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Økologien drejer sig om landet 

• I ‘A blueprint for survival’ fra 1973 

arbejder man med en maksimal 

bystørrelse på 500 indbyggere. 

• Man forbinder økologien med et liv 

på landet med høj grad af 

selvforsyning 

• FREJA-gruppen, der har base på 

arkitektskolen i København udgiver 

flere håndbøger i landbosætning 

• Imens arbejder storby-marxisterne 

for revolutionen 

• By-økologi i Blød By i 1982 



Naturen i byen 

• Naturen i byen har stor fokus i 

meget af den tidlige byøkologi-

diskussion i Danmark 

• Det drejer sig i det perspektiv om at 

få et rigt plante- og dyreliv i byerne 

• Nye typer af biotoper – byen som 

kunstigt klippeland 

• Grønne baggårde med fuglekasser 

• ‘Natur i byen’ udgivet af 

Planstyrelsen og Skov- og 

Naturstyrelsen i 1991 



Lokale løsninger på miljøtekniske problemer 

Der bliver set på lokale løsninger af 
tekniske problemer: f.eks. 

• Rodzoneanlæg til rensning af 
spildevand 

• Lokal kompostering af organisk 
affald 

• Multtoiletter 

• Genanvendelse af byggematerialer 

• Solvarme til opvarmning af varmt 
brugsvand 

• Passiv solvarme – glasfacader 

• BUR-rapporterne fra 1988 

• Byplanlaboratoriets ‘Byøkologiske 
Initiativer 1989-92 

 

 



Fællesskabet som indgangsvinkel 

• Min indgangsvinkel er ikke den 
miljømæssige –  

• Mit udgangspunkt er det lokale 
fællesskab 

• Hvis det lokale fællesskab skal 
trives, skal der være opgaver, som 
man kan løse i fællesskab lokalt 

• Opgaver, Organisation og 
Ressourcer  

• Social Innovation 

• Byøkologiske opgaver som en 
mulighed for at fremme 
fællesskabet 



Byøkologiske Fremtids- og Øjebliksbilleder 

• Teknologinævnet (nu Teknologirådet) 
iværksatte i 1991 en proces, hvor 
politikere, embedsmænd, græsrødder 
og repræsentanter for det private 
erhvervsliv diskuterede byøkologi i 
scenarieværksteder 

• Grundlaget for scenarieværkstederne 
var ‘Byøkologiske Fremtidsbilleder’ og 
resultatet: ‘Byøkologiske 
Øjebliksbilleder’ 

• Debat med folketingspolitikere i 1993 
(Tamilsagen offentliggøres, regeringen 
vælter) 

• Flere hundrede scenarieværksteder om 
byøkologiske fremtider over hele EU fra 
1994 og ti år frem 



Helhedsorienterede løsninger 

• Helhedsorienterede løsninger er 

et nøglebegreb i byøkologien 

• Den grundlæggende filosofi er, at 

man risikerer at skabe flere 

problemer, end man løser, hvis 

man ser for snævert på 

løsningerne inden for en sektor 

• Skal man for eksempel løse 

problemerne med spildevand, 

nytter det ikke at bruge alt for 

meget energi 

 

 



Byøkologiske anbefalinger – Dansk Center for Byøkologi 

• Svend Auken nedsætter i maj 93 
Det rådgivende udvalg om 
Byøkologi 

• Udvalget anbefaler: 

1. Etablering af byøkologisk 
tilskudsordning 

2. Planlægning og gennemførelse af 
3-5 større byøkologiske 
demonstrationsprojekter 

3. Etablering og drift af et nationalt 
byøkologisk videns- og 
formidlingscenter 

• Dansk Center for Byøkologi 
oprettes i 1997 

 



Stedet som udgangspunkt 

• De helhedsorienterede løsninger 
gøres (mere) konkrete ved at 
tage udgangspunkt i STEDET 

• Målet for byøkologien er en 
bæredygtig udvikling af 
bysamfundet. 

• Men hvordan afvejer man 
hensynet til det stedslige 
udgangspunkt mod samlede 
(miljømæssige) påvirkninger? 

• Og hvad er det der 
bæredygtighed mere præcist? 

 

• “Byøkologi, samspillet mellem menne-
sker og natur i bymæssige bebyggelser, 
herunder det samspil, der er gennem 
naturlige og menneskeskabte energi- og 
materialestrømme. Målet for 
byøkologien er en bæredygtig udvikling 
i bysamfundet. Udgangspunktet for 
byøkologien er det enkelte 
lokalområde, dvs.  karréen, kvarteret, 
bydelen eller i princippet hele byen - og 
stedets beboere og brugere. Herved ad-
skiller byøkologien sig fra andre mil-
jøstrategier, der tager udgangspunkt i 
et bestemt problem, produkt eller 
materiale. Midlet er helhedsorienterede 
løsninger....” (Elle 1995) 

 



Byøkologiske løsninger – de konkrete teknologier 

• Nogle af de konkrete løsninger, 

man arbejdede med, er forladt – 

f.eks. multtoiletter i etagehuse 

• Nogle løsninger er blevet 

standard: vandbesparende 

toiletter, lavenergipærer, .. 

• Nogle løsninger er blevet 

økonomisk mulige: solceller 

• Nogle løsninger har fået en større 

rolle end man forudså i 1997/98: 

lokal afledning af regnvand (LAR) 



   Kompakte byer – fysisk planlægning ‘classic’ 

• Med EU’s Grønbog om Bymiljø fra 

1990 kom der fokus på arealforbrug 

og sammenhængen mellem byens 

tæthed, mulighederne for at 

mindske ‘transportbehovet’ og 

mulighederne for at styrke kollektiv 

transport. 

• Byens tæthed kan styres gennem 

den klassiske byplanlægning, mens 

byøkologien er sværere at styre  

• Hvad med ‘byøkologiske’ løsninger 

med et stort arealforbrug? 

 

 



  Bæredygtige byer 

• Hvor anvendelsen af byøkologi-
begrebet gradvist er døet ud, tales 
der stadigt om bæredygtige byer 
(og bæredygtige bygninger) 

• Ofte italesættes principperne om 
tværgående løsninger 

• Det sociale og det kulturelle er 
begyndt at spille en større rolle 

• På det seneste er der seriøse 
forsøg på at kvantificere begrebet 
f.eks. med DGNB certificering af 
bæredygtige byområder 

• Transport er en udfordring 

• Sustainable Cities master på AAU 
 

 

Billede fra www.sikkertrafik.dk. 



Smarte byer 

• Smart-begrebet har bredt sig fra 
den smarte elforsyning til at dække 
hele byen – dog stadig ofte med en 
vægt på IT-anvendelse 

• Mulighederne er blevet mange flere 
siden de første byøkologi-
diskussioner 

• IT kan være en hjælp i mange 
sammenhænge, men det er stadigt 
nødvendigt at løsningerne er 
gennemtænkte 

• Øresund Smart City Hub (ÖSCH) 
om cykelparkering 

• APP til cykelparkering – relevant i 
Malmø (hvorfor?) 

 



Klimatilpassede byer 

• Skybruddene i København i 2010 
og 2011 har været med til at 
sætte fart i arbejdet med 
klimatilpasning 

• Klimatilpasningen kan være med 
til at give byerne nye værdier – 
men natur er ikke altid godt 

• Innovativ Klimatilpasning med 
Borgere 

• Der kommer meget vand – rigtigt 
meget vand, og det er der ikke 
altid 

 



Delende byer 

• Deleøkonomi er hot 

• Den reneste form for deleøkonomi er 
den form, hvor man deler uden at 
forvente at få noget igen (i stærk 
kontrast til Uber) 

• Delebiler sparer plads – en vigtig ting i 
forhold til den tætte by 

• Maddelingsordninger, reparationscafeer, 
lokalefællesskaber, delehaver, 
bogfællesskaber, byttecafeer, 
bofællesskaber – kombinerer 
ressourcebesparelser med opbygning af 
sociale netværk 

• Sharing Cities international bevægelse 

• Deelstadt Nijmegen 



Fremtidens bæredygtige byplanlægning 

• Tag udgangspunkt i stedet og de 
mennesker, der bebor og bruger 
det, men husk at løfte blikket – 
nogle problemer løses bedst i 
større skala 

• Se altid på tværs af sektorer, så 
der ikke bare flyttes problemer 

• Find løsninger, der understøtter 
udviklingen af de sociale netværk 
og kreativitet 

• Tæthed betyder tæthed målt i 
personer og aktiviteter – ikke kun 
en høj bebyggelsesprocent. 


