
Danske byers udfordringer 
- set i lyset af megatrends 
 
Kursus i København 3 dage i november-december 2011 – udvidet program: 
 
Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis 
for at forstå, hvad dansk planlægning og bypolitik er udtryk for.  
 
En række teoretiske forudsætninger, der sætter deltagerne bedre i stand til at forstå, hvad der 
foregår i danske byer, vil blive præsenterer på kurset.  Kursets centrale læringsmål er, at få 
deltagerne til at reflektere over og opnå dybere forståelse af egen kommunes 
planlægningsmæssige praksis. Med henblik på at kvalificere praksis og være med til at ruste 
danske byer mod fremtidige udfordringer.  
 
Det gøres ud fra tre vinkler under overskrifterne:  

Den innovative by     Den opsplittede by     Den globale by 
 
Kurset vil koble teori og praksis, og oplægsholderne vil være en blanding af danske og udenlandske 
teoretikere og praktikere. Desuden inddrages skriftligt materiale som supplement til oplæggene.  
 
Kurset bygger på, at deltagerne forbereder sig før hver kursusgang, i begrænset omfang holder 
oplæg og i øvrigt indgår aktivt. 
 
De tre dage vil indeholde oplæg, debatter og øvelser. Af øvelser kan nævnes, hjemmeopgaver, 
hvor deltagerne bedes koble det hørte med egne erfaringer. 
 

24. NOVEMBER 

Den innovative by      
 
Hvordan bliver danske byer bedre til innovative løsninger på store udfordringer? Dag 1 giver 
deltagerne en platform til at forstå de udfordringer, som danske byer står overfor: 
Planlægningsproblemer, der i litteraturen er kendt som ’wicked problems’ eller ondartede 
problemer.  
Tackling af ondartede problemer kræver innovative løsninger, der udarbejdes i netværk på kryds 
og tværs af ministerier, regioner og kommuner, virksomheder og civilsamfundet. Netværk, der gør 
op med traditionelle hierarkiske organisationsformer, - og kræver erkendelse af, at statslige, 
regionale eller kommunale planlæggere ikke arbejder for en organisation, der handler i ensom 
majestat ved at udarbejde og effektuere egne løsninger, - men må koordinere sin 
planlægningsindsats med andre netværksaktører for at levere innovative løsninger på bl.a. klima- 
og integrationstudfordringen.  



 
Hvordan kan netværksformen hjælpe planlæggerne med at håndtere ondartede problemer? Og 
hvordan kan vi redefinere planlæggerens embedsmandsrolle, så den geares til at indgå i netværk, 
der udarbejder innovative løsninger? Og herudfra: hvordan skal de innovative løsninger 
udarbejdes?  
 
Dagens program 
 
10.00 Velkomst, præsentation af dagens program  
Projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium  
 
10.15 Præsentationsrunde i plenum  
 
10.30 Netværksledelse: hvorfor og hvordan?  
Diagnose af komplekse, ondartede problemer og konkrete bud på, hvordan den offentlige 
embedsmand tackler dem igennem netværksledelse.  
Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati, Institut for Samfund og 
Globalisering, Roskilde Universitet 
 
11.15 Summegrupper og efterfølgende spørgsmål til Eva Sørensen 
 
12.05 Frokost 
 
13.00 Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor 
Fra de klassiske til nye planlæggerroller. Om barrierer og muligheder for fremtidig innovation. 
Oplæg baseret på undersøgelser af danske planlæggere og andre fagprofessionelle i den offentlige 
sektor.  
Seniorforsker Karina Sehested, Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet. 
 
13.30 Summegrupper og efterfølgende spørgsmål til Karina Sehested 
 
14.00 Hvad lærer vi af vores planlægning?  
Ofte ser vi alene på resultatet og glemmer processen. Tanker om en bedre evalueringskultur og 
kærlig-kritisk gennemgang af større planer i danske byer. 
Teknisk chef i Hedensted og medlem af Byplanlaboratoriets bestyrelse: Ole Bladt-Hansen.  
 
14.30 Case og efterfølgende diskussion  
Deltagerne arbejder med denne eller egne cases i grupper  
 
15.45 Tak for i dag  
Præsentation af hjemmeopgave og evaluering af dagen. 
 
 
 



1. DECEMBER  

Den opsplittede by  

- diversitet og mangfoldighed 
 
Dansk bypolitik handler både om vækst og social sammenhængskraft. Væksten i storbyerne er en 
realitet, men det er opsplitningen desværre også. På dag 2 vil vi diskutere, hvilken dynamik man 
skal tage hensyn til, når man planlægger byer med øje for sammenhængskraft og mangfoldighed. 
Vi vil se nærmere på, om vi har redskaberne til at planlægge det, vi ønsker. 
 
Hvilke udfordringer og dilemmaer slås man med i de vestlige storbyenklaver for tiden? Hvilket 
normalitetsbegreb og mangfoldighedsbegreb er fremherskende – og hvilken rolle spiller konflikt 
og konsensus?  
 
I Gellerup forsøger man f.eks. at sprede de belastede grupper og man iværksætter særlige 
indsatser i de udsatte boligområder. Skaber det lokalsamfund eller skaber det bare spredning? 
Hvordan kan man arbejde bevidst med styrkelse indefra i stedet for eller i samspil med 
planlægningen udefra? 
 
Dagens program  
 
10.00 Velkomst og præsentation af dagens program 
Direktør Ellen Højgaard, Dansk Byplanlaboratorium  
 
10.15 Boligmarked, planlægning og mangfoldighed 
Hvilke tendenser gør sig gældende i moderne bypolitik? Hvordan italesættes bypolitikken, hvad 
står der i plandokumenterne, og hvordan handler vi rent faktisk? 
Forskningschef Hans Thor Andersen, SBI 
 
11.00 Does Scale Matter? 
Er opsplitningen af byen et spørgsmål om skala? Er vi kommet til at bygge for store enheder? Hvad er i givet 
fald den optimale skala, hvis man drømmer om naboskab og sociale mix? Hvilken rolle spiller naboskabet 
og kvarteret – om nogen? Hør om den Europæiske debat og om konkrete Hollandske undersøgelser af 
naboskabseffekter og integration. Oplægget er på engelsk 

Professor Sako Musterd. Amsterdam Institute for Social Science Research Departement of 
Geography, Planning and International Development Studies 
 
 
11.45 Summegrupper og debat 
 
12.30 Frokost 
 
13.30 En ny helhedsplan for Gellerup 
Nu tyr vi også til nedrivning i Danmark, som man i en årrække har gjort det ude omkring i Europa. I 
Gellerupparken gennemføres mange af de tiltag, som vi har kunnet se i forbindelse med 
omdannelse af udsatte boligområder i udlandet gennem en årrække? Hvilke gamle og helt nye 
redskaber skal i spil. Hvor er driverne, dilemmaerne og udfordringerne? 



Sekretariatsleder Per Frølund Gellerupsekretariatet 
 
14.30 Casearbejde 
Vi arbejder i grupper med analyse af helhedsplanen for Gellerupparken og evt. andre udvalgte 
planer fra de deltagende kommuner 
 
15.45 Tak for idag 
Hjemmeopgave og evaluering 
 

8. december 

Den globale by 
 
Dag 3 løfter sig op fra dag 1 og 2 og ser bredt på byernes nye rolle i en global kontekst. 
Hvilke megatrends præger verdens byer, og hvad betyder det for nordiske hovedstæder og for de større 
danske byer. Endelig slutter dagen og hele kurset med at knytte an til førstedagens fokus på den innovative 
by. 
 
Ifølge OECD er landenes konkurrenceevne i stigende grad afhængig af de store byer, fordi de er bedst til at 
tiltrække udenlandske investeringer, turister og arbejdskraft. OECD har udarbejdet en analyse af byernes 
konkurrence i den globale økonomi. Undersøgelsen indeholder bl.a. en grundig analyse af de 
socioøkonomiske tendenser og udfordringer for de største storbyområder i OECD og kommer med en 
række anbefalinger til, hvordan byer kan udnytte deres særlige kompetencer, men understreger, at det ikke 
nytter at tænke i standardløsninger.  
 
Ifølge Ove K. Pedersen er byen igen hjemsted for det moderne, dvs. for en modernitet, hvor globaliseringen 
som en dynamisk proces fornyr arbejdsliv og livsmønstre og gør byerne til hjemsted for livsformer, der 
hverken er traditionelle eller lokalt forankrede, men koblet til globaliseringen. Livsformer er blevet et 
middel til at fremme byernes konkurrencedygtighed, og i stedet for at koncentrere sig om modsætningen 
mellem land og by, er politikere og regeringer begyndt at interessere sig for byudvikling. 
 
Ifølge Nille Juul-Sørensen er bykonkurrencen en særlig udfordring for Danmark, fordi innovation og 
beslutsomhed ikke er ’det hyggelige Danmarks’ stærke side.  
 
10.00  Velkomst og præsentation af dagens program 
Projektleder Vibeke Meyling, Dansk Byplanlaboratorium   
 
10.15 Competitive Cities 
Et indledende oplæg (på engelsk), som tegner størrelser og geografi – hvor, hvad og hvor meget om 
udvikling og konkurrenceevne. Præsentation af analyseprogrammet, samt de særlige analyser af de 
nordiske hovedstæder og Øresundsregionen. 
Olaf Merk, senior policy analyst, Directorate of public Governance and Territorial development, OECD. 
(Ansvarlig for rapporten om Hovedstadsområdets konkurrenceevne fra 2009)  
 
11.00 Byernes nye rolle 
Byerne er igen blevet centre for vækst og udvikling og hjemsted for det moderne, dvs. for en modernitet, 
hvor globaliseringen som en dynamisk proces fornyr arbejdsliv og livsmønstre. Globaliseringens by er lige 
dele bystruktur og livsform. 
Ove Kaj Pedersen, professor i økonomi og politik på CBS 



 
11.45 Summegrupper og efterfølgende debat  
5 spørgsmål om de globale tendenser i relation til det lokale. Hvordan kan de læses, og hvordan kan de 
bruges? Afspejler de sig i den måde, vi planlægger på? 
 
13.00 Frokost 
 
14.00 Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlige ved Aalborg 
Hvordan præger de globale megatrends den nordjyske by, og hvad er Aalborgs rolle i Danmark? 
Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt i Aalborg Kommune 
 
14.30 Summegrupper og efterfølgende plenumdebat 
 
15.00 Hvorfor er innovation og beslutsomhed ikke Danmarks stærke side? 
Nille Juul Sørensen, arkitekt og direktør i Arup 
 
16.00 Tak for i dag  

 


