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Från och med årsskiftet tillträder Helena Bjarnegård som Sveriges riksarkitekt. Bjarnegård har en bakgrund
som landskapsarkitekt och är idag verksam som stadsträdgårdsmästare i Göteborg.
– Att få möjlighet att arbeta med genomförandet av de arkitekturpolitiska målen är en stor och spännande
utmaning och jag är mycket tacksam och glad över att ha fått detta förtroende, säger Helena Bjarnegård.
Idag meddelade Boverket att Helena Bjarnegård, nuvarande stadsträdgårdsmästare i Göteborg, kommer att efterträda
Christer Larsson som riksarkitekt. Christer Larsson tillträdde i september som tillförordnad riksarkitekt, med uppdraget att
ge arbetet en inriktning. Helena Bjarnegård blir därmed Sveriges första ordinarie riksarkitekt.
– Vi är mycket stolta och glada över att välkomna Helena Bjarnegård till Boverket och till det viktiga uppdraget som
riksarkitekt. Helena har kompetensen och erfarenheten som krävs för att lyfta arkitekturens roll i Sverige och även ge den
svenska arkitekturpolitiken en roll på den internationella arenan, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.
Riksdagen gav tidigare i år Boverket ansvaret för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö, med
den nya arkitekturpolitiken som utgångspunkt. I och med detta uppdrag har Boverket rekryterat ett femtiotal nya
medarbetare, framför allt med arkitekturkompetens. Riksarkitekten är tänkt att fungera som ett stöd för kommuner i
arbetet med att skapa hållbara och väl gestaltade livsmiljöer.
– Sverige har nya arkitekturpolitiska mål, beslutade av riksdagen. De är tydliga och ambitiösa och nu ﬁnns en möjlighet
att göra skillnad. De sätter ljus på vad området kan göra för att möta de stora samhällsutmaningarna och hur arkitektur,
form och design kan påverka människors livsmiljö och vardag. Jag tror på arkitekturens, formens och designens kraft att

bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle och känner mig djupt engagerad i dessa frågor, säger
Helena Bjarnegård.
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