Stafetholder

Navn
Lars Levin

Stilling
Partner/direktør Arkitekt MAA

Virksomhed
AK83 Arkitekter A/S

Hvad optager dig for øjeblikket?
Arkitektens arbejde er som altid påvirket af samfundets skiftende tendenser og udvikling. Den stadig
stigende gennemsnitsalder i befolkningen, et aktivt seniorliv samt øget økonomisk råderum ændrer
boligbehovet og fordrer nye typer og udformninger. Dette kræver afprøvning af andre boformer og er
en spændende udfordring for os arkitekter. Blandt andet arbejder vi med nye tendenser inden for
seniorboliger og bofællesskaber, hvor der er spændende tiltag undervejs.
Til en anden aldersgruppe, hvor der til stadighed er akut boligmangel, udformer vi tidssvarende
ungdomsboliger.

Som arkitekter for adskillige butikscentre og dagligvarebutikker i hele landet er ændringer i danskernes
indkøbsmønster også en stor udfordring for både os som arkitektfirma, men tillige for vores bygherrer.
Udviklingen kræver, at vi tænker i nye butikskoncepter og genovervejer butikkernes udformning og
placeringer.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
Det er vores opgave at påvirke, at der ud over nybyggeri sker en ombygning/transformation af den
eksisterende bygningsmasse således, at dens funktioner tilpasser sig nye aktuelle behov. Dette gælder
såvel boliger som butikker og erhvervsbyggeri.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Københavns rekreative områder langs havnen og kanalerne udvikler sig flot i disse år. Kontakten til det
stadig renere havnevand har skabt mange dejlige opholdsområder, som jeg nyder meget. De
nyetablerede cykelruter og -broer er bestemt også et plus for byen.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Den seneste studietur for AK83 Arkitekter gik til Japan og specifikt Tokyo. En menneskemyldrende og
på mange måder velfungerende storby med høflige, behagelige og dog reserverede indbyggere. Især
de godt designede infill byggerier gjorde indtryk. Yderst inspirerende og bestemt et besøg værd.

Marie Louise Madsen, direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune, har
overdraget stafetten til dig med spørgsmålet:
"Hvilke potentialer ser I for forstadsbyerne i omegnen af København. Hvad ville I satse på, og hvad
ville I ikke gøre?"
De høje boligpriser i København, kombineret med et tiltagende ønske for unge familier om mere natur
og luft, giver forstadsbyerne en oplagt mulighed for en udbygning af bygningsmassen i velforberedte
områder tæt på grønne rekreative områder. Det er her væsentligt at gennemtænke og planlægge disse
områder og gøre bygningerne fleksible således, at de kan rumme en varieret befolkning både i alder og
uddannelse.

Hvem sender du stafetten videre til?
MOE Rådgivende Ingeniører

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
I disse år opkøbes mange arkitekttegnestuer af større ingeniørfirmaer.
Hvordan ser I på denne tendens som ingeniørfirma, og hvilken betydning vil dette få fremover for det
danske byggeri?

