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tre temaer:

1. arkitektonisk kvalitet 
og kulturarv

2. bæredygtighed

3. tilgængelighed



10 udvalgte bebyggelser

• Albertslund Nord i Albertslund – opført 1969-1971
• Gyldenrisparken i København – opført 1964
• Høje Kolstrup i Aabenraa – opført 1963-67
• Hånbæk i Frederikshavn – opført 1969-70
• Milestedet i Rødovre – opført 1951
• Skelagergårdene i Aalborg – opført 1970-1974
• Sprotoften i Nyborg – opført 1952
• Urbanplanen i København – opført 1965-1971
• Vanggården i Aalborg – opført 1941-1943
• Varbergparken i Haderslev – opført 1972-1981

den store skala er montagebyggeriets store problem 
 udlejningsvanskeligheder

boligkvaliteten er i orden – den holder de fleste tilfælde også idag!



4 problemer:
• Byggetekniske problemer

- masser af nye materialer og teknikker – flade tage!

• Sociale problemer
- velstanden – danskerne flyttede i ejerbolig (parcelhus) + 
1970ernes krise og koncentrationen af marginalgrupper 
 ghettodiskussionen

• Oplevelsesmæssige problemer
- da den store boligmangel var overstået udvikledes 
kravene til boligerne og deres omgivelser: kritik af 
skalaen, materialerne og formsproget – "man føler sig 
som et komma blandt decimaler" – ensformigheden

• Ændrede normer
- nye ønsker og forventninger, "småt er godt", tæt-lav, fra 
fællesskaber til individualisering





Udfordringer for den 
almene sektor

• social opsplitning og ghettoisering som helt 
centrale udfordringer for den almene sektor 

• segregation/ fravælgelse  residualisering: 
Beboerne i den almene sektor er økonomisk, 
socialt og arbejdsmarkedsmæssigt hægtet af 
den almindelige udvikling.

• imageforværring: Almene boliger bliver boligform 
for ”taberne”



• ændringer i boligsektoren  der er kun 
plads til de svage i en sektor (de andre er 
lukkede/ ejerficerede)

• de første efterkrigsbyggerier blev bygget til 
et samfund med en hverdagspraksis der 
dårligt findes mere

• svigtende efterspørgsel – også i KBH!
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Almene boliger Andelsboliger Privat udlejning Ejerboliger

Boligernes ejerform og husstandstyper, 1997





Før planlægningen/ 
markedsløsningerne

• slum: nedslidte, usunde, dårlige boliger

• slummen koncentrerede samfundets udskud – fattige, 
misbrugere, kriminelle, prostituerede...... 

• arbejderklassens erfaringer fra brokvarterernes 
elendighed pegede på bedre boliger som afgørende 
sociale forbedring

• løsningen blev så at skaffe gode, sunde rammer til 
samfundets svageste med henblik på at sikre dem det 
gode, velfærdsliv de fortjente som alle andre
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k

Saneringskvarterer i København





• Erfaringerne fra 80erne viste at det ikke kun var et fysisk 
problem

• Selvforstærkende negative sociale, økonomiske, fysiske 
processer

• Lav social status har stor betydning, men fysisk 
attraktivitet også vigtigt – det fysiske kan også signalere 
social deroute



Paradoks: Voksende interesse for 
byen, mindre for planlægningen

• seneste år har bæredygtighed/ klima fået en 
fremtrædende position – i al fald retorisk

• men større vægt på erhverv og bosætning 

• kultur og sociale institutioner er gledet lidt i 
baggrunden

• generelt kraftig bevidstgørelse af forhold, der  
gavner den kommunale økonomis udvikling – en 
totalisering af kommunalpolitikken



• der tales og skrives om alsidig udvikling/ plads til alle 
- - - men det facto bygges der helst ejerboliger til 
børnefamilier (gerne øvre middelklasse!)

• Britiske new towns – balancerede byer: socialt og 
funktionelt (økologi var ikke opfundet) (communities)

• byernes opsplitning i socio-økonomiske/ etniske 
enklaver: Kræfterne bag/ er det et planproblem?



• HVAD KAN PLANLÆGNINGEN GØRE?

• styre rammerne for social adfærd, men ikke adfæren

• planlægningen kan påvirke byens/ landets udvikling – 
når det vel at mærke forudsætter en større ændring af 
det byggede miljø

• hvis der ikke sker større ændringer kan planlægningen 
ikke forandre rammerne 

• men er fysisk planlægning et særlig godt middel til at 
løse sociale problemer?



"Hvis det eneste værktøj, du ejer, er en 
hammer, begynder ethvert problem at 
ligne et søm" (Maslow) 



Fysiske indsatser
• Omfatter forbedring af byrums og grønne rekreative 

arealers udseende og brugbarhed, herunder trafikforhold 
og -gener

• Er meget dyre, men også langsigtede investeringer
• Problematik: I hvor høj grad har fysiske indsatser 

betydning for langtidsholdbare løsninger?
• Hvordan skal man prioritere mellem fysiske indsatser og 

andre indsatser – kort og langt sigt
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Year Regulation/ initiative

1938 First urban planning act

1939 First act on slum clearance 

1959 Second act on slum clearance

1963 A proposal for a new planning act is dismissed by a referendum

1969-75 The Planning reform is introduced

1983 Act on urban renewal

1993 Urban Commission

1997 Kvarterløft (Neighbourhood improvement scheme) 

2001 The new Liberal-conservative governments abolishes urban politics

2004 Act on experiment with selling non-profit housing

2004 Act on urban renewal

2004 The Ghetto-strategy 

2005 “A new Chance for All” – a plan for the most deprived neighbourhoods 

2007 Local governments reform – New planning act

Governing urban development in Denmark



Kan vi bygge os ud af problemerne?

• boliger og bebyggelser skal fremtidssikres – men 
fremtiden er ukendt!

• fysiske renoveringer skal rette op på ikke blot tekniske, 
funktionelle og oplevelsesmæssige problemer, men også 
fremtidssikre bebyggelserne. Hvad går vi efter?

• "de velfungerende børnefamilier" – men de er stadigt 
færre, derimod vokser 1-personshusstandene hastigt (nu 
40 % af alle husstande mod 16 % børnefamilier)

• vi bliver flere gamle og især rigtigt gamle (80+)



vedligeholdelse forhindrer nedslidning, men ikke forældelse



Begrundelser for fraflytning i Vollsmose, 
Gellerupparken og Mjølnerparken

Fysiske forhold
• For meget støj og trafik 15
• Området var grimt og kedeligt 15
• Området var nedslidt 13
• Manglende/dårlige friarealer 2
• Dårlige faciliteter for sport og fritid 4

Andre forhold
• Området havde et dårligt omdømme 19
• Boligen for lille 42
• Boligens kvalitet var for dårlig 19
• Folk opførte sig dårligt 15
• Følte jer utrygge i området 13



Årsager til dårligt omdømme i kvarterløftområder  

Årsager til dårligt omdømme
Grimme bygninger og byrum +64%
Meget snavs, forfald og grafitti: +25%
Folk opfører sig dårligt +71%
Generet af vold mv. +57%
Generet af hærværk +32%





• Fysiske forbedringer har en grundlæggende 
betydning for et byområdes attraktivitet og 
status, men især på lang sigt

• Vigtigt at forbedre fysiske forhold som signalerer 
socialt forfald og lav status – derfor vigtigt med 
fortsat vedligeholdelse

• Vigtigt at fjerne fysiske gener – trafik og støj
• Men fysiske indsatser har ingen effekt, hvis 

sociale problemer fortsat dominerer



Hans Thor Andersen

Danmarks nok dyreste 
renovering – den 1,3 mia kr store 
indsats i Vejleåparken, Ishøj



Til overvejelse
• Diskuter den almene sektors muligheder for at 

genoprette den sociale balance gennem fysiske 
renoveringer

• Har byplanlægningen en rolle i forhold til de boligsociale 
udfordringer – og i givet fald hvilken?

• Hvordan bidrager planlægningen til mangfoldighed i 
danske byer i de kommende år?

• Nytter fysiske forbedringer overhovedet?
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