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Har arkitektkonkurrencen nogen fremtid eller er de 
mange ruller papir og blyantsstreger bare spild af tid og 
penge for alle involverede? 

Byens Netværk og Arkitektforeningen inviterede 
til debatsalon om arkitektkonkurrencens potentiale og 
fremtid. Til at kaste lys på arkitektkonkurrencens 
muligheder og begrænsninger havde vi inviteret et panel 
af erfarne eksperter:

• Rasmus Jessing, kontorchef i Bygningsstyrelsen
• Preben Dahl, chefjurist i Danske Arkitektvirksomheder
• Mette Mogensen, projektudviklingschef i Domea.dk
• Uffe Bay-Smidt, Partner i KANT Arkitekter
• Jan Christiansen, projektkonsulent i Freja Ejendomme, 

tidl. Stadsarkitekt

Tag med på besøg i Arkitektforeningens fine ny-
renoverede domicil og på en visuel tur ind i debatten 
om fremtidsudsigterne for arkitektkonkurrencen.





Arkitekt-
foreningens 
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engagerede og 
forventnings-
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Dagens stærke panel bestod af: Uffe Bay-Smidt, partner i KANT Arkitekter, Preben Dahl, chefjurist i Danske 
Arkitektvirksomheder, Mette Mogensen, projektudviklingschef i Domea.dk, Rasmus Jessing, kontorchef i Bygningsstyrelsen 
og Jan Christiansen, tidl. Stadsarkitekt i Kbh og projektkonsulent i Freja Ejendomme.



Lisbet Fibiger, netværksfacilitator og kommunikator i Byens Netværk 
modererede debatten og kastede lys over deltagernes positioner.

Arkitektforeningen - med projektleder Dorte Sibast i spidsen - var 
medvært og indledte debatten ved at give en status på 
arkitektkonkurrencens værdi og udbredelse i dag.



Jan Christiansen, Freja Ejendomme og tidl. stadsarkitekt 
fortalte begejstret om 00’ernes årti i København, der med 
arkitektkonkurrencen som tidens mest anvendte udbudsform 
har haft en kolossal betydning for byens udvikling.



Rasmus Jessing, kontorchef i Bygningsstyrelsen, satte fokus på arkitektkonkurrencens begrænsninger og gav fra sin 
stol i Bygningsstyrelsen et indblik i, hvad en bygherre leder efter, når nye projekter skal sættes i gang.



Preben Dahl, chefjurist i Danske Arkitektvirksomheder, tog 
udgangspunkt i de mest gængse misforståelser omkring 
arkitektkonkurrencen - og hvorfor arkitektkonkurrencen måske ikke 
altid bruges helt efter hensigten.



Mette Mogensen, projektudviklingschef i Domea.dk, tog os med 
ind i den almene verdens brugerprocesser og fortalte, hvordan det 
også er muligt at udvikle god arkitektur uden arkitektkonkurrencer.



Uffe Bay-Smidt, partner i KANT Arkitekter, stillede sig selv og medpanelet dét spørgsmål: Hvad skal vi egentlig konkurrere 
om? Måske er der brug for en gentænkning af arkitektkonkurrencen, som vi kender den i dag?  



Debatlystne stemmer viste sig hurtigt blandt publikum, 
der fra forskellige positioner - bygherrens og rådgiverens 
- bød ind på arkitektkonkurrencens værdi.



Vi rundede
debatten af 
med et let 
traktement.


