
Mange slags byer – mange slags svar

Niels Boje Groth

Det 58. Byplanmøde: “Byer i balance”
Arrangeret af

Dansk Byplanlaboratorium
Helsingør

2. - 3. oktober 2008

Presenter
Presentation Notes
Mange slags byer – mange slags svar. 
På mange måder har vi vænnet os til at skelne mellem gode og dårlige planløsninger. Man kigger nabokommunerne over skuldrene og i byplankredse udvikler der sig faglige holdninger til, hvad god planlægning er. 
I særlig grad udviklede der sig en fælles forståelse af hvad god planlægning er i den store vækstperiode efter krigen. Det handlede om byudvikling på bar mark udenfor de eksisterende byer. Byplanerne blev udviklet af en snæver kreds embedsmænd i et stærkt boligministerium, byplankonsulenter og kommuneingeniører, der skabte en fælles standard for byplanlægning. 



Fra byvækst til 
byomdannelse

Presenter
Presentation Notes
Jeg skal i mit indlæg se på, hvordan kommuner med forskellige placeringer mellem storby- og udkant regioner har haft forskellige udviklingsvilkår og søgt forskellige udviklingsstrategier.  
Behovet for at tilpasse udviklingsstrategien til den enkelte kommune er også blevet øget fordi udflytningen af produktionsvirksomheder har skabt helt særlige problemer i byernes eksisterende bebyggelser. Skræddersyede løsninger har været nødvendige. 
I forhold til de allerseneste års dynamiske udvikling i mange kommuner, vil jeg træde et lille skridt tilbage til de vanskelige år i 1990rne og begyndelsen af dette årtusinde, den periode, hvor kommunerne for alvor mærkede udflytningen af virksomheder men også begyndte at få succes med individuelle udviklingsstrategier. 



Udveksling         
af             
erfaringer        
om 
omstrukturering

Presenter
Presentation Notes
Jeg bygger på erfaringer fra et samarbejdsprojekt om byudviklingsstrategier, som Center for Skov, Landskab og Planlægning organiserede sammen med byer og forskningsinstitutter i Østersøregionen til i perioden 2002 – 2005. 
Byerne i det tidligere Østeuropa havde helt særlige problemer at slås med i kølvandet på de gennemgribende politiske forandringer. 
Alligevel kunne vi se, at tre slag byer skiller sig ud med hver deres problemer og muligheder: 
Byer der ligger i storbyregioner
Byer i selvstændige regioner uden for storbyregionerne
Byer i udkantregionerne 



Randers

Nakskov

Herning

Presenter
Presentation Notes
Det var lige før Landsplanredegørelsen fra 2006 kom på bordet med et forslag til en ny tolkning af den danske geografi. Også her blev fokus rettet mod de tre regioner: 
Storby regioner
Mellemstore byregioner
Yderområder
De tre danske partnere i projektet var Randers, Herning, repræsenteret ved Herning-Ikast-Brande-Aaskov og Nakskov. De tre parter var tillige med især de svenske og finske partnere med til at forme opfattelsen om, at udviklingsvilkårene har hver sine træk i de tre regioner. Og meget passende ligger de danske byer repræsentativt i den nye geografi: 
KLIK: Randers i den ene Storbyregion (det Østjyske bybånd)
KLIK: Herning i sin egen region udenfor det Østjyske bybånd
KLIK: Nakskov i det syddanske yderområde
Med nogle få afstikkere til de øvrige byer i projektet vil jeg fokusere på disse tre byer. 
Fælles for dem var, at hovedspørgsmålet var udflytningen af arbejdspladser. 



Randers

Presenter
Presentation Notes
I Randers gjorde det ondt at miste en række traditionsrige virksomheder. For det var ikke blot arbejdspladser, byen mistede. Det var også byens identitet, det gjaldt. Virksomheder som Randers Reb, Bryggeriet Thor og Randers Kaserne var blevet en del af byens identitet. Derfor blev tabet af dem også opfattet som meget alvorligt for byen. 
Dengang kæmpede byen også med et dårligt image. Nye strategier kom på banen. Ideen om virksomhedsklynger var én af dem. Erhvervsrådet kunne se, at der var særlige forudsætninger for dannelse af industriklynger inden for bl.a. montage og automatisering og fødevarer. 

DeLoittes opgørelse vækstklimaet i danske kommuner 




Presenter
Presentation Notes
Problemet med byens image tog man fat på med et branding projekt. Det resulterede i lancering af et nyt logo: et ”R” for Randers hvori der er indflettet symboler for produkter, som byen tidligere har været kendt for (handskerne og laksen) og byens skulpturer (fra Hingsten til Ingvard Cronhammers byport). 
Det var en kampagne, der klogelig rettede sig nok så meget mod byens egne borgere, som dem udefra, og som søgte at konsolidere byens kerneværdier snarere end forandre dem. 



Presenter
Presentation Notes
Herning havde i årene efter murens fald oplevet en udflagning af 6.500 tekstilarbejdspladser. Men byen var kommet igennem denne omvæltning op gennem 1990rne. Flere end 6.000 af de ledige tekstilarbejdere fik job igen i andre erhverv. Og tekstilindustrien omstillede sig fra produktion til handelshuse, der koncentrerede sig om design, produktudvikling og eksport. Erhvervspolitisk var eet af de store spørgsmål, hvad der vil ske, hvis de næste brancher i området udsættes for en lignende outsourcing. 



Fra tekstil til bolig
Herning

Presenter
Presentation Notes
Byplanmæssigt var omvæltningen meget skånsom, idet mange af de tidligere systuer nemt kunne ombygges til andre formål, som her: boliger; men også f.eks. til privathospital, kontorerhverv og detailhandel. 



Nakskov
Skibsværft

før 1986

Presenter
Presentation Notes
Nakskov havde i 1986 mistet byens største arbejdsplads, Nakskov Skibsvært. Det var en katastrofe og mange af byens mest kvalificerede arbejdere, rejste fra byen. Den blev lammet i en årrække. 
Men i slutningen af 1990rne fremlagde en ny politisk og administrativ ledelse forslag om at Nakskov skulle vende sin status som udkant by til en status som brohoved for eksport af miljø- og energiteknologi til Østeuropa. Placeringen tæt på det nye Østeuropæiske marked gjorde det jo nærliggende at vende geografien lidt på hovedet. 
Samtidigt tog byen fat på en konvertering af det tidligere skibsværtsområde til en ny ….. KliK



Danisco BioforgasningRensningsanlæg

Fjernvameværk
under opførelse

Skagen Sandblæseri 
& Skibsservice, Syd

Poul Ree A/S

Affaldsstation

& friluftsscene

VESTAS

Presenter
Presentation Notes
… til en ny industri- og miljøpark i sammenhæng med store velbeliggende naboarealer. 
Ideen kom på det tidspunkt, hvor VESTAS var på udkig efter arealer til en ny vingefabrik. Virksomheden og kommunen fandt hinanden, og gennem en meget målrettet beslutningsproces kom den nye vingefabrik op at stå,



Fra skibsskruer til møllevinger: “Business as usual”

Presenter
Presentation Notes
… og de første vinger blev kørt ud af fabrikken inden der var gået et år. 
Det blev begyndelsen til en ny meget entreprenøriel periode, først i Nakskov siden i Lolland kommune. 



Flytninger 
Netto pr. år    
2002-2006

Vækst > 0,5%

Vækst 0,1 - 0,5%

Stabil

Fald 0,1 - 0,5%

Fald > 0,5%

Presenter
Presentation Notes
Byer, der som Randers ligger tæt på en storby har flere muligheder at spille på. Der er et stort boligmarked at spille på, og erhvervsudviklingen begunstiges af nærhed til storbyens infrastruktur. 
Dette kort viser, hvordan de mindre og mellemstore byer i oplandet til storbyerne i Østersøregionen begunstiges af tilflyttere. Størrelsen af cirklerne modsvarer byernes størrelse. Alle byer med rød farve oplever en stor tilflytning. Den blå farve, indikerer stor fraflytning. 
Læg mærke til, at der omkring alle de store byer, København, Oslo, Stockholm, Helsingfors, Minsk, Warszawa, Berlin og Hamburg er en sværm af byer, hvortil folk flytter. 
Disse byer er en slags storby-forstæder. De har været selvstændige byer med deres egne virksomheder og opland. Men de udvikler sig nu i et snævert samspil med storbyen. Til trods for at den svenske by, Nyköping ligger 100 km syd for Stockholm, satser den målrettet på at udvikle sig om bosætningsby for folk med arbejde i Stockholm 




Nyköping: Bokampagne i Stockholms dagspresse

Presenter
Presentation Notes
Byen annoncerer i Stockholms dagspresse



Nyköping
Livstilsbosætning ved skærgården

Presenter
Presentation Notes
Og byen udnytter sin beliggenhed i skærgården til at skabe nye attraktive boligområder, der ikke har meget tilfældes med de traditionelle svenske etagehuse. Nyköping var engang én af Sveriges største industribyer. Nu er den tidligere sæbefabrik omdannet til hotel, store centrale industriområder er under omdannelse til boligområder, og tilbage af bilfabrikationen i byen er SAAB fabrikkernes Europæiske distributionscentral for reservedele. Produktion er blevet erstattet af service og logistik funktioner. 



Skovsyre vej - Randers

Presenter
Presentation Notes
Også i Randers var man optaget af mulighederne for at fastholde og tiltrække folk med arbejde i Århus ved at skabe en større variation i den boligmasse, som for en stor del var præget af mange mindre boliger. Her er det Skovsyrevej, som er udviklet gennem en særdeles målrettet indsats for at skabe et samlet boligområde, af høj arkitektonisk kvalitet. 
Rollen som boligby bekræftes af pendlingstal, som gennem mere end 10 år har vist en støt stigende udpendling, især til Århus. Det er sket i en periode, hvor byen – dog med nogle udsving har fastholdt antallet af virksomheder. 



Presenter
Presentation Notes
Da vi i årene 2001 – 2005 arbejdede sammen med Randers var én af strategierne at få nye uddannelses- og forskningsaktiviteter i byen. Det gjaldt i Randers som i mange andre byer om at fastholde de unge og om at tiltrække vidensinstitutioner. Man arbejdede bl.a. med tanker om en fødevareuddannelse og med planer om et center for ældreforskning. 
I dag er strategien på uddannelsesområdet ændret. Byen har indset det vanskelige i at konkurrere med universitetsbyerne og samtidigt indset fordelene i at ligge i deres opland. Derfor betragter man i dag Rander – ikke som byen uden universitet, men som byen med to universiteter. Idéen er fulgt op med at en jobgaranti til unge uddannelsessøgende, der bliver boende i Randers i stedet for at flytte til Aalborg eller Århus. 
I stedet for at tænke byen som en container, hvori tingene skal samles, udnytter man nu de muligheder, byen har fået med sin beliggenhed i det Østjyske bybånd. Alt behøver ikke at ligge i byen, hvis man kan opnå de samme goder i et samspil med omverdenen. 



At 

tage 

bestik af 

omverdenen

Presenter
Presentation Notes
Denne åbning mod omverdenen er eet af de væsentligste fællestræk mellem byerne, uanset, om de ligger i storbyregionen, i deres egen selvstændige region eller i et udkantsområde. Åbningen mod omverdenen er sket i to faser. I den første opleved byerne konkurrencen udefra som en trussel. Men dernæst erfarede de, at de også kan få gavn af nye relationer til omverdenen. 
I dag kan en bys kvalitet derfor ikke længere måles alene på det, der ligger indenfor byens mure. I dag består byens kvalitet i høj grad også af de relationer, som byen kan har til omverden. 



Birk 
Centerpark
Kunst 

museum

TEKO

DTI 

HIH/Århus Uni

Kollegium

Erhvervsråd

Videncentre 
Vind, træ, 
Underleverandører

”Elia”

Presenter
Presentation Notes
Tænkning i relationer til omverdenen var afgørende for Herning egnens overlevelse som tekstilområde. Herning kan ikke som Randers og Nyköping blive del af et storbyområde. Byer udenfor storbyområderne kan ikke erstatte deres erhvervsgrundlag med en tilværelse som boligby for en nærliggende storby. Derfor har det været afgørende, at byens virksomheder har kunnet omstille sig til den globale konkurrence. Det lykkedes, som vi ved for tekstilfabrikanterne i Herning. Men også på uddannelsesområdet vendte Herning sig mod omverdenen. Herning Ingeniør og Handelsskole indledte samarbejde med Handelshøjskolen i København om dannelsen af forskningsinstitutionen Center for anvendt managementstudier, CAMS og gik ind i et samarbejdet med Universitetet i Århus. 



Presenter
Presentation Notes
Det førte som bekendt førte til, at HIH nu er en lokal afdeling af Århus Universitet. Denne form for universitetssamarbejde mødte vi også i Nyköping og Nordtälje. Begge har de i samarbejde med en række af Sveriges universiteter opbygget lokale uddannelsesinstitutioner, med uddannelsestilbud, som begynder lokalt men færdiggøres på universitetene. 



Internationale 
messer og 
udstillinger 2007

Storbyer

Mellemstore byer

50 stk
10 stk

Presenter
Presentation Notes
Når en by ikke er integreret i et storbyområde er det vigtigt at kunne markere og fastholde en position som selvstændigt fungerende center. Et eksempel på, at det lykkes for Herning viser dette kort med en oversigt over antal af internationale udstillinger og messer i Østersøregionen. Den røde farve henviser til store byer. Den grønne farve henviser til mellemstore byer. Man kan tydeligt i midten af Jylland se, hvordan Herning markerer sig som en mellemstor by med et messeantal, der matcher flere af storbyernes.  



HI
Erhvervs 

-parkBirk
Centerpark

Presenter
Presentation Notes
I Herning betød omstillingen fra produktion til mere videnstunge erhverv, at det var Birk Centerpark, der voksede, med sin koncentration af videnstunge virksomheder, to vægtige uddannelsesinstitutioner, en række videnscentre orienteret mod egnens erhverv alt i den smukkest tænkelige ramme af kunst, bygnings- og havearkitektur. 
Det dengang nye fælleskommunale industriområde på grænsen mellem Herning og Ikast, ikke fik den vækst, som man havde regnet med. Murens fald kom i vejen, og som tidligere nævnt, skabte udflytningen af tekstilarbejdspladser en rummelighed inde i byen. 



Presenter
Presentation Notes
Men nu har sagerne ændret sig. Anlægget af den nye motorvej har skabt interesse for HI park, særligt den del, som ligger ned mod motorvejen. Her er der bl.a. opført et 6 ha stort lagerhotel, som bl.a. har fået B&O fra Struer og Velfac med produktion i Ringkøbing som kunde. Denne kombination af logistik og motorvej åbner et perspektiv for Herning som brohoved til store del af Midt-, Vest- og Nordjylland. 



Nakskov

Presenter
Presentation Notes
Nakskovs beslutning om at satse på udviklingen af et nyt industri- og miljøområde for i tilknytning til havnen medførte naturlig at byen ikke kunne inddrage havneområderne til boliger og andre ikke-havnerelaterede formål. Havnen skulle tværtimod unyttes som en logistikfunktion knyttet til industri- og miljøområdet. 



Baltic Sea Solution                
”Kick-off” 2005

Czluchow – Poland 
Vyborg – Russia  
Schwedt/Oder – 
GermanyKokkola - Finland

Narva-Joesuu – Estonia 
Wolgast – Germany 
Valka – Latvia 
Sölvesborg - Sweden

Presenter
Presentation Notes
Ideen om at blive et brohoved til Østeuropa blev afprøvet med etableringen af et  samarbejde med en række byer i Østersøområdet for at påvirke lokaliseringen af udflyttende virksomheder. Det var og er et problem for især de mindre byer udenfor storbyområderne, at nyetableringer sker i storbyområderne. For at gå imod denne tendens dannede Nakskov organisationen ”Baltic Sea Solutions” i et samarbejde med en række byer i Østersøregionen. 
I dag arbejder BASS ikke længere med outsourcing, men med et nyt koncept, hvis formål er at bringe ny teknologi ud til udkantområdet som et vækstpotentiale. Med sin beskedne størrelse og med en flad administrativ struktur, kunne kommunen hurtigt følge op på miljø- og energiprojekter, der stiller krav om samspil med kommunal planlægning og byggesagsadministration og med den kommunale tekniske infrastruktur. 
Kommunen var begyndt at samarbejde med højteknologiske virksomheder om gennemførelse af fuldskala forsøg i kommunens forsyningsvirksomheder. Det drejede sig f.eks. om fuldskala forsøg af nye membraner til rensning af spildevand og om optimering af forbrændingsprocesser i fjernvarmekedler. 
Disse projekter har givet en videns overførelse til kommunen så den nu bidrager i efteruddannelsesprogrammer af teknisk personel og er klædt væsentligt bedre på til at indgå i en dialog med miljø- og energivirksomheder. 




Lolland 
Brintsamfund 

Community Test Facility

Presenter
Presentation Notes
Baltic Sea Solutions, som nu samarbejder tæt med Lolland kommune, kalder samarbejdsmodellen Community Test Facility. Den danner i øjeblikket ramme om udviklingen af verdens første brintsamfund i landsbyen Vestenskov. I 30 – 35 husstande installeres små kraft-varme værker baseret på brintdrevne brændselscellter, som får brint fra overskudproduktion af el fra de mange vindmøller ved Lolland. Projektet udføres i et samarbejde med energistyrelsen, DANFOSS, brændselscelle fabrikanten IRD og SEAS-NVE. 



Indvielse af Vestenskov som 
verdens første brintsamfund 
den 15. september 2008

Presenter
Presentation Notes
Den for mindre end en måned siden installationen i den første husstand indviet. 
Et af de næste projekter drejer sig om at kombinerer digeudbygningen på Lolland med produktion af alger for udvikling af biomasse. 




Randers

Nakskov

Herning

Storbyforstaden  ”Tilpasning” 
Storbyens boligmarked  
Storbyens arbejdsmarked 
Storbyens infrastruktur

Egnscentret ”Modernisering” 
Fastholde & udbygge rolle som center 
Modernisere lokale erhvervsliv

Udkantbyen ”Reparation” 
Kompensere tab af arbejdspladser 
Kommunalteknik og højteknologi i samspil

Presenter
Presentation Notes
Jeg skal kort opsummere de strategier, som vi har set i de tre byer. 
Jeg tillader mig at sætte forenklede etiketter på: 
”Storbyforstaden” begunstiges af den nære beliggenhed til storbyen og kan føre en politik, som består i at tilpasse sig de nye muligheder på et stadigt mere integreret bolig og arbejdsmarked. 
”Egnscentret” er nødt til at fastholde og udbygge sin rolle som egnscenter og modernisere de lokale brancher
Byen i udkanten har de færreste midler og modarbejdes af den øgede koncentration i de store byregioner. Strategien må gå på ”reparation” og udbedring af de skader der sker, når et sårbart erhvervsgrundlag trues. Men det kan også lade sig gøre, som i Nakskovs tilfælde, at søge en mere offensiv strategi med for at finde en helt ny rolle i samspillet med omverdenen.  



En by er ikke 
en container

Presenter
Presentation Notes
Jeg har fremhævet forskelle. Men også peget på én lighed, nemlig den at omstruktureringen har skabt en bevidsthed om afhængighed af omverdenen, og om at kunne spille sammen med omverdenen i nye relationer. 
Derfor vil jeg slutte lidt slagordsagtigt med at sige, at byer ikke er containere, der er nok i sig selv. Byer er relationer. 




Byer er 
relationer
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Presenter
Presentation Notes
Mange slags byer – mange slags svar. 
Denne titel dækker over, at byer ikke er ens og at de derfor behøver forskellige planløsninger. 
Under den store vækstperiode efter krigen var byplanproblemerne meget ens fra by til by. Det handlede om byvækst på bar mark udenfor de eksisterende byer. Byplanerne blev udviklet af en snæver kreds embedsmænd i et stærkt boligministerium, byplankonsulenter og kommuneingeniører. Det kan ikke undre, at disse fagfolk udviklede fælles holdninger til, hvordan en god byplan skulle se ud. 
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