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Urbane projekter i Byplan 1990-2015 

 

Som led i en erhvervs-PhD, udført i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aalborg 

Universitet 2010-2013, blev Byplans behandling siden 1990 af emnet urbane projekter 

undersøgt. Det gav et overblik over hvordan de forskellige temaer har bølget frem og 

tilbage i den danske fagdebat gennem de sidste 25 år, og det er temaet for denne artikel.   

PhD’en handler om urbane projekter som redskaber i strategisk byomdannelse, med 

teoretisk fokus på sted, diskurs og planlægning. Særligt er undersøgt 3 forskellige 

rationaler som drivkræfter for bymæssige projekter: mobilitet, naboskaber og ’kulturelle 

fyrtårne’.  

 

Omkring 1990 var samfundet og de politiske og økonomiske strukturer blevet grundlæggende ændret 

siden efterkrigstidens opbygning af velfærdssamfundet, og en økonomisk ’forestilling’ om 

vidensbaseret økonomi har lige siden været en vigtig ny betingelse for byerne. Byomdannelse er i 

stort omfang blevet set som led i den grundlæggende omstilling af byerne fra at leve af industri til at 

skulle leve af viden, kultur og oplevelser. De teorier om byernes udvikling, som præger perioden efter 

1990, handler om oplevelsesøkonomi, den kreative klasse og kulturplanlægning med stedet som 

konkurrenceparameter, fokus på autenticitet, offentligt byliv og byrum, oplevelsesbyen og genbrug af 

industrikulturens efterladenskaber i form af anlæg og landskaber, men også om bæredygtighed og ny 

kritisk mobilitetstænkning. Disses teorier og udfordringer ligger til grund for periodens byplanpraksis i 

Danmark. 

 

Når man bladrer de gamle og nyere numre af Byplan igennem, er det slående hvor meget diskursen 

har ændret sig. Hele opfattelsen af hvad planlægning er, og hvad vi som planlæggere kan og skal 

stille op med de bymæssige problemer vi udfordres af, er skiftet markant. Siden starten af 1990’erne 

er der sket en kraftig ændring af planlæggernes selvforståelse fra en fag-faglig rolle henimod 

forhandlingsplanlægning (som var nyt i 1990) og en mere helhedsorienteret og strategisk orientering.  

 

Miljøfokus i to bølger 

Byplan var i starten af 1990’erne præget meget af Brundtland-rapporten om bæredygtig udvikling og 

EUs grønbog om bymiljø. Planlægning blev af mange set som det redskab, der skulle styre 

samfundsudviklingen i retning af en sådan ønsket bæredygtighed, og der var artikler om byøkologi i 

byfornyelsen, fx i Berlin. Men også et bæredygtigt trafiksystem og miljøhensyn i trafikplanlægningen 

var på dagsordenen, ligesom lokale ’Agenda21-planer’ blev omtalt. Første ’bølge’ kan således 

henføres til 1990’erne, hvor en ny bevidsthed om at byernes miljø påvirker det globale miljø kom til 

udtryk.  

 

I 2008 dukker den første artikel om miljø og bæredygtighed op i bladet efter en pause siden 2003 

uden artikler om emnet. Den handler om bæredygtighed i Rio de Janeiro. Forud for FN’s 

klimatopmøde i København i 2009 var der med flere artikler igen et øget fokus på klimaforandringer 

og klimatilpasning, ikke mindst i forhold til håndtering af de stigende regnmængder. Igennem både 

2010 og 2011 er klimatilpasning i planlægningen således et tema som fylder meget i Byplan, og i 

2013 blev der skrevet om klimaændringer og bylivskvalitet. Anden ’bølge’ har dermed et andet fokus 

- hvor den første bølge kan tolkes som idealistisk, er den anden mere pragmatisk med baggrund i den 

’brændende platform’ som klimaforandringerne udgør – i modsætning til 1990’erne er de fleste nu 

enige om at klimaforandringerne er menneskeskabte.  

 

Det er interessant at højkonjunkturen i 00’erne havde forløbet uden en eneste artikel i Byplan om 

miljø og bæredygtighed - det var slet ikke her, fokus var i den periode. Bladets artikler og det faglige 

fokus fulgte således de siddende regeringers fokus i forhold til den generelle samfundsudvikling 

relativt tæt.  

 

Byfornyelse og kvarterløft 

Byfornyelse fyldte en del i byplans spalter i 1990’erne. Der er artikler om den danske 

byfornyelsespraksis, om bevarende byfornyelse, overvejelser om større helhedsorientering og 

byfornyelsens sociale konsekvenser og rolle i boligpolitikken. Den konkrete byfornyelsesindsats bl.a. 
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på Indre Vesterbro i København blev omtalt, og der var flere artikler om byøkologi i byfornyelsen. 

Lovændringerne på byfornyelsesområdet fyldte en række artikler. I sammenhæng med omtale af den 

helhedsorienterede byfornyelse, som blev indført i 1997, var der artikler om den offentlige 

byfornyelses ændrede rolle fra at være dominerende frem mod mere at blive en ’katalysator’ for 

(privat) byomdannelse, som led i en samlet bypolitik.  

 

Kvarterløft blev også indført i 1997 og indgik som et byfornyelsesredskab på linje med 

helhedsorienteret byfornyelse, blot i større skala, og blev omtalt i Byplan en del gange i 1998 da det 

var nyt, herunder også den udenlandske inspiration hertil fra Holland, IBA Emscher Park og Scotland 

vedr. skabelse af partnerskaber. Siden var der artikler om kvarterløft i 2001, 2002 og 2003 i 

forbindelse med resultaterne af nogle af kvarterløftprojekterne i Danmark. En efterfølger i 2008 kom i 

form af artiklen ’10 år med kvarterløft’. Herefter er byfornyelsen forsvundet fuldstændigt ud af bladets 

spalter. Dog afholdt byplanlaboratoriet i 2013 en konference om områdefornyelse og bypolitik i de 

store byer ’fællesskab og vækst i byfornyelsen’, som blev omtalt i bladet.   

 

Byarkitektur i midtbyområder, som i 1990’erne typisk var blevet omtalt i sammenhæng med 

byfornyelse og kommuneatlas, blev senere behandlet i sammenhæng med emner som kulturmiljø, 

bykvalitet og højhuspolitik i den kreative vidensøkonomi m.m. Landskabsarkitektur har været emne 

for en artikel om hollandsk landskabsarkitektur i 2004. Igen i 2014 var der artikler om 

bevaringsarbejde, henholdsvis græsrodssamarbejde i Vordingborg og fokus på byhistorie i Fredericia. 

 

Til gengæld for den manglende fokus på naboskaber og byfornyelse i midtbyområder, blev forstaden 

behandlet i en række artikler, dels i sammenhæng med kvarløftprojekterne, men også som 

selvstændige artikler. I 2000 var der en række artikler om forstadsproblematikker, herunder om 

forstadens livstil, problemramte boligområder og naboskabsplanlægning i forstaden. I 2006 var der 

igen et par artikler om forstadsliv og belastede bo- og boligområder, og i 2010 og 2011 artikler om 

segregation i danske storbyer og en artikel om en ny generation af omdannelsesplaner via 

helhedsplaner for de almene boligområder. I 2015 har områdefornyelse igen været omtalt, denne 

gang om Københavns Nordvestkvarter med et fokus på virksomheder og iværksættere i bykvarteret.   

 

Omdannelse fra industri til kultur og viden 

Et andet omfattende tema i Byplan, by- og havneomdannelse, bliver fra begyndelsen af 1990’erne sat 

ind i en ramme bestående af globalisering og bykonkurrence, ikke mindst via de udenlandske 

eksempler fra London Docklands og Hamburg, der omtales som Nordtysklands metropol og 

’boomtown’ efter murens fald, og ’urban management’ i Rotterdam.  

 

Op mod årtusindskiftet blev bragt flere artikler om byomdannelse som led i bypolitik, i 2001 omtalt 

som omdannelse fra industri til ’serviceerhverv’, hvor byudvikling blev omtalt som en international 

konkurrenceparameter. Richard Floridas 3T’er og branding af byer kom på dagsordenen i 2004 med 

en artikel ’Richard Florida og det 4. T: bykvalitet’. Byggeboomet i 00’erne prægede artiklerne i 

Byplan, hvor dansk havneomdannelse med inspiration fra Rotterdam, Hamburg, Vancouver, 

Amsterdam mv blev omtalt og diskuteret, ligsom Carlberg og Christensens (2005) kulturanalyse af 

Københavns havns omdannelse blev omtalt. I 2005 blev bragt en artikel om Aalborg Kommunes 

hovedstruktur ’Fra funktionel planlægning for alle til branding for the creative class’. Begrebet videnby 

blev første gang brugt i 2006 i en artikel om Malmøs forandring fra industriby til videnby, og herefter 

hører vi ikke mere om service.  

 

I årene med højkonjunktur op mod finanskrisen i 2008 var der flere artikler om højhuspolitik i 

København og Århus og om havneplanlægning i danske og udenlandske byer. Debatten om højhuse 

og fortætning fik også næring af artikler om hollandsk pragmatisme i forbindelse med 

havneomdannelse i København og om planlægning i Amsterdam i 2003 samt en artikel om højhuse og 

pladser i New York fra 2008. I 2006 er der en artikel om kreative videnbyer, og Musicon i Roskilde 

som ’kreativ bydel’ omtales i 2008. En række artikler om udenlandske projekter omhandler dette 

emne: om omdannelse fra tekstil til it i Leeds (2002), omdannelse af industri i Trondheim (2004), 

Malmøs forandring fra industri til videnby (2006) og Reykjavik som videnby (2006). 
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I 2013 har der været artikler om byliv og bylivskvalitet, både i forhold til klimatilpasning, teknologiske 

byrumsanalyser og mobilitet, mens midlertidighed og kreativ vækst har været et stort tema i 2015.  

 

Markedsorientering og finanskrisen 

Selve ideen om at planlægge byen som helhed i modsætning til at gennemføre enkeltstående 

projekter har været et gennemgående tema i Byplan. Ofte er spørgsmålet behandlet som et valg 

mellem fornuftig planlægning og de frie markedskræfter. Omkring 2000 blev der i bladet udtrykt 

frustrationer over at der ikke blev planlagt men i stedet truffet ’ad hoc løsninger’, og efter 

’systemskiftet’ i 2001 var der megen frustration over VK-regeringens ambitioner og tiltag bl.a. i 

forhold til ønskerne om at liberalisere planlægningen.  

 

Køge Kyst byomdannelsesprojektet, hvor der er udviklet et særligt udviklingsselskab, er blevet omtalt 

i 3 artikler fordelt på 2010 og 2012. I takt med denne udvikling, hvor det i højere grad er blevet 

projekter fremfor planlægning der forandrer byen, er der igennem hele perioden indhentet eksempler 

fra udenlandske byer med omtale af en række redskaber og koncepter for udviklingsselskaber mellem 

offentlige og private parter. Det gælder bl.a. forhandlingsplanlægning i forbindelse med Globen i 

Stockholm (1993), et byudviklingssselskab i Hamburg (1996), urban management i Rotterdam 

(1996), ZAC-redskabet i Paris (2001), udbygningsaftaler i Norge (2009) og Urban Regeneration 

Company i Liverpool (2009). I 2013 handler en artikel om Aarhus Kommunes tilgang til 

havneomdannelsen hvor en særlig stabsenhed, adskilt fra den øvrige kommune, forhandler direkte 

med ejendomsudviklerne. 

 

Byggeboomet stoppede brat da finanskrisen brød ud i 2008, og der bredte sig en ny eftertænksomhed 

i Byplans spalter. Dette sker samtidig med det nye fokus på klimaforandringer og bæredygtighed i 

forbindelse med klimatopmødet i København i 2009. Byplans ansvarshavende redaktør Dennis Lund 

kritiserer i en leder i nr. 2, 2008, den danske planlægning for at være kortsigtet, projektorienteret og 

snæver, ’opsøgende efter reklame og branding og alt det hippe’. Projektorientering bliver i denne 

sammenhæng brugt som skældsord for kortsigtethed. Videre i samme leder sammenligner Dennis Lund 

udviklingen på planlægningsområdet med udviklingen i finansverdenen, sådan at forstå at planlægningen 

efter krisen står uden et egentligt planberedskab, fordi man har givet afkald på ’planlægnings-pli’ under 

højkonjunkturen. 

 

Det er tydeligt at artiklerne i Byplan efter 2008 har fået en anden karakter i forhold til før 

finanskrisen, der satte en kraftig bremse i investeringerne. Der er stadig mange artikler om 

bykonkurrence og kampen om investeringer, men strategisk bæredygtig byudvikling, 

mobilitetsplanlægning, bæredygtighedsværktøjer, klimatilpasning, funktionsblanding, midlertidighed 

og byliv er blevet de nye dominerende temaer. I 2013 skrev Lene Schaumburg og Inge Langkilde 

Larsen fra arkitektfirmaet ZARK en artikel om strategisk byudvikling, hvori de omtaler en lang række 

tiltag i danske byer samt inspirationer udefra: 

 

’Flytning fra land til by, klimaforandringer og økonomisk krise er nogle af de forandringer, som vi står 

overfor netop nu. Forandringerne rækker ind i fremtiden, og de skaber også udfordringer på lokalt 

niveau. Den enkelte kommune eller by er nødt til at forholde sig til udfordringerne med en 

planlægning, der i højere grad er strategisk.’ (Lene Schaumburg og Inge Langkilde Larsen, 2013) 

 

Naboskabsrationalet og de urbane projekter 

Artiklerne om byfornyelse fra 1990’erne handler meget om midtbyområder som rammer om 

hverdagsliv, beboerinddragelse, naboskaber og fællesskab. Det fokus på hverdagsliv i byen, som 

byfornyelsen havde indeholdt, forsvandt efterhånden som byfornyelsen mistede betydning i 

planlægningsdebatten, både i kraft af økonomisk nedprioritering og byfornyelsens ændrede fokus væk 

fra de store midtbyområder. Samtidig med at byfornyelsen og naboskaber i midtbyen forsvandt som 

tema i Byplan, blev forstadstemaet genoptaget - dvs. der skete en forskydning af interessen for 

naboskaber fra midtbymiljøerne til forstaden og de store almene boligområder.  

 

I takt med den markedsorientering af byplanlægningen, som skete i sammenhæng med den øgede 

globale bykonkurrence, flyttede fokus i midtbyplanlægning væk fra nabofællesskaber og 
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borgerinddragelse og i stedet henimod offentligt byliv. Planlægning blev ikke længere set som 

værende i stand til at ’styre’ udviklingen, men til gengæld kom der fokus på bybranding. Nu handlede 

det meget mere om at gøre sig interessant for investorer. I Ørestaden måtte de hjælpes i starten. Der 

blev lagt en stor planlægningsindsats i at skabe attraktive rammer for private boliger både i 

Ørestaden og på havnefronter rundt om i hele landet. Efterhånden som de nye boligområder skød op, 

kom kritikken af at nogle af områderne manglede diversitet og kultur i forhold til bylivet. Hele tiden 

har diskussionen mellem planlægning og markedsstyring været ført. Det aktuelle fokus på 

detailhandelsplanlægning og midtbyplanlægning/levende bymidter (2015), kan ses som en fornyet 

interesse for midtbyområdernes vitalitet. Som i 1990’erne er der behov for planlægning for at bøde på 

den markedsorienterede udvikling, men hvor det i 1990’erne handlede om forslummede boligmiljøer, 

er det denne gang livløse bykerner på grund af manglende handel. Vi er nødt til at finde på noget nyt 

at bruge bymidterne til, hvilket den megen fokus på bl.a. midlertidighed også vidner om. 

 

Mobilitetsrationalet 

1990’ernes artikler om trafikplanlægning handler primært om miljøorienteret trafikplanlægning og 

lokale trafik- og miljøplaner i forskellige danske byer, og i 1998 er der en artikel om trafik og miljø 

internationalt. Artiklen om banegårdscentret i Odense fra 1992 har forhandlingsplanlægning som 

tema, og i 1995 er der en artikel om kompaktterminalen i Viborg hvor temaet er forsøg med kollektiv 

trarik. I 1997 er der en artikel om transportens rolle i hverdagslivet. Endelig to artikler om bycykler i 

København og København som cykelby i henholdsvis 1995 og 1997. Det tyder således ikke på at 

mobilitet i særligt stort omfang var drivkraften for større urbane projekter rundt i landet, bortset fra 

kompaktterminalerne.  

 

Men i København var der fokus på Ørestaden og på den kollektive trafik. Ørestadsplanlægningen, som 

var hægtet op på udbygning med metro, blev omtalt mange gange i perioden. Vinklerne har været 

det bæredygtige i forhold til udbygning med kollektiv trafik, og så kritikken af at havnetunnellen 

underminerer bæredygtigheden (1996) og at fokus var på udbygning af byen fremfor på de 

eksisterende byområder. Kollektiv trafik og stationsnærhedsprincippet i København er blevet omtalt 

med jævne mellemrum i Byplan.  

 

Efter finanskrisen, og samtidig med det øgede fokus på klimaplanlægning, har Byplan bragt flere 

artikler om bæredygtighed i forhold til transport med fokus på reduktion af klimabelastning, og der er 

udvist en bredere interesse for mobilitet med artikler om kollektiv trafik og cyklisme mv. I 2012 og 

2013 var der adskillige artikler om mobilitetsplanlægning i storbyen og en artikel om byliv på 

Nørreport station, og i 2014 en artikel om trafikken der stiger igen efter finanskrisen, med 

trængselsproblemer til følge. Byplan har ikke haft fokus på at også byerne Århus, Odense og Aalborg 

satser strategisk på skinnebåren trafik i form af letbaner. I en artikel fra 2004 om byomdannelse i 

Paris blev adgangen til højklasset og sammenhængende kollektiv trafik omtalt som væsentlig for 

erhvervslokalisering, og letbaner indgår i en generel artikel fra 2012 om strategier for bæredygtig 

byudvikling, hvor det fremhæves at effektiv kollektiv trafik er en af nøglefaktorerne. Imidlertid er 

temaet for nærværende blad mobilitet, så måske bliver der nu rådet bod på den mangel. 

 

Fyrtårnsrationalet 

Det mest slående ved artikelgennemgangen i forhold til kultur i byen er at sprogbrugen har ændret 

sig så markant. I 1990 talte man om turisme og turismeplanlægning, i 2000 blev udtrykket ’kulturelt 

lokomotiv’ introduceret i en artikel om San Fransisco, og op gennem 00’erne blev begrebet ’kreative 

videnbyer’ meget eksponeret. Med Richard Floridas 3 T’er og stort fokus på den kreative klasse blev 

der stræbt efter en attraktivitet som kunne tiltrække investeringer og mennesker med ressourcer, 

viden og kreativitet. Kulturpolitik og turisme blev i 1990 drøftet som del af planlægningsfeltet - dels 

fra en historisk synsvinkel i forhold til potentialerne i de attraktive danske middelalderbyer (Jørgen 

Elsøe Jensen), men også ud fra en mere kritisk position, hvor ’Danmarks-kataloget’ blev dissekeret for 

at fremstille en overfladisk idyl (Carsten Thau). Der findes stadig turisme og turismeplanlægning i 

dag, men de ord der dukker op på byplanlaboratoriets hjemmeside, når der søges på turisme, er 

kulturarv og oplevelsesøkonomi, dvs. turisme ses i dag i tæt sammenhæng med branding af 

videnbyens kultur- og bymiljø mv. 
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Store kulturevents brugt som led i strategisk planlægning blev omtalt flere gange i 1990’erne, i 1992 

med 3 artikler om henholdsvis Expo 92 i Sevilla, perspektiver efter OL Lillehammer 94, og Århus 

festuge. I 1996 var der en artikel om København som kulturby 1996 og i 1998 om Lissabon Expo 98. 

I 2007 var der en enkelt artikel om OL og byudvikling, men ellers har det emne ikke været behandlet 

efter årtusindskiftet.  

 

Efter 2000 kom et voldsomt øget fokus på byrum og byliv, indvarslet med to artikler i 1996 om 

København som kulturby og Aarhus, som fik byplanprisen for at åbne sin å. Artiklerne i 00’erne 

handler om byrum som offentlige mødesteder, bykvalitet, bylivsværdier og bybranding, ikke mindst i 

forbindelse med det store fokus på videnbyer som har været siden 2004, startende med artikler om 

Richard Florida, kreativ økonomi og bykvalitet som ’det 4. T’. Artiklerne handler om kulturmiljøer, 

havnemiljøer, videnbyer og brandingstrategier. Også de seneste år er der skrevet om ’kulturelt ledet 

byudvikling’ og om ’kultursamarbejde’ i forhold til udvikling af byen. Midlertidigt byliv er behandlet 

med en artikel i 2011 om projekterne på Carlsberg og i Fredericia med referencer til udlandet, og en 

artikel i 2012 omtalte konferencen ’think space’ om brugerstyret byudvikling med brug af 

midlertidighed, ligesom der igen i 2015 er fokus på midlertidighed med flere artikler. 

 

I forhold til denne megen omtale af kultur - bredt betragtet, dvs. også omhandlende viden og 

kulturelle aspekter af byrum - virker artiklen fra 1991 om ’Kulturen på fedekur’, som omhandlede 

byggerier af en mængde kulturhuse i danske byer, og om hvordan kulturen kunne integreres i byens 

liv, nærmest uskyldig med sin tilgang til fænomenet med et forsigtigt spørgsmål om kultur mon er 

noget der kan generere økonomi.  

 

Afslutning – hvad så nu? 

Fremover må debatten så finde andre kanaler end Byplan. Hvis jeg på baggrund af 

artikelgennemgangen og PhD’projektets undersøgelser af skiftende diskurser i byplanlægningen skal 

komme med bud på den fremtidige debat, så vil der de kommende år være et fortsat fokus på 

strategisk byplanlægning som det der skal binde bymæssige projekter sammen, og på at danne 

partnerskaber mellem offentlige og private parter. Midlertidighed vil fortsat blive udforsket som 

metode, både ift mobilitet, kultur og boligmiljøer. 

 

Hvad så med de tre rationaler – hvad vil være drivkræfter for de urbane projekter? 

Det er tydeligt at en ny mobilitetsbølge skyller frem i øjeblikket, og der vil de næste år blive arbejdet 

meget med mobilitetsdrevet byudvikling. Kulturen vil også fortsat indgå i byplanlægningen, men da 

der ikke længere er så mange penge at bygge kulturhuse for, vil den faglige debat frem for ’kulturelle 

fyrtårne’ handle mere om det kulturelle indhold (herunder byliv) og samskabelse/brugerdrevet 

byudvikling. Naboskabsrationalet vil være aktuelt med planlægning af fortætning og omdannelse af 

boligmiljøerne i de store byer, herunder ikke mindst forstadsområderne, både med brug af støttet 

byggeri og privatfinansierede projekter.  

 

 

Anne Juel Andersen, Arkitekt MAA, PhD, planlægger i Aalborg Kommune. 

 

Link til PhD-projektet: http://vbn.aau.dk/da/publications/urbane-projekter(cc56f421-6c58-437d-aff5-

f30fc1f24bed).html 

 

http://vbn.aau.dk/da/publications/urbane-projekter(cc56f421-6c58-437d-aff5-f30fc1f24bed).html
http://vbn.aau.dk/da/publications/urbane-projekter(cc56f421-6c58-437d-aff5-f30fc1f24bed).html
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