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Før jeg siger 
noget – er der 
noget jeg lige 
vil sige! 

Nemlig hvad 
betyder 
handel og 
bymidter. 



Handel, byliv og bymidter 
er civilisationsmotorer! 

Karl 
Popper, 
Østrigsk 
filosof 



Det nye urbane klassesamfund 

Byer med succes er dyre at bo i. 
Stadig flere borgergrupper har ikke råd til at bo i det ’urbane paradis’. 
 
Det er uacceptabelt i de nordiske samfund. 
Med små befolkninger er det nødvendigt at alle er med.  

 
 

Oslo – et urbant paradis for velhavere! München - jordrente! 



Byer vi har brug for 
 

PROLOG 
BYERS BETYDNING 
UDFORDRINGER 
REALISERING 
BYPLANÆGNING 
EPILOG 
 
 



 

Prolog 
Hvad er en by? 
Byrum og demokrati 
De 4 byrum og det nordiske perspektiv  
Byudvikling som middel – ikke mål 
 
Nordic City Network 
 
 
 



Hvad er en by? 
Det er et fællesskab på en begrænset plads! 
Vi må kultivere hinanden i kulturbyen. 



Byrum og 
demokrati 
 
Det er et det sted 
hvor man kan mødes 
i sorg, savn og 
demokrati. 



De 4 byrum og det nordiske perspektiv 

Det funktionelle byrum  
Plads, tilgængelighed og sammenhæng 

Det attraktive byrum 
Oplevelse og samvær 

Det innovative byrum     
Næringsudvikling og tilvækst 
Det vi skal leve af! 

Det kulturelle og demokratiske byrum 
Fællesskab og demokrati 
Den måde vi lever sammen på! 

De 4 
byrum 

Det 
nordiske 
bidrag 

Det 
alle 
gør 
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Byudvikling er 
ikke et mål. 
Det er et middel 
til at udvikle 
vort fællesskab 
og samfund! 



Nordic City Network 
Det nordiske perspektiv på byudvikling 

Aalborg 
Aarhus 
Fredericia  
Sønderborg 
Odense 
 
Tromsø 

Trondheim 
Stavanger. 
Kristansand 
Skedsmo 
 
Umeå 
Uppsala 
Eskildstuna 
Norrköping 
Linköping 
Göteborg 
Lund 
Malmø 
 
Vasa 

At udvikle de nordiske byer til 
holdbare, attraktive, innovative 
og kulturelle bysamfund! 
 
Ar sætte mennesker, fællesskab, 
velfærd og demokrati i centrum 
for bykultur og byudvikling! 



Byudvikling og den nordiske 
samfundsmodel, velfærd og innovation. 

450 i 
NCN 
byer 

Byudvikling som 
samfundsopbygning 

Fællesskaber  
der forandrer 
byerne 
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Byers betydning 
Byernes triumf 
Urbaniseringen – en megatrend 
Bypolitik 
Politisk lederskab  

 



 

Triumph of 
the city! 
Byen er 
menneskehedens  
største 
opfindelse. 
 
Edward Glaeser Bykultur  

Menneskelige fællesskaber 
Kultur 
Civilisation 
Orden (i kaos) 
 Innovation 
Kollektiv intelligens 
Social kapital 
Skjult kundskab 
 
 



 

Den 4.urbansering  
De fleste mennesker ønsker at  leve,  
bo og arbejde i byer 
 
Urbaniseringen vil  
forandre os,  
vort samfund,  
virksomhederne,  
vor kultur og værdier 
 
Byerne vil blive  
forandret radikalt 



Urbanisering 
Iværksætteri 
Innovation 
Human kapital 
Kommunikations teknologi 

Bypolitik 
på toppen  
af den  
politiske 
agenda !!!! 

OECD vækstdrivere i den regionale og 
urbane økonomi 

Politisk 
lederskab 



 

Udfordringer og  
muligheder 
Nye urbane fællesskaber 
Demokratiske byrum 
Nye urbane virksomheder 
Byens institutioner 
Nye bygninger og byrum 
Nye bystruktur 
Den regionale by 
Det nye urbane klassesamfund 
 



Borgerne har forandret 
København gennem deres 
livsform, værdier og 
fællesskaber 

Borgerne er den nye drivkraft i 
byudviklingen 

Nye urbane fællesskaber  



40 nye urbane fællesskaber forandrer Årshus 
 

150 nye urbane 
fællesskaber i 
nordiske byer 



Det demokratiske byrum  
De seneste år har været en fantastisk demonstration 
af byrummets betydningen  



Progressive Media 
En urban virksomhed i Aalborg Nye urbane virksomheder 



 

Torvet og foyen 
er åbne rum  

Gaden går gennem 
foyeren Unilever 

Hamburg 
Et hus der 
skaber 
innovation, 
møder 
med alle 
og vækst 

Nye urbane virksomheder. 
Et arbejds-fællesskab og mødested  
for medarbejdere 



Ny 
arbejdskultur 
Nye 
arbejdssteder 

 

Man 
arbejder 
ikke kun i 
firmaet 



 

Byens institutioner 

Vi skal fejre 
vore fælles 
institutioner 
og det 
samfund de 
bidrager til. 

De er en fortælling om 
vort samfund. Om at 
finde fælles løsninger 
på fælles opgaver 

Vore urbane institutioner er fællesskaber . De danner os som 
samfundsborgere. De skal have plads i vores kulturelle byrum. 



Rådhuset:  
Se hvad vi kan i 
fællesskab! 

Skolen i lokalsamfundet:  
At læse og skrive.  
At blive samfundsborger. 

Biblioteket: Her kan du se hele verden. 

Det vi gør i fællesskab. 



Fremhæve vore institutioner - Byens demokratiske 
infrastruktur 



  

Ny byrum og bygninger 
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Nye konfigurationer - Det 4.bysrum 



  



Åbne frie bygninger 
– et kontinuum 
mellem det indre 
rum og byens ydre 
rum 

Arbejdspladsen som arena for 
medarbejdere og borgere 
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Ny bystruktur 
 

Helse Campus Trondheim 
Netværk af virksomheder, institutioner  og medarbejdere 

 
Byplanprisen i 2015 

Connecting 
People 



 Virksomheder, institutioner og myndigheder som urbane 
netværks organisationer  



En helt ny bygnings- og bystruktur. 
En ny urban infrastruktur, der skaber vækst, udvikling og fællesskaber 

Den innovative by 
En helt ny kombination af virksomheder, 
mennesker og bymiljøer. 

Netværks 
virksomheder 

Byrum 



Det springende punkt 
At gå fra den attraktive og blandede by til den integrerede og 
innovative by 
Hvor langt er vi kommet?  

Industribyen – den adskilte 
by 

Videnbyen – den attrative 
og blandede by 

Den innovative, 
integrerede by -  det 
4.brum  

Vi er kommet 
hertil  



 
Realisering 
Urban kapital 
Mindre planlægning  
Styringsmidler 
Politisk lederskab  
Partnerskaber  
Regionalt byforum 
Ny bykultur  

  



 

Urban kapital! 
Hvad er værdien af bykvalitet og urbane 
ressourcer? 

UK = (HK+SK)q 



Mindre planlægning – mere plads til livet 

En by!  
Det er mennesker i 
fællesskab  

Bysamfundet selvregulerende 
organisme.  
Skaber hele tiden nye muligheder 

Byplanlægning 
er besat af  
orden og 
regulering 

For meget 
byplanlægning 
begrænser 
byens 
skabende kraft 



Styringsmidler og markedskræfter  

Korriger markedskræfterne 
om nødvendigt 

Udnyt kommunens 
planlægning monopol 

Noget for 
noget! 



Politisk lederskab i byudviklingen 

Byer med succes 
bygger på politisk 
lederskab 

Ilmar Reepalu, 
borgmester i 
Malmø. 
Han har leveret 
politisk lederskab, 
der forvandlede 
Malmø 

* Taler den fælles 
vision op 
* Fjerner forhindringer 
* Coacher alle aktører 



Partnerskaber  i byudviklingen  

Hvem er det der 
skaber byens 
udvikling? 

Det er der mange der 
gør! 

Byforum for alle 
partnere:  
opbyg tillid og fordel 
opgaverne 



rg 

Borgere skabte Folkets Park – som skabte det svenske 
’folkhemmet’ 
 
En ny bykultur  
med borgerne som ’drivere’ 
 

Folkets Park i Malmø  

Ny bykultur 



 Byplanlægning 
Kritik af byplanlægningen 
Samfundsform og byform  
Innovation i byudvikling  
og byplanlægning 

 



 Kritik af byplanlægningen 

Autistisk 
byudvikling 

Lukkede firmaer 
og bygninger: 
Hvor megen 
innovation går 
tabt? 



Le Corbusier: 
Moderne 
byplanlægnings 
fader 

Hans forældede 
ideer dominerer 
stadig 
byplanlæggere, 
arkitekter og 
byggesektor 

Den totalitære by 



Se selv! 



Samfundsform, byform og bygningform hænger sammen! 

Verdenshandel i 
1500-tallet skabte en 
helt ny byform.  
Den hollandske 
byform inspirerede 
mange byer med 
ambition og handel. 



 
 

Bygninger, byrum og landskab samples på helt nyt måder. 
 

Innovation i byudvikling og byplanlægning  

Ny stations byområde i København 



Den blandede og integrerede by 



  

Nye konfigurationer - Det 4.bysrum 



  



Midlertidig byudvikling – en 14 dages bypark i Aarhus 



  

The Line Malmø 



The Line 
Malmø 
300 virksomheder 
6.000 
arbejdspladser og 
medarbejdere 
 
Mål 
Verdens mest 
innovative bydel 
 
Organisation 
Foreningen Linien 
 

De utallige 
netværk, relationer 
og samarbejder er 
ikke synlige i 
bymiljøet 
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The Line 
Den røde 
tråd 



Kortlæg 
virksomheder, 
bykvaliteter og  
udviklingstræk 
 

Vælg et byområde, 
hvor  
en innovativ 
udvikling er i gang 

Kortlæg og beskriv 
de samlede  
forretningsmæssige 
ressourcer 

Sharing, dele 
nogle af de 
fælles 
ressourcer 

Åbne 
virksomheder og 
bygninger for alle 
og byrum for 
virksomheder 

Brug de eksisterende 
bygninger, byrum og 
andre urbane 
faciliteter på nye 
måder. 

Suppler 
eksisterende 
bygninger med 
nye rum, fx 
containere 

Ombygning af 
eksisterende 
bygninger og byg 
nye byrum 

Byg ikke bydelen og 
virksomhederne  
fædig : permanent 
midlertidighed 

The Line Modellen, Malmø 



 Epilog 
Byen som urban infrastruktur  
der betaler sig 
Oliepenge der investerer i byen 



• Silas kom så i gang 

Så må I 
godt gå i 
gang! 


