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Bevægelse fra land til by – byregionerne tegner sig

Befolkningsvækst og -tilbagegang



DK2050 opstillede 4 Danmarksbilleder

Individuelle værdier og 
livsstile dominerer hvordan 
folk relaterer til andre grupper og 

til samfundet som helhed

Kollektive værdier og 
livsstile dominerer 

hvordan folk relaterer til andre 
grupper og til samfundet som 

helhed

Stærkt samspil mellem politik 
og grøn teknologi

Svagt samspil mellem 
politik og grøn teknologi



Pendling i 2050 
scenarierne

Vi pendler længere og 
længere mellem bolig og 
arbejdsplads…

Alle scenarier peger på stor 
vækst omkring storbyerne

Forskellige konsekvenser for 
mellemstore byer og 
småbyer

Fokus på det bymæssige og 
på netværk mellem byer

Pendlingsregionerne bliver færre og større 



Arrangement om 2050 i Aalborg, nov. 2014
…på tværs af 
administrative 
grænser 



• Udnytte egne regionale styrker: vi er nordjyder, vi har universitetet, vi 
er gode til at samarbejde, vi kan sammen flytte os, via gode netværk, 
til et grønt samfund. 

• Vi har potentiale til at klare os i konkurrencen – som et selvstændigt 
kraftcenter med stærke nationale og internationale forbindelser.

• Vi skal styrke samarbejdet mellem kommunerne og mellem bystyre, 
erhvervsliv og universitet. Mere samarbejde og mindre intern 
konkurrence i DK – vi vinder ikke ved at løbe efter samme bold.

Aalborg byregion – en ny byforståelse



Dynamisk udvikling af byregionen – strategisk planlægning skal 
modsvare BRN

Aalborg er motor for NordDanmarks udvikling

• Koncentration af befolkning, viden, økonomi, infrastruktur…

Center og periferi har brug for hinanden

• De omgivende byer i regionen er med til at skabe Aalborg

• Lokal opbakning om byregion Aalborg men det kræver mental 
omstilling og kreativitet – det lokale skal bevares men indgå i en 
større helhed

• Selvom Aalborg skal være dynamo, skal byen være ydmyg!

Behov for strategisk samarbejde



Norddanmarks vækstdynamo
Fysisk Vision 2025

Potentialer for 
vækst

Gensidig 
afhængighed



Universitetsbyen 
Aalborg er en 
væsentlig dynamo for 
Norddanmark. 

Indgår i et nationalt 
og internationalt 
samspil af 
byer/regioner med 
hver deres særlige 
rolle. 

Potentialer og 
særlige 
forudsætninger ift DK 
som helhed

Samarbejdsprojekt kommuner og region



Revus 2015
Intet bymæssigt fokus



Mobilitet i Nordjylland
Regionale prioriteter
– KKR Nordjylland

Ikke regionplanlægning 
men samarbejde om bæredygtige 
potentialer og sammenhænge

Byudvikling og 
mobilitet i 
et netværk 
af byer



Nye relationer, byrum og sammenhænge i byen
Letbanen har også en vigtig regional betydning

Aalborg Letbane og byudviklingen

SLA, foreløbig skitse



Behov for at nuancere center-periferi debat

Urbanisering handler også om livsstil – forbrug af regionale tilbud

Workshop som samarbejdsprojekt under BRN 

• Udviklingstendenser og betydning for hverdagslivet –
internationalisering, handel, kultur, fritid, mobilitet…

• Kommunernes fremtidige rolle – som partnere i samskabelse

Større arrangement – slå hul i mediemuren…

Byregional sammenhængskraft
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