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Strategisk byledelse

Strategisk byledelse er globalt orienteret 

ledelse af en bys udvikling, der proaktivt 

og agilt forholder sig til udfordringer og 

muligheder i en hastigt forandrende 

virkelighed

Det kræver et stærkt samspil mellem 

politisk og administrativ ledelse, der i 

samarbejde og partnerskaber med byens 

aktører skaber beslutninger om udvikling 

og transformation af byer baseret på 

viden om samfundets udvikling og byens 

identitet og styrkepositioner. 

(Dansk Arkitektur Center m.fl) 
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Strategisk Byledelse

- et kompetenceforløb

• Seminarer

• Studieture

• Cases

• Netværk

• Centrale aktører 

• Fortrolige fora



God strategisk byledelse kræver  
Indsigt 

i byudviklingens dynamikker og aktører, i kommunens muligheder og roller og blik for de 

globale og regionale tendenser med betydning for byernes udvikling

Stærke og langtidsholdbare visioner

og målsætninger for byens udvikling, som kan videreføres, er robuste og inviterende og 

tilfører nye lag til fortællingen, som man kan begejstres af og ønsker at være en del af. 

Prioritering og koordinering

så de projekter, der bedst passer ind i den samlede strategi får højest prioritet og 

kommunikeres på en måde, der giver mening for medarbejdere og samarbejdspartnere.

Gode processer

hvor de rette aktører, personer og kompetencer bringes i spil og samarbejdspartnere og 

borgere involveres om det rigtige på de rigtige tidspunkter.

Mod

til at evaluere og lære – og acceptere at verden er uforudsigelig og foranderlig
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Tre eksempler fra Frederiksberg



Byen i byen

8,77 km2 
105.000 indbyggere
11.970 indbyggere/km2
Tilvækst 1990-2015: 20%
Vækst stagneret i 2017.
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Vi skaber løsninger sammen

Vi får mest muligt ud af investeringerne

Vi arbejder tværgående

Vi gør byen smart og bæredygtig



Bystrategisk ledelse / strategisk 

byledelse

Nyt plejehjem Betty Nansens Alle

Flygtningeboliger

Klimatilpasning

Frederiksberg Hospital

Bycampus Rolighedsvej
Byfornyelse

Klubbyggeri

Mere metro

Ny idrætshal

Ingeborggården

100 almene boliger

Falkonercenter

CBS 

Studieboliger

KB-hal

Diakonissestiftelsen 

Bispeengbuen

Flintholm

Vi skaber løsninger sammen

Vi får mest muligt ud af 

investeringerne

Vi arbejder tværgående

Vi gør byen smart og bæredygtig

Nordens Plads



”Frederiksberg skal være en dynamisk vidensby med optimale 
rammer for uddannelsesinstitutioner – fra folkeskole til 
universitet. En by, der understøtter Greater Copenhagens profil 
og bidrager til dynamikken i lokalsamfundet og udvikling af 
velfærd gennem synergi mellem vidensmiljøet, erhvervsliv og 
kommune.”



Strategisk partnerskab med uddannelsesinstitutioner

• Jævnlige møder mellem Borgmester og Rektor/Dekan

• Frederiksberg Science City som netværk

• Samarbejde om fysiske udviklingsplaner 

• Samarbejder om uddannelser, iværksætteri, studieboliger 



CBS udviklingsplan
Byintegreret Campus





Start Up City
Omdannelse af gammelt posthus



Start Up City
Omdannelse af gammelt posthus til Danmarks 

stærkeste start-up miljø



Vidensbyens boliger
udvikler byen





Samarbejde med 
Stjernen og privat 
udvikler

Åbner boligområdet i 
forhold til omgivelserne

Tilføjer nye private 
boligformer herunder 
175 studieboliger og nye 
kvaliteter til kvarteret



Strategisk byledelse handler om by
- og det handler om ledelse!
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Frederiksbergstrategien

▪ Er de overordnede visioner og mål for byens 
udvikling og for kommunens opgavevaretagelse

▪ Er vores lovpligtige kommuneplanstrategi som skal 
offentliggøres til debat

▪ Er vores bæredygtighedsstrategi  (Agenda 21)

▪ Danner grundlag for revision af Kommuneplan 2013


