekter, som skaber 
forbindelse til natur

• Syd for Herning bymidte, på kanten af Knudmo-
sen, ligger et gammelt parkanlæg. Dronningens 
Boulevard og jernbanen skærer igennem byen 
og har skabt både fysiske og visuelle barrierer. 
I dag ønsker kommunen at knytte Knudmosen 
til bymidten ved at nedbryde den visuelle bar-
riere, så naturen bliver mere synlig. De fysiske 
forbindelser skal gøres attraktive gennem en 
arkitektonisk og kunstnerisk bearbejdning. En 
udtjent landevej løber på tværs af mosen, og 
med projektet TimeLine er planen at revitalisere 
strækningen med fokus på bevægelse, oplevel-
ser og forbindelser. 

• Fuglsang Sø er eksempel på et omfattende 
strategisk projekt, hvor anlæggelsen af en ny 
motorvej i 2003-2004 har banet vejen for et nyt 
naturområde i kommunen. Søen skaber attrak-
tive rammer for bosætning og understøtter et 

både aktivt og rekreativt fritidsliv for borgere og 
besøgende. Med projektet Blå Rum (Nova5) kan 
byboerne i Herning se frem til natur- og vand-
oplevelser lige om hjørnet, når den ny outdoor-
facilitet booster fritidslivet ved Fuglsang Sø til 
efteråret 2021.

• Herning Bibliotek (GPP Arkitekter) er eksempel 
på transformation af en udtjent bygning i bymid-
ten, der åbner mulighed for et aktivt mødested 
og samlingspunkt. Selv om biblioteket ikke i sig 
selv er en nyhed, kan det - i samspil med den 
renoverede bymidte - give mulighed for at ud-
brede kendskabet til kommunens arbejde med 
bæredygtighed og arkitekturens potentiale til at 
nå FNs 17 verdensmål. 

• Bæredygtig Herning blev etableret i august 
2020 med det formål at understøtte erhvervs-
aktiviteter og udvikling inden for bæredygtig-
hed. Foreningen har til huse i en tidligere spin-
derihal umiddelbart vest for Herning bymidte. 
Planen er at de 17 verdensmål skal helt ind i 
hjertet af Herning Kommune. 

Bykommuner med fokus på bæredygtighed og natur 
Herning

https://www.visitherning.dk/sites/visitherning.com/files/2019-07/Knudmosen.pdf
https://www.visitherning.dk/sites/visitherning.com/files/2019-07/Knudmosen.pdf
https://www.herning.dk/dagsorden/kultur-_og_fritidsud/17-12-2012/Dagsorden(ID84)/Bilag/Punkt_162_Bilag_1_TimeLine_forundersoegelse_og_projektudvikling_uden_fotos.pdf
https://www.visitherning.dk/sites/visitherning.com/files/2019-10/Fuglsang%20Sø%20pdf.pdf
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2019/blaa-rum-ved-fuglsang-soe-i-herning/
https://www.gpp.dk/nyheder/@178/herning-bibliotek--fra-supermarked-til-kulturelt-samlingspunkt-
https://www.bæredygtigherning.dk
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Stier og forbindelser kan aktiveres som ramme 
om familieløb, legerute eller en cykeltur gennem 
kommunen. 

Skoleklasser kan besøge lokale klimaprojekter og 
høre om, hvordan arkitektur kan bruges til at løse 
helt konkrete udfordringer, samtidig med at nye re-
kreative oplevelsesmuligheder opstår.

I kommunens parker kan lokale naturvejledere 
fortælle om dyre og planteliv, om kommunens ar-
bejde med biodiversitet, og hvordan haveejerne 
selv kan hjælpe biodiversiteten på vej. Iscenesæt 
områderne på nye måder ved hjælp af lyd, lys og 
installationer eller små happenings.

Inviter borgmester og andre lokalpolitikere til at 
fortælle om deres visioner for den fysiske udvik-
ling og grønne omstilling. Byd borgerne inden-
for i en genanvendt eller funktionstømt bygning 
til foredrag om bæredygtig byudvikling eller lad 
kommunens gymnasieelever mødes og spille ver-
densmålsspil.

Samarbejd med lokale biblioteker, kulturhuse eller 
foreninger om at lave workshops for børn og voks-
ne, hvor temaet for Arkitekturens Dag foldes ud, fx 
gennem små 3D-printede modeller eller modeller 
bygget af genbrugsmaterialer.

Eller vis en film der understøtter en aktuel pro-
blemstilling eller debat i relation til temaet i jeres 
kommune. Copenhagen Architecture Festival – 
CAFx – har i år Omsorgens landskaber som tema, 
deres program kan måske inspirere. 

Arbejder man med tiny houses eller andre former 
for nye boligtypologier kan dagen bruges til at ud-

brede kendskab til konceptet og inspirere borgere 
og besøgende til en mere bæredygtig levevis. Invi-
ter til workshop, pop-up-byggeplads eller en udstil-
ling med inspirerende eksempler fra hele verden.

Kornets Hus i Hjørring Kommune formidler viden og in-
spiration om korn og madkultur. Bygningen er placeret i 
sammenhæng med det opdyrkede kulturlandskab.
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter.Foto: Linda Suhr / Realdania.

Idéer til fejring af Arkitekturens Dag i bykommuner med fokus 
på bæredygtighed og natur 



15



16

Hjørring Kommune er begunstiget af en rig og 
mangfoldig natur. Initiativer på klima- og bæredyg-
tighedsområdet har længe stået højt på den lokale 
dagsorden – også i forbindelse med bygge- og an-
lægsprojekter. Kommunen kalder sig derfor for Na-
turkommune og har formuleret en naturpolitik, som 
bl.a. indeholder visionen om, at naturen skal aktive-
res som afsæt for det gode liv for borgerne, samt  
profilering og turisme. Målet er både, at flere skal 
ud i naturen, og at naturen skal trækkes ind i byerne. 

Siden 2015 har kommunen haft fokus på biodiver-
sitet, og hvert år siden 2016 har kommunen været 
vært for Naturmødet. Der er desuden udarbejdet en 
visuel arkitekturguide for det åbne land , som har 
fokus på hvordan landskabernes oplevelsesværdier 
kan bevares og udvikles, når nyt skal indpasses. 

Eksempler på projekter, som skaber 
forbindelse til natur

• Vrå Skovskole og Børnehus (AART) er et unikt 
projekt, som står færdigt i efteråret 2021. Børns 
leg, læring og udvikling er omdrejningspunkt for 
projektet, der dog også skal rumme en bred vif-
te af tilbud for alle byens borgere, uanset alder. 
I tilknytning til skolen opføres et børnehus samt 
tilhørende bibliotek, idrætshal og et udendørs 
aktivitetslandskab, alt sammen i tæt samspil 
med de naturskønne omgivelser. Projektet er et 
typisk eksempel på den måde man arbejder på 
i Hjørring Kommune, hvor projekter udvikles ud 
fra en helhedsbetragtning. I Vrå – en by med 
2500 indbyggere – integreres byens instituti-
oner i ét samlende hus, hvor der bliver liv og 
aktivitet i mange af døgnets timer.   

• Kornets Hus (Reiulf Ramstad) er et nationalt vi-
dens- og inspirationscenter om korn og mad-
kultur. Projektet er et godt eksempel på, hvordan 
arkitekturen kan formidle viden og historie og 
skabe oplevelser, der skaber forbindelse til det 
omkringliggende kulturlandskab. 

• Løkken Moleleje er et projekt hvor borgere, for-
eninger, surfere, fiskere og kommunen arbejder 
sammen om at udvikle området omkring Løkken 
Læmole. Projektet skal skabe grundlag for nye 
aktiviteter i moleområdet og styrke sammen-
hængen mellem by og hav til glæde for borge-
re og besøgende. Der arbejdes med, hvordan 
nye bygninger og faciliteter til kystfiskeriet og 
rekreative aktiviteter kan spille sammen med 
strand- og klitskabet på en nænsom, visionær 
og bæredygtig måde. 

Naturskønne turismekommuner 
Hjørring

http://naturkommunen.dk
http://naturkommunen.dk
http://naturkommunen.dk/velkommen-til-din-natur/
https://naturmoedet.dk
https://hjoerring.dk/Media/B/9/arkitekturguide_040912_webbrug_tryk.pdf
https://aart.dk/projekter/vra-skole
https://realdania.dk/projekter/kornets-hus
https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/loekken-moleleje
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Alle undersøgelser blandt borgere og besøgende 
viser, at Bornholms natur er øens største aktiv og 
ressource. Bornholms brand Bright Green Island 
blev introduceret i 2007. Visionen var fra start at 
kombinere udvikling af nye teknologier med øens 
unikke landskabsværdier, og derved skabe grund-
lag for en sund livsstil og en mere bæredygtig 
måde at leve på Bornholm. Målet er et CO2-neu-
tralt ø-samfund i 2025 og en fossilfri ø i 2040. 

I 2018 mødtes repræsentanter fra et bredt udsnit 
af lokalsamfundet for at formulere otte Bornhol-
mermål. Bornholmermål #7: Bornholm gør sin 
naturrigdom til en del af bundlinjen handler om 
at værne om den natur, som er en del af bornhol-
mernes DNA, og som også er essentiel i forhold til 
tilflytning og turisme.    

Eksempler på projekter, som skaber 
forbindelse til natur

• I perioden 2007-2012 realiserede Bornholms 
Regionskommune og Realdania en række for-
søgsprojekter, ifm. partnerskabet Muligheder-
nes Land, med forbindelser til og støttepunkter 
i naturen i form af bl.a. havnebad, sauna, natur-
rum og andre faciliteter til udendørs ophold. 
Siden er stinet for cyklende, vandrere og roere 
udbygget med faciliteter, både langs kysten og 
på tværs af øen. Og senest har projekter som 
Klippestien i Allinge (SLA), Linjer i Landska-
bet (Rubow Arkitekter) og Hammersholm (Erik 
Brandt Dam Arkitekter) skabt nye muligheder 
for oplevelser i Bornholms Natur.

• 4-Kløver-Klyngen er det første klyngesamar-
bejde på Bornholm, dannet af lokalsamfun-
dene: Nyker, Klemensker, Aarsballe og Rø. 
De har det til fælles, at de alle ligger inde på 
øen, og har ikke haft andel i den samfundsud-
vikling som mange af øens kystbyer har op-
levet det seneste årti. Klyngesamarbejdet er 
støttet af Lokale- og Anlægsfonden, Realda-
nia og DGI-Sekretariatet for Landsbyklynger. 
I 2021 har Klyngen fået tilsagn om 4,5 mio. 
kr. til delvis realisering af projektet Vi mødes 
i det grønne (MATTERS). Visionen er gennem 
en række arkitektoniske nedslagspunkter, der 
kan give nye oplevelser i naturen, at inspirere 
til flere udendørs fælles aktiviteter og at få fle-
re til at lege, bevæge og opholde sig i det fri. 

Naturskønne turismekommuner 
Bornholm

http://www.brightgreenisland.dk/nyheder/Documents/PDF_BrightGreenIsland_vision2018_pdf.pdf
http://www.brightgreenisland.dk/nyheder/Documents/PDF_BrightGreenIsland_vision2018_pdf.pdf
https://realdania.dk/projekter/promenadeiallinge
https://rubowarkitekter.dk/?projekter=linjer-i-landskabet&rubowtax=1803
https://rubowarkitekter.dk/?projekter=linjer-i-landskabet&rubowtax=1803
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2016/maj/sti-og-udsigtssteder-indvies-paa-nordbornholm/
https://www.landsbyklynger.dk/klynger/4-kloever-klyngen/
https://realdania.dk/projekter/moedested-i-det-groenne
https://realdania.dk/projekter/moedested-i-det-groenne
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Konkrete projekter kan vises frem og aktiveres på 
nye måder på Arkitekturens Dag. Borgmesteren 
og arkitekterne kan fortælle om tankerne bag 
projektet. 

Brug aktiviteter, der formidler, hvordan den måde, 
vi har indtaget naturen og dyrket jorden på, har på-
virket vores bosætningsmønstre, så den udvikling, 
der har været i vores landbrugsmetoder, knyttes til 
en kulturhistoriskfortælling om områdets arkitek-
tur, by- og samfundsudvikling. 

Det er også oplagt at lave aktiviteter, som er mål-
rettet børn og unge, fx snobrødsbagning eller 
orienteringsløb, hvor posterne gør deltagerne klo-
gere på det konkrete projekt, arkitektur og bære-
dygtighed.

Grønne områder og forbindelser kan aktiveres på 
Arkitekturens Dag ved – sammen med det lokale 
foreningsliv – at arrangere forskellige aktiviteter i 
naturen. Gå en tur med en arkitekt fra kommunen. 
Sank urter med en naturvejleder. Dyrk yoga, medi-
tation eller lignende på en fredfyldt plet i skoven 
eller ved havet.

Invitér borgere og besøgende til at spise deres 
frokost i det grønne og arrangér underholdning i 
form af musik eller fortællinger om den fysiske ud-
vikling i området. 

En fælles workshop kan skærpe og videreudvikle 
allerede eksisterende idéer til, hvordan fællesska-
bet skal styrkes lokalt fremover.

Arkitektoniske projekter i naturen - shelters, hav-
nebade, stier, udsigtsplatforme mm. – kan udsty-
res med QR-koder, der linker til små videoer med 

arkitekterne bag, eller en kort tekst, der fortæller 
om tankerne bag projekterne, og hvordan det un-
derstøtter naturoplevelsen i området. 

Hasles havnebad med sauna, bystrand og havnetorv  
danner ramme for nyt liv i den gamle fiskerihavn i Hasle.
Arkitekt: White Arkitekter , Thing Brandt Landskab. 
Foto: Signe Find Larsen / Realdania.

Idéer til fejring af Arkitekturens Dag i naturskønne 
turismekommuner 
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En nænsomt placeret trappe har givet adgang til Kalø 
Slotsruin. Projektet har skabt mulighed for at ople-
ve fortidsmindet fra tætteste hold, og fra toppen af 
ruinen er der udsigt over tre karakteristiske danske 
landskabstyper – havet, stranden og strandengen.
Foto: Bjørn Pierri Enevoldsen. Realdania.

Tak til:

Arkitektforeningen har udarbejdet årets tema og inspirationsmateriale i samarbejde med bæredygtighedskonsulent Birgitte Nysom. Otte 
kommuner, som på forskellig vis arbejder progressivt med arkitektur, natur, bæredygtighed og borgermobilisering, har bidraget med væ-
sentlig viden og konkrete eksempler. Tak til Bornholms Regionskommune, Faaborg-Midtfyn, Gladsaxe, Lejre, Herning, Hjørring, Syddjurs og 
Vejle Kommune.


