
Social balance og strategisk byudvikling
Hvordan skaber vi sammenhængende og
velfungerende byer, og har vi de rigtige redskaber?
v/ stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen,Aalborg Kommune



PLANSTRATEGIEN 
Fasthold den og gør den politisk stærk



2016

Grundlaget for Aalborgs Strategiske Byudvikling er Planstrategierne

Retningen er sat. Det giver forståelse hos borgeren og investeringssikkerhed

2011 2019



Fysisk Vision 2025
En stærk vision, der med 
stort politik ejerskab har 
givet retning og rød tråd i 
arbejdet med 
udviklingsplaner og -
projekter.

Planstrategi 2016
Aalborg Kommune griber 
'guldet' med nye 
integrerede løsninger.

Planstrategi 2019
bygger videre på 
bæredygtigheds-dimensionen 
ved at forankre arbejdet med 
kvalitet i byudviklingen i FN’s 
17 verdensmål. Planstrategi 
2019 følger samtidig op på 
byrådets arbejde med 
Aalborgs DNA med 
strategiens slogan ”Vi 
udvikler byer med kvalitet 
sammen”.

Planstrategi 2011
Skabte grundlaget for 
Kommuneplanens 
Hovedstruktur – vedtaget 
af byrådet i 2013

Kommuneplanen er ikke revideret siden 2013 



KOMMUNEPLANEN 
Er revisionsbestemmelserne for rigide?
Revision tæt på den virkelighed borgeren kan 
identificere sig med                                   
Større fokus på grøn omstilling og den sociale 
bæredygtighed?



Planstrategi

Hovedstruktur

Retningslinjer 

Bydels- og Byudviklingsplaner

Kommuneplanrammer

Lokalplaner
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I Aalborg arbejder vi med ”rullende planlægning” for at opnå bedre 
løsninger og større borgerinvolvering. Det betyder målrettet revision.

Byggesager/projekter

Regional planlægning
REVUS og Råstofplanlægning

EU-Direktiver

Statslig planlægning
Fx De statslige udmeldinger til kommuneplanlægningen

Retningslinjerevision 2019
Helhedsplaner med rammer for lokalplanlægning og 

byggesagsbehandling

”Byudviklingsplaner” = 
kommuneplanrevision via tillæg
Gennemført for 11 Oplandsbyer og 
foreløbig 3 bydele i Aalborg

MÅLRETTET REVISION



Eksempel på strategisk byudvikling og socialbæredygtighed
Aalborg – fra købstad og industriby til moderne storby

1975 2016



Knap 1.000 ungdomsboliger (ud af 7.000) på havnefronten har 
sat sine spor – det var også meningen = strategien



Byrum med identitet, diversitet og social integration
I dag – et mangfoldigt og blandet område, hvor de dyreste lejligheder ligger 
side om side med billige ungdomsboliger. 

Er redskaberne gode nok til at fastholde muligheden for mangfoldighed og 
blandede boligområder uden nødvendigvis at skulle arbejde med almene 
boligkvoter (25 % reglen)?...



Eksempel på strategisk byudvikling og socialbæredygtighed
Fra Fremtidens Forstæder – City in Between 2012 
til Aalborg-modellen
Konkurrence udskrevet af Realdania og Aalborg Kommune. Vundet af Vandkunsten m.fl.
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Den mangfoldige by?
Forstædernes Tænketank, Realdania og Naturstyrelsen, september 2012
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• Kommunen er i højere og højere grad 
facilitator på den lokale 
samfundsudvikling

• Hvordan sikrer vi, at boligudbuddet 
matcher befolkningsudviklingen, 
efterspørgslen samt nye tendenser? 
Markedet regulerer ikke alene

• Blandede boligområder bliver en 
udfordring i fremtiden. 25 % reglen er 
ikke nok

• Excel arket bestemmer. Der bliver tænkt 
ud fra hvad der er mest bygbart. 

• Kommunen bliver sparringspartneren…

• Kommunen sikrer samfundsinteresser 
som bæredygtighed, folkesundhed etc.

Kommunen som facilitator

ErhvervDanmark, september 2018



LOKALPLANEN
Er ”kataloget” forældet med for stort 
et fokus på arkitekturbestemmelser 
(40 gammel) og for lille et fokus på 
”grøn omstilling” og social 
bæredygtighed?





Lokalplaninstrumentet er kernen i byudviklingen
• Der vedtages 600 - 700 lokalplaner om året i DK.
• I Aalborg vedtages gennemsnitligt 25, men der er omkring 100 i 

proces året rundt
• Der bruges kolossalt mange ressourcer
• Processen er lang. Fra de første drøftelser med bygherre over 

forhandlinger med politikere til lokalplansforslaget sendes i høring kan 
der (jo) nemt gå 2-4 år

• Behov for reviderede processer – borgerinddragelsen kommer bagud 
og med forkert fokus

• Lokalplanerne bliver ofte for snævre i deres fokus, de er ikke 
strategiske

• Kan Lokalplanen i en ny udgave med fordel ”afløse” de frivillige 
”mellemlokalplaner” og rammelokalplaner?



• En evaluering af Planloven og Byggeloven bør 
ses i sammenhæng

• Planloven er et godt redskab til vision, struktur 
og grøn omstilling. 

• Byggeloven og miljøloven bør tage sig af det 
tekniske og konkrete – også arkitekturen.

• Lokalplanen kunne i højere grad blive  
bestemmende for ”grøn omstilling” / 
bebyggelses muligheder i kvarteret, bydelen, 
karréen etc. – En slags mellemplan, hvor den 
nære vision blev drøftet med borgerne

• Byggeloven (ikke mindst efter at det tekniske 
er privatiseret via certificering) kunne i højere 
grad håndterer det konkrete projekt i dialog 
med borgerne

• I byer som Aalborg har vi brug for stærkere 
redskaber – der hænger sammen…

• Afstanden fra kommuneplanens hovedstruktur 
til lokalplanens §§ til udstyknings- og 
byggesagerne er uhensigtsmæssige

Man skal have blik for det hele og handle i kaos. Politik og 
planlægning er byledelse, og byplanlæggerne er 
ledere. Et lederskab der må udføres i et samspil med 
det politiske lederskab og borgerne i en folkelig og 
demokratisk proces - i samskabelse!
Citat: The Art of City Building, Nordic City Network 2018

‘The Art of City Building’. 
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