
Formandskabet for netværkssamar-
bejdet ”Privat-Offentlige Bysamarbej-
der” har udsendt en afrapportering 
med samarbejdets erfaringer og 
læringer. Realdania By & Byg, KL, 11 
kommuner samt Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen har deltaget i netværket.  
Dansk Byplanlaboratorium har funge-
ret som sekretariat for netværket.  
 Privat-offentlige bysamarbejder er 
defineret ved at være et samarbejde 
mellem frivillige private aktører og 
kommunen, som både i udlandet og 
herhjemme ofte er en central del af 
de samarbejderne. Formålet med pri-
vat-offentlige bysamarbejder er oftest 
at gennemføre et specifikt projekt eller 
at forbedre et specifikt byområde hvad 
angår den fysiske indretning, byfunkti-
oner, kommunikation eller drift.   
 

Eksempler og best-practise  
Rapporten er en opsummering af 
netværkssamarbejdets hovedkonklusi-
oner, som er blevet til i undersøgelsen 
af danske og udenlandske erfaringer 
med privat-offentlige bysamarbej-
der. Den vigtigste konklusion er, at 
partnerskaber skaber langlivet værdi 
for byudviklingen. Enkelte aktører kan 

ikke stå alene, når det gælder om at 
arbejde mod et fælles mål. Når flere 
aktører går sammen om en fælles 
vision eller et specifikt mål kan de dele 
ressourcer og viden.  
 På baggrund af undersøgelserne af 
de danske og internationale eksem-
pler på privat-offentlige bysamarbej-
der er der i rapporten sammenfattet et 
best-practice-afsnit, som kan under-
støtte udviklingen af både fremti-
dige og nuværende bysamarbejder.  
Rapporten peger endeligt på, at der i 
Danmark er brug for mere viden og 
konceptualisering af de privat-offent-
lige samarbejdsmodeller, hvis partner-
skaberne i højere grad skal være en 
del af byudviklingen i fremtiden. 

Hent rapporten her
Rapporten ”Privat-offentlige bysam-
arbejder” er en uddybning af det 
inspirationshæfte, som netværkets 
formandskab udgav i efteråret 2019. 
Både rapporten, inspirationshæftet og 
yderligere information om privat-of-
fentlige bysamarbejder kan hentes på 
www.byplanlab.dk/netvaerk-pob og 
www.realdania.dk/pob

Privat-offentlige 
bysamarbejder 
skaber varig værdi
I en ny rapport fra netværkssamarbejdet Privat-Offentlige 
Bysamarbejder kan du læse om erfaringer og læringer  
fra en undersøgelse af danske og udenlandske privat-
offentlige bysamarbejder, og hvordan de skaber varig  
værdi ved at samle private og offentlige aktørers  
viden og ressourcer i arbejdet mod fælles mål. 

Af Philip Holmkjær, Dansk Byplanlaboratorium

”Privat-offentlige 
bysamarbejder” 

Hovedkonklusionerne fra 
rapporten er: 
• at partnerskaber om byernes 

udvikling er effektive og  
skaber varig værdi 

• at der under netværkets arbejde 
kun er få aktører, der har 
efterspurgt en lovgivning om 
forpligtende bysamarbejder  
i Danmark, sådan som der 
findes andre steder i verden 

• at kommunen er en central 
part i frivillige privat-offentlige 
bysamarbejder 

• at ejendomsejere med fordel 
kan spille en central rolle i 
de danske privat-offentlige 
bysamarbejder 

• at privat-offentlige 
bysamarbejder forudsætter 
enighed om udfordringerne 

• at privat-offentlige 
bysamarbejder er båret  
af samskabelse 
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