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PrOcEsUrbANisME – byEN sOM øKOsysTEM
Indlæg holdt på DL´s Høstkonference i Arkitekternes Hus 18. november 2011

Stig L. Andersson

Menneskets natursyn har gennem histo-
rien været bestemmende for, hvordan vi 
har indrettet vores byer. I dag har vi ind-
set, at vi ikke står over og ikke kan kon-
trollere naturen. Hvorfor så ikke lære af 
naturen, når vi designer vores byer?

Menneskets syn på naturen har skiftet mange 
gange i løbet af de sidste 150 år i takt med skif-
tende livsvilkår, ideologier, krige og økonomi-
ske konjunkturer. Men gennemgående har 
alle de skiftende syn på naturen været båret 
af den samme forestilling: At vi mennesker er 
naturen overlegen.

Den forestilling, at vi mennesker står over 
naturen, har vist sig at være forkert. Dette ind- 
ser vi nu mere og mere tydeligt. Derfor æn-
drer vores syn på naturen sig i disse år endnu 
engang, hvor vi netop må erkende, at vi trods 
vores teknologiske fremskridt stadig er un-
derlagt naturens processer og tilfældigheder.

At dette nye natursyn vinder frem netop 
nu, er kun naturligt med tanke på de massive 
forandringer, vi er vidne til i netop disse år: 
Klimaforandringer, globale kapacitetsproble-
mer, den eksplosive urbanisering, naturkata-

strofer og en stadig mere omfattende forure-
ning er bare nogle af de faktorer, der i disse 
år former vores syn på naturen og vores for-
hold til den.

Disse store globale forandringer – måske 
de største siden industrialiseringen, ja måske 
de største nogensinde – har vist os, at vores 
naturforskrækkede selvtilstrækkelighed og 
teknologiske forblindelse ikke slår til mere. 
Når vi gentagne gange oplever, at byer og sam- 
fund bryder sammen som følge af økonomi-
ske kollapser, oversvømmelser, vulkanud-
brud, jordskælv og snestorme, viser det, at vi 
har indrettet os på måder, der ikke kan mod-
stå disse begivenheder. For mig at se, er det 
bydende nødvendigt at ændre på byernes 
organisation, udtryk og infrastruktur, så de 
kan overleve og tilpasse sig til den moderne 
verden.

Det er som svar på disse massive udfor-
dringer, at vi i SLA har udviklet en særlig 
metode til byudvikling baseret på en land-
skabsarkitektonisk tænkning, der bruger den 
viden, vi har om naturen, naturens systemer 
og naturens processer til at skabe bæredyg-
tige og leveværdige byer. Metoden kaldes ’pro-

cesurbanisme’, og den går kort fortalt ud på at 
lære af naturen og dens processer og systemer, 
når vi designer vores byer.

Learning from Nature
Procesurbanisme kombinerer hardcore viden-
skabelig viden om naturen, om økosystemer, 
om vegetation, stofskifte, CO2, vækst, vand, 
jord, fødekæder og kemi – ja kort sagt: viden 
om, hvordan verden hænger sammen – med en 
kreativ og en kunstnerisk vilje til at finde lang-
tidsholdbare, bæredygtige og helhedsoriente-
rede løsninger for vores byer. 

Procesurbanismen udvikledes i takt med, 
at vi bevægede os væk fra vores oprindelige 
udgangspunkt som traditionel landskabsar-
kitekttegnestue og mere og mere over mod 
urban design – hvor vi overvejende arbejder i 
dag. Vores fokus skiftede, fordi vi indså, at det 
er i det urbane, de ovenfor skitserede udfor-
dringer nødvendigvis må finde sin løsning. 
Som resultat af dette mangeårige arbejde 
samlede vi i 2008 vores erfaringer i en film og 
en webside (www.processurbanism.com), hvor 
vi præsenterede vores erfaringer, overvejelser 
og forskning i skitseform.
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Hvad betyder det så, procesurbanisme?
At være procesurbanist betyder, at man fo-
kuserer på naturens processer frem for på 
naturens og byens æstetik. Dette betyder, at 
procesurbanisme ikke fokuserer på, hvordan 
naturen ser ud. Men hvordan den fungerer. 
Hermed er procesurbanismen et opgør med 
den konventionelle billeddannelse, der også 
dominerer ellers beslægtede byudviklings-
trends som f.eks. landscape urbanism, der 
opererer med et æstetisk betinget syn på na-
turens rolle i byens udvikling. Procesurbanis-
men har ikke noget fast eller forudsigeligt ud-
tryk, og det æstetiske er ikke i sig selv vigtigt 
for procesurbanisten.

At være procesurbanist medfører også, 
at alle ideer om kontrol og styring bliver 
droppet. Således bliver det processuelle, 
det omskiftelige, det ikke-afsluttede og det 
ukendte til centrale elementer, som pro-
cesurbanismen konstant arbejder med. Lige-
som naturen, hvor kontrol og styring heller 
ikke findes, men hvor økosystemernes gensi-
dige justering sørger for balance, overlevelse 
og udvikling. 

Ved således at lære af naturens økosyste-
mer kan procesurbanisten designe natur og 
by (der ellers normalt opfattes som hinan-
dens modsætninger) som en samlet enhed; 
som noget, der supplerer hinanden, og som 
kan og skal eksistere sammen. Hvor den tra-
ditionelle byplanlægning opfatter byen som 
en samling af strukturer (som f.eks. blå struk-

tur, grøn struktur og infrastruktur), der skal 
optimeres, organiseres og defineres hver for 
sig, ser procesurbanisten i stedet byen som et 
samlet økosystem, hvor alle dele interagerer 
og spiller sammen med hinanden på tværs af 
gængse ’strukturer’. I procesurbanistens optik 
skal naturen således ikke ’beskyttes’ mod den 
’onde’ by. Den skal ind og samarbejde med 
den. Og derigennem skabe et nyt udtryk, en 
ny æstetik.

Ingen kontrol og ingen forudsigelig æstetik
Hvad betyder dette konkret for, hvordan, vi 
skaber vores byer? Lad mig give nogle ek-
sempler:

I den mindre skala kan dette f.eks. betyde, 
at samspillet mellem vegetation, kontorbyg-
geri, dyreliv, infrastruktur og mikroklima 
designes på en sådan måde, at naturens 
naturlige regnvandshåndtering, afkøling og 
biodiversitet erstatter kloakker til afledning 
af regnvand, aircondition og vedligehold/
drift. Denne bestræbelse kan f.eks. ses i SLA’s 
Bymile for SEB Bank i København (2010) og i 
SLA’s udviklingsplan for bydelen Dyngeland i 
Bergen (2012).

I den lidt større skala kan dette betyde 
omlægning af byens parker til fordel for en 
intim sammenvævning af natur og by, der ikke 
blot gør denne nye bynatur langt mere perfor-
mativ i forhold til akklimatisering og bære-
dygtighed. Men også tilfører byen et langt 
mere levende, diverst og sundhedsfremmende 

udtryk. Dette princip har SLA bl.a. benyttet 
sig af i parallelopdraget om Brøset (2010), 
Norges første 100 % CO2-neutrale bydel.

I den store skala kan procesurbanis-
mens landskabelige tilgang til byudviklin-
gen betyde, at masterplanernes rigide plan-
lægning opgives til fordel for en åben ad 
hoc-tilgang, der ser byen som en kompleks 
og foranderlig helhed frem for som en sim-
pel samling strukturer, hvis udvikling man 
tror at kunne forudsige og derfor planlægge. 
Erstattes masterplan med procesplan, kan 
planen tilpasse sig uforudsete hændelser ved 
at ændre form, udtryk og funktion i takt med, 
at ny viden og forandringer trænger sig på. 
Dette princip ligger f.eks. til grund for SLA’s 
forslag til Greve Midtby (2009) og Langager-
gaard (2005), også i Greve, samt den midler-
tidige anvendelse af havnearealerne i Frede-
ricia C (2010).

I alle tilfælde gælder det, at det er natu-
rens processer og systemer (og ikke naturens 
æstetik eller billede), der danner baggrund for 
alt, vi laver, og som vi lærer af for at skabe den 
bæredygtige og leveværdige by.

Radikalt, men ikke nyt
Procesurbanisme opfattes ofte som noget me-
get radikalt – af alle andre end landskabsarki-
tekter. Procesurbanister og landskabsarkitek-
ter ved nemlig, at det at tænke i økosystemer, 
processer og helhedssammenhænge er nød-
vendigt for enhver overlevelse og udvikling – 
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hvad enten vi taler landskab, haver og natur-
planlægning, eller design af byrum, strategier 
for fremtidens provinsbyer og indretningen af 
de største metropoler i verden.

Kun hvis vi løsriver os fra den måde, vi 
konventionelt forestiller os, at natur og by 
skal se ud på, uanset om de er sammen eller 
adskilt, kan vi for alvor gøre noget ved de ud-
fordringer vi står overfor i det urbane: klima, 
kapacitet og livskvalitet. Med procesurba-
nismens fundament i naturvidenskabelig 
viden og kunstnerisk erfaring og indsigt kan 
vi berige verden med en ny æstetik, natur og 
leveværdige urbane samfund, der virker radi-
kalt anderledes end noget andet, vi før har set. 
Stig L. Andersson, professor ved Københavns 
Universitet LIFE , kreativ direktør i SLA, 
landskabsarkitekt mdl
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