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indledning

forstædernes tænketank blev nedsat af naturstyrelsen og real-
dania i foråret 2011 og fik til opgave at komme med anbefalinger 
til, hvordan efterkrigstidens forstadsområder kan udvikles og 
omdannes på en sådan måde, at de fremover kommer til at fun-
gere mere bæredygtigt i både miljømæssig, social og økonomisk 
forstand. tænketankens medlemmer er udpeget, så de repræ-
senterer forskellige fagligheder, institutioner og aktører, der er 
involveret i udviklingen og omdannelsen af de danske forstæder. 

Tænketankens arbejde har afsæt i fire eksempelkommuner, som repræsente-
rer forstadsproblematikken i forskellige bystørrelser og forskellige landsdele. 
Eksempelkommunerne er Brøndby, Kerteminde, Horsens og Aalborg. Brøndby 
Kommune er et eksempel på forstadskommunen i en storbyregion, som ikke 
har noget tydeligt centrum. I Brøndby er fokus på hovedstruktur og boligpoli-
tik. Horsens er den typiske mellemstore by med et klart centrum, og kommu-
nen deltager med et villaområde, der står over for store ændringer i kraft af ny 
energiforsyning og ny kloakering. Langeskov i Kerteminde Kommune repræ-
senterer, hvad der kunne kaldes det fritliggende forstadsområde. Den optræder 
med en problemstilling, der handler om at styrke centret og byens identitet i 
forbindelse med etableringen af en ny station. Aalborg Øst er som Brøndby en 
del af en storbyregion, men den står over for store ændringer i form af opgra-
dering af et stort boligområde, bygning af et nyt universitetshospital og udbyg-
ning af universitet og sportsarena.

At komme med anbefalinger til, hvorledes efterkrigsforstaden kan gøres mere 
bæredygtig, handler om gradvis omdannelse – ikke om at komme med idealfor-
slag til, hvorledes en bæredygtig ny by eller bydel kan indrettes og realiseres. 
Når det gælder omdannelse af allerede udbyggede bydele, er den offentlige 
planlægnings muligheder for at påvirke og styre betydeligt svagere, end når 
det gælder udbygning af nye områder. De omdannelser, der sker i eksisterende 
områder, foretages i hovedsagen på grundlag af ejendomsejernes ønsker om at 
modernisere deres ejendomme og tilpasse sig nye boligbehov og nye markeds-
vilkår. Den offentlige planlægning kan nok sætte rammer for disse omdannel-
sesprocesser, men ikke styre dem i samme grad, som når det gælder udbyg-
ning af nye områder. Denne erkendelse har været en vigtig forudsætning for 
Tænketankens tilgang til opgaven. Der sker rent faktisk mange omdannelser i 
forstæderne, men de er betinget af meget forskellige interesser hos de involve-
rede aktører og vil ikke af sig selv trække udviklingen i forstæderne i en mere 
bæredygtig retning. Men det er ikke desto mindre disse private omdannelser og 
investeringer, som rummer potentialet til at ændre forstaden.
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4. MØD! 5. REDEFINÉR! 6. LINK!

1. FORTÆT! 2. FORBIND! 3. BLAND!

diagram fra CoBe og mVrdV’s forslag til 
aalborg Øst
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diagram fra jWH’s forslag til Farum

TILGANG 

i arkitektkonkurrencen City in between 
om udvikling af aalborg Øst har CoBe 
og mVrdV formuleret tre grundlæg-
gende strategier for udvikling og 
omdannelse af forstaden: Fortæt-for-
bind-bland. disse strategier er på linje 
med Tænketankens tilgang til udvikling 
af en bæredygtig forstad. det er dog 
vigtigt at understrege, at eksempelvis 
fortætning ikke handler om fortætning 
af alle områder i forstaden. Ønsket om 
et mere sammensat og rigere dagligliv 
og en højere grad af bæredygtighed og 
involvering kan opnås ved, at nogle om-
råder fortættes og dermed påvirker na-

boområder til at fungere på nye måder, 
uden at disse nødvendigvis fortættes. 
Fortætning må altså ses som en strategi 
for et større område, og løsningerne må 
i det hele taget tage afsæt i og tilpasses 
de lokale forhold og potentialer. 

i arkitektkonkurrencen Farum i udvikling 
om udvikling af Farum Bymidte præsen-
terede jWH arkitekter nedenstående 
diagram, som fi nt sammenfatter både 
kompleksiteten i de mål, der sigtes efter 
og de forskellige typer af aktører, som 
skal inddrages, hvis omdannelsespro-
jekter skal lykkes og resultere i en mere 
bæredygtig og sammensat forstad.
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På trods af den offentlige planlægnings begrænsede muligheder må det 
derfor være det offentlige, der stiller sig i spidsen for en sådan omdannel-
sesproces mod en højere grad af bæredygtighed ved at forsøge at påvirke 
og koordinere de mange omdannelsesinitiativer og skabe billeder af en ny 
fremtid, som kan inspirere og guide udviklingen i den ønskede retning. For 
Tænketanken har perspektivet derfor været, hvilke muligheder det offentlige 
har for at påvirke omdannelsen gennem samarbejde, koordinering, planlæg-
ning, lovgivning og forskellige former for incitamenter. Når opgaven anskues 
på denne måde, deler problematikken sig imidlertid geografisk. Der, hvor der 
allerede er mange omdannelsesprocesser i gang i kraft af stor økonomisk 
aktivitet, er der et sæt af muligheder for at påvirke udviklingen i den ønskede 
retning. Der, hvor den økonomiske aktivitet er lav, er der færre muligheder for 
at påvirke udviklingen, og det kræver andre typer af handlinger.

Tænketanken har af ressourcemæssige grunde valgt at fokusere på de om-
råder, hvor der er en vis økonomisk aktivitet, hvilket også afspejler sig i valget 
af eksempelkommuner. Der bør i forlængelse af dette arbejde igangsættes 
overvejelser over, hvorledes forstæderne kan omdannes i de dele af landet, 
som er præget af en lavere økonomisk aktivitet. 

Afsættet i det offentliges muligheder for at påvirke og koordinere omdan-
nelsesprocesser i efterkrigsforstaden har også medført, at vægten ligger på 
de fysiske ændringer og i mindre grad på, hvordan de sociale strukturer kan 
påvirkes gennem specifikke politikker – selvom disse forhold er forsøgt med-
tænkt. Tænketanken har eksempelvis ikke indgående beskæftiget sig med 
hvilke initiativer, der kan modvirke sociale problemer i store almene boligbe-
byggelser. Dette valg er fortaget ud fra den betragtning, at der allerede findes 
en bred vifte af forslag, som peger på, hvordan disse områder kan løftes. 
Tænketanken har i stedet behandlet dette problemkompleks ved at diskutere 
og anvise hvilke muligheder, der findes for at udvikle og forbedre de store al-
mene bebyggelser gennem en bedre integrering i byen med nye forbindelser 
og udvekslingsmuligheder med omgivende bydele.

Tænketankens arbejde og anbefalinger publiceres i to forskellige udgaver. 
Denne korte udgave, som rummer et resumé af arbejdets problemstillinger, 
målene og midlerne og derefter præsenterer Tænketankens anbefalinger i 
deres fulde omfang. Med fokus på anbefalingerne lægger denne udgave væg-
ten på de nødvendige politikker: Hvilke former for initiativer og handlinger 
skal igangsættes for at omdanne efterkrigsforstaden i en mere bæredygtig 
retning? Den større rapport omfatter en grundigere diskussion af problemer, 
mål og midler, men adskiller sig især ved at have et afsnit, der mere konkret 
og med eksempler diskuterer, hvilke muligheder og typer af projekter der er 
relevante i forstadens forskellige områdetyper, og hvordan der kan arbejdes 
på regionalt og lokalt niveau for at skabe mere bæredygtige forstæder. Den 
større rapport er især tænkt som inspiration og værktøj til de planlæggere, 
der skal tilrettelægge omdannelsesprojekterne, mens denne korte udgave er 
målrettet politikere, administrative beslutningstagere i de danske kommuner 
samt alle andre, der ønsker indsigt i konklusionerne fra Tænketankens arbejde.
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udbredelse af byområder bygget efter 1945

Aalborg

Langeskov

Horsens

Brøndby

EFTERKRIGSFoRSTADEN

efterkrigstiden igangsatte en byekspan-
sion med en udstrækning, som ikke var 
set tidligere. Byekspansionen baserede 
sig på en bystruktur, der var mere åben 
og opdelt end de historiske byer, og 
som krævede en mobilitet af et omfang, 

der ikke var set tidligere. det er disse 
bydele, vi nu må revurdere for at tilpasse 
til nye ressourcemæssige og klimatiske 
betingelser og til nye dagliglivsformer. 
udstrækningen af efterkrigsforstaden 
ved de fi re eksempelkommuner er vist 
med mørk tone på nedenstående kort.
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Efterkrigstidens forstad blev bygget på forestillingen 
om, at en åben by med adskillelse af de forskellige 
funktioner var den rigtige opskrift på den moderne 
by. Ved at adskille funktionere mente man at kunne 
afværge de konfl ikter mellem forurenende industri og 
boliger, som plagede den historiske, tætte by. Ved at 
arbejde med en lav tæthed ville man skabe en sund og 
grøn by og undgå den form for slum, der var så meget 
af i industribyerne. De adskilte funktioner og aktiviteter 
skulle bindes sammen af et eff ektivt vejnet med bilen 
som det dominerende transportmiddel og dermed 
give familierne den frihed, som bilen giver. Med denne 
model var det intentionen at skabe velfærdssamfun-
dets by, hvor alle kunne få en sund bolig, og hvor der 
var plads til, at byens forskellige funktioner kunne 
udvikle sig uden at komme i konfl ikt med hinanden. 
Med disse idealer gik der efter 2. verdenskrig en byeks-
pansion i gang i de fl este europæiske lande inklusive 
Danmark, som ikke havde sin lige på noget tidligere 
tidspunkt i historien. Byernes areal fl erdobledes i 
den tidlige efterkrigstid, hvor man på 25 år byggede 
store dele af de forstadsområder, vi har i dag. De nye 
forstadsområder blev styret af en række statslige 
politikker og kommunale planer. Gennem den fysiske 
planlægning sikrede man, at byen blev opdelt på den 
måde, man mente var rigtig, og at der blev plads til 
den sociale service, der hørte velfærdsstaten til. Gen-
nem andre politikker sikrede staten, at byggeindustrien 
blev industrialiseret, så den kunne levere tilstrækkeligt 
mange boliger og tilstrækkeligt mange produktions-
bygninger i det nødvendige tempo. Samtidig gjorde 
skattepolitikken det muligt for fl ere familier at få råd til 
at bo i eget hus. På mange måder var det en impone-
rende indsats, der meget bevidst og målrettet moder-
niserede samfundet. 

I dag står vi med resultatet af denne store bybyg-
ningsperiode og må konstatere, at noget fungerer 
godt, og andet er problematisk. At noget fungerer 
mindre godt skyldes især, at de samfundsmæssige 
vilkår i dag er væsentlig anderledes, end da ideerne 
om den moderne by blev udviklet. Men det skyldes 

også, at nogle af ideerne bag modernismens by var 
for endimensionale til at danne ramme om et varieret 
socialt liv og komplekse funktionelle relationer. Vi kan 
konstatere, at haveboligområderne er populære: Mere 
end 65 procent af den danske befolkning foretrækker 
at bo i en havebolig i forstaden. Vi kan også konsta-
tere, at en del af de store etageboligområder funge-
rer mindre godt, og at der er sket en koncentration af 
mange af de svageste familier i netop disse områder. 
Vi kan se, at mange af efterkrigsforstadens industri-
områder står delvist tomme, fordi den type produkti-
on og lagerfunktion, som de blev bygget til, er fl yttet 
til andre dele af kloden. Vi kan se, at den bystruktur, 
der kom ud af bestræbelserne på at skabe en funkti-
onsdelt by og et hierarkiseret og sikkert trafi ksystem, 
resulterer i små, adskilte bebyggelses-øer, som ikke 
danner nogen sammenhæng og isolerer forskellige 
sociale grupper. Vi kan se tegn på, at de demografi -
ske ændringer med fl ere ældre, fl ere enlige og små 
familier giver problemer i forhold til forstaden. Forsta-
dens boliger og dens institutioner er bygget til bør-
nefamilien og har svært ved at tilbyde de boligtyper 
og udfoldelsesmuligheder, som enlige, små familier 
og ældre efterspørger. Længere ude i horisonten – og 
mere diskutabelt – kan vi ane, at forstaden har svært 
ved at leve op til de dagliglivsformer, der kommer 
med mere fl eksible arbejdstider, fjernarbejde og krav 
om et mere sammensat og indholdsrigt hverdagsliv. 
Om disse problemer er reelle eller spekulative, er der 
forskellige meninger om. Vi kan dog konstatere, at 
den forestilling, som efterkrigsforstaden er bygget 
på, om et dagligliv, der er delt mellem otte timers ar-
bejde, otte timers hjemmeliv og otte timers søvn, ikke 
svarer til den dagliglivsrytme, som er dominerende i 
dag. Eller sagt på en anden måde: Efterkrigsforstaden 
er det sene industrisamfunds byform, og den viser 
tegn på at have svært ved at leve op til de behov, 
normer og forventninger, der dominerer i en postin-
dustriel epoke.

Der er nok enighed om, at der er visse problemer 
med forstadens bystruktur, boligformer og bymiljøer 

eFTerkriGsForsTaden oG
BæredyGTiGHeden
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index af energiforbrug fra 1972-2005

Beboernes gennemsnitlige daglige samlede transport

samlet energiforbrug fra 1950-2005

RESSoURCEFoRBRUGET

energiforbruget steg voldsomt i alle vestlige 
lande, da genopbygningen og den samfunds-
mæssige nyorientering mod velfærdsstaten gik i 
gang efter 2. verdenskrig.

efter en voldsom stigning fra 1950 til 1970'erne er 
det lykkedes at reducere husholdningernes res-
sourceforbrug, mens energiforbruget til transport 
har været stigende gennem hele perioden og 
fortsat stiger kraftigt. 

den nederste graf viser forskellen i omfanget af 
biltransport, alt efter hvilken bytype man bor i. 
Her træder de mindre byer frem med en markant 
højere bilbenyttelse, end det er tilfældet i de 
mere tætte byområder. 

Vi kan altså konstatere, at de ressourcemæssige 
problemer, som vi står overfor, er et generelt 
samfundsmæssigt problem, som vi har skabt i 
efterkrigstiden. samtidig kan vi dog også konsta-
tere, at de forstadsområder, som vi har opbygget 
i efterkrigstiden, så at sige er specialiserede til 
det store ressourceforbrug. Vi er derfor nødt til at 
rette særlig opmærksomhed mod efterkrigsfor-
staden, hvis det skal lykkes at opnå den reduktion 
i forbruget af energi og ikke-fornyelige ressour-
cer, som vi har forpligtet os til. 
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og med de dagliglivsformer, som bestemmes af disse 
strukturer. Men der er ikke enighed om, hvor store og 
alvorlige disse problemer er. At forstaden stadig er 
meget populær indikerer i hvert fald, at ikke alle ser el-
ler oplever disse problemer. Uenigheden betyder også, 
at der er uenighed om, hvorvidt disse problemstillinger 
er noget, der kræver initiativer fra det offentlige, eller 
om det er problemer, der vil blive løst gradvist gen-
nem diverse små tilpasninger. Det er Tænketankens 
opfattelse, at det er nødvendigt at gennemtænke og 
forberede løsninger på disse problemer, selvom nogle 
af problemerne indtil videre kun optræder i det små. 

Der er imidlertid andre effekter af efterkrigsforstaden, 
som udgør mere håndfaste og målbare problemer, 
nemlig de ressourcemæssige aspekter. Den åbne og 
funktionsdelte bystruktur, der dominerer forstaden, 
favoriserer bilen som det hurtige og fleksible trans-
portmiddel, der kan sammenbinde livet i forstaden 
ved af forbinde dagligdagens mange adskilte mål. 
Vi kan konstatere, at efterkrigsforstaden er den 
mest ressourceforbrugende del af vore byområder. 
Det gælder energiforbruget til opvarmning og drift, 
men det gælder især energiforbruget til transport, 
som er konstant stigende. Vi ved, at vi er nødt til at 
gøre noget ved det store ressourceforbrug og vores 
store udledninger af CO2, og vi har forpligtet os til 
det gennem internationale aftaler. Hvis vi skal leve 
op til disse aftaler, er vi nødt til at forsøge at ændre 
den måde, forstaden fungerer på. Man kan indvende, 
at det ikke er forstaden som sådan, der står for det 
store ressourceforbrug, men i stedet de forbrugs- og 
livsformer, vi har opbygget efter 2. verdenskrig. Man 
kan også indvende, at det er forkert at forsøge at ud-
skille forstæderne fra de byregioner, som de indgår i, 
fordi dagliglivet udspilles mellem en række forskellige 
delområder i hele byregionen. Men forstaden er den 
del af vores byområder, som er mest direkte specia-
liseret til disse livsformer, og forstaden fastholder og 
viderefører dem. Derfor er det vigtigt at fokusere på, 
hvilke ændringer der kan foretages i forstaden, som 
kan trække udviklingen i en mere bæredygtig retning.

Det tredje sæt af problemer, det er nødvendige at 
adressere, er tilpasningen til nye klimatiske vilkår. 
Her er forstaden netop i kraft af sin åbenhed og sine 
mange grønne arealer ikke det vanskeligste problem. 
Men det er ikke desto mindre tvingende nødvendigt 

at handle på dette felt, især i de lidt ældre områder, 
hvis man skal undgå store tab og værdiforringelser 
som følge af eksempelvis oversvømmelser.

Vi står altså med nogle forstæder, som vi kan konsta-
tere, har et uholdbart stort ressourceforbrug, og som 
ikke lever op til de demografiske udviklingstenden-
ser i form af aldersfordeling og husstandsstørrelser. 
Vi står med nogle forstæder, som vi er nødt til at 
tilpasse til nye klimatiske betingelser. Dertil kommer, 
at der er tegn på, at forstæderne har svært ved at 
danne ramme om de dagliglivsformer, som præger 
den postindustrielle æra. Men vi står også med nogle 
forstæder, som – i hvert fald når det gælder havebo-
ligerne – er meget populære. Hvis vi skal undgå, at 
de erkendte problemer forøges og kræver meget dra-
matiske indgreb, er det fornuftigt at forsøge at sætte 
ændringsprocesser i gang nu. Men det er vigtigt, at 
disse ændringer tilrettelægges på en måde, så forsta-
dens bærende kvaliteter bevares.

målene
Hvad er det mere præcist, vi skal opnå med de foran-
dringer, vi gennemfører, og hvordan forstår og bruger 
vi bæredygtighedsbegrebet? Det tredelte bæredyg-
tighedsbegreb, der omfatter miljømæssig, social og 
økonomisk bæredygtighed, bliver ofte kritiseret for at 
være for åbent og velmenende til at kunne bruges i 
praksis. Tænketanken har imidlertid valgt at fastholde 
dette begreb netop på grund af den store bredde. 
Hvis vi vil gøre os håb om at gennemføre varige og 
ambitiøse ændringer, der kan opnå tilslutning og 
fastholdes på lang sigt, må vi operere med denne 
bredde og tilrettelægge handlinger og forandringer, 
der opfylder alle tre dimensioner. 

Målene med at arbejde med den miljømæssige 
bæredygtighed i forstaden er, at vi skal reducere 
energiforbruget, presset på de naturlige ressourcer, 
arbejde med affaldshåndteringen og vandforbruget 
og indrette forstaden til nye klimatiske vilkår. 

At reducere energiforbruget til drift kræver blandt 
andet, at alle de apparater, vi har i vores boliger, bliver 
mindre energiforbrugende, men det kræver i høj grad 
også en ændring i adfærd og en øget bevidsthed om 
nødvendigheden af at reducere i energiforbruget. 
Energiforbruget til transport er den energikompo-
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BIo-RESSoURCER

WWF udarbejdede i 2008 disse to kort, 
som viser trækket på bio-ressourcerne. 
de grønne toner viser overskud af bio-
ressourcer, mens de rød-brune toner vi-
ser overforbrug, des mørkere des større 
overforbrug. det er slående, at så sent 
som i 1961 var det kun nogle få lande i 

Vesteuropa, der havde overskredet bio-
kapaciteten i de områder, som de råder 
over, mens det i 2005 er alle de økono-
misk fremgangsrige lande, der overskri-
der den biokapaciet, som er på deres 
egne territorier. dette understreger, at 
det er den livsstil og de samfundsformer 
og –normer, vi har opbygget efter 2. ver-

denskrig, som vi er nødt til at revidere. 
samtidig understreger det også, at vi 
ikke kan tillade os at inddrage mere land 
til byvækst, når vi ved, at verdens dyrk-
bare overfl ade vil blive indskrænket som 
konsekvens af klimaændringer.
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nent, der stiger kraftigst og dermed den komponent, 
som det både er vigtigst og sværest at gøre noget 
ved. Forstaden har et meget stort energiforbrug til 
transport i kraft af sin åbenhed og opdelthed og den 
dertilhørende afhængighed af bilen. Målet er ikke at 
reducere mobiliteten i forstaden, men at reducere 
bilafhængigheden og derved reducere det store 
energi- og arealforbrug, som er koblet hertil. Vi kan 
påvirke bilafhængigheden, hvis vi gradvist kan ændre 
bystrukturen i forstaden, således at der er tættere til 
en række af de funktioner, man har brug for i dagligda-
gen. Hvis vi kan skabe et mere finmasket net af fortæt-
ningspunkter, hvor der både er butikker, institutioner, 
sportsanlæg og andre rekreative tilbud i cykelafstand, 
er der mulighed for at reducere brugen af privatbilen. 
Hvis vi samtidig kan etablere effektiv kollektiv trans-
port mellem disse fortætningspunkter og forbedre 
omstigningsmulighederne mellem de forskellige trafik-
arter, er der principielt set mulighed for at fastholde 
mobiliteten, samtidig med at vi reducerer bilafhængig-
heden. Bystrukturen determinerer dog ikke brugen af 
privatbil, adfærd spiller også en stor rolle. Bilen er ikke 
kun praktisk, den er også en del af livsstilen i forstaden. 
Hvis vi skal indfri de muligheder, der ligger i at ændre 
forstadens bystruktur, skal vi både påvirke adfærden 
gennem diverse kampagner, og vi skal gøre det meget 
mere attraktivt at gå og cykle ved at gøre gangforbin-
delser og cykelruter mere komfortable, oplevelsesrige 
og smukke. Arbejdet med energiforbruget handler 
også om at efterisolere forstadens bygninger, som for 
en stor dels vedkommende er bygget efter en meget 
lav isoleringsstandard. Det kræver både vejledning og 
måske også økonomiske incitamenter som fx en let-
telse at finansieringsmulighederne. 

Den miljømæssige bæredygtighed handler ikke 
kun om energi- og ressourceforbrug, men også om 
at sikre forløbet af naturlige processer ved at lade 
vandsystemer og spredningskorridorer danner sam-
menhænge, som kan være med til at sikre, at vi ikke 
yderligere reducerer artsrigdommen i naturen. 

Et af målene er også at styrke den sociale bæredyg-
tighed. Her er det vigtigt at arbejde med forstadens 
struktur i forhold til offentlige rum, forbindelserne 
mellem forskellige områder og forstadens evne til at 
give oplevelses- og udfoldelsesmuligheder for mange 
forskellige grupper. Det kræver, at vi ser på, hvordan 

vi kan skabe koblinger mellem de mange adskilte be-
byggelses-øer, og det kræver, at vi skaber flere og nye 
typer af offentlige rum, som kan indtages af forskellige 
grupper. Det drejer sig om rum, der knytter sig til de 
eksisterende fortætningspunkter, og som skaber flere 
overlapninger og mere synergi mellem funktionerne 
og de grupper, der bruger dem. Men det handler også 
om at skabe nye typer af grønne rum, som kan tjene 
som offentlige rum og om en aktivering og bedre ud-
nyttelse af de fortætningspunkter, der allerede findes 
omkring institutioner og sportsanlæg. Dette kan gøres 
ved at samlokalisere flere funktioner, ved at åbne dem 
og ved at kæde dem sammen med andre bydele. En 
forbedring af den sociale bæredygtighed kræver sam-
tidig, at vi bearbejder de mange afstandszoner, der 
er mellem de forskellige bebyggelser, og at vi skaber 
koblinger og lokaliserer nye anlæg og rekreative mulig-
heder, som kan være fælles og skabe nye mødesteder.

Målet med at forbedre den økonomiske bæredygtighed 
er at få skabt incitamenter til, at de investeringer, som 
foretages i forstaden, i højere grad tænkes i forhold til 
at styrke den sociale og miljømæssige bæredygtighed. 
For at sikre dette er der behov for nye samarbejdsfor-
mer, som gør det attraktivt at tænke helhedsorienteret. 
I denne sammenhæng er der relevante erfaringer fra 
blandt andet Frankrig, Tyskland og Spanien. Over-
ordnet set er det målet, at det ikke er developerens 
korte tidshorisont og skarpt afgrænsede matrikel, der 
bliver accepteret som økonomiens ramme, men at der 
i stedet anvendes kalkuler, som indtænker byggeriets 
fulde livscyklus og indregner de potentialer, der ligger i 
at tænke det aktuelle projekt ind i en større helhed. Det 
kræver, at det offentlige stiller krav om sådanne bereg-
ninger og indretter sine egne beregningsmodeller, så 
de inkluderer livscyklusperspektivet.

midlerne og tilgangen
Det har været en afgørende forudsætning for Tæn-
ketankens arbejde, at det drejer sig om at forandre 
nogle allerede eksisterende byområder. Det handler 
ikke om at rive forstaden ned og komme med forslag 
til, hvordan man bygger en ny eller andre tilsvarende 
radikale indgreb. Det handler om at gennemtænke 
og tilrettelægge en gradvis ændring af forstaden, så 
den på samme tid bliver mere bæredygtig og mere 
attraktiv at leve i. Det er ikke modsætninger, det er en 
mulighed, hvis vi tænker os om og handler fornuftigt.
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Farum

Greve

aalborg Øst

ejby

oMDANNELSE

parallelt med Tænketankens arbejde 
har der på initiativ af realdania været 
afholdt en serie konkurrencer, som har 
belyst omdannelsesmulighederne i for-
skellige dele af efterkrigsforstaden. 

i arkitektkonkurrencen Greve Bymidte 
- visioner for fremtidens stationscentre 
blev det undersøgt, hvordan et af efter-
krigsforstadens mellemstore stations-
centre kan fornys og udvikles. målet med 
konkurrencen var, at fremtidens Greve 
midtby skal leve op til nye økonomiske 
betingelser, give rum for flere aktivite-
ter, flere forskelle gruppers dagligliv, 
og at området skal forbinde sig til de 
omgivende kvarterer på en sådan måde, 

at det fremmer gang og cykeltrafik og 
styrker den lokale identitet.

i arkitektkonkurrencen ejby erhvervsom-
råde blev det undersøgt, hvordan et af ef-
terkrigsforstadens store erhvervsområder 
kan bidrage til en mere omfattende for-
nyelse af forstaden. dette skal gøres ved 
at udnytte de potentialer, som knytter sig 
til en ny letbane og ved at skabe et mere 
sammensat område, der både rummer bo-
ligbyggeri med mange lejlighedstyper og 
plads for både traditionelle serviceerhverv 
og nye typer af kontorerhverv.

i arkitektkonkurrencen Farum i udvikling 
blev det undersøgt, hvordan et centralt 
område kan udvikles således, at der ska-

bes tættere byområder med plads til nye 
boligtyper og serviceerhverv samtidig 
med, at der skabes bedre integration 
mellem bycentret og blandt andet et 
stort alment boligbyggeri.

i arkitektkonkurrencen City in between 
om udvikling af aalborg Øst blev det 
undersøgt, hvorledes det potentiale, 
som er knyttet til en stor områdefor-
nyelse i et alment boligområde, til 
udvidelse af universitet, til udvidelse af 
et sportscenter og til opbygning af et 
superhospital, kan samtænkes og skabe 
grundlag for, at efterkrigsforstaden 
inklusive de omkringliggende parcel-
husbyer kan komme til at fungere mere 
bæredygtigt.
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Der er nogle typer af påvirkninger og bæredygtig-
hedsscenarier, der er relevante, hvis det drejer sig om 
at planlægge og bygge nye byområder. Men der må 
tænkes og handles anderledes, når det som her gæl-
der om at tilrettelægge omdannelsesprocesser, som 
over længere tid og gennem mange små forandringer 
skal få forstaden til at fungere mere bæredygtigt. Nok 
foregår der et vist nybyggeri, som har en højere ener-
gistandard end det eksisterende byggeri, men nybyg-
geriet udgør en meget begrænset påvirkning på den 
samlede bæredygtighed i forhold til de allerede byg-
gede forstadsområder. Hvis der satses på en strategi, 
hvor det er nybyggeriet, der skal bære ændringerne, 
vil omdannelsen ske over en uhyre lang periode og 
ikke leve op til de milepæle, der er sat i internatio-
nale aftaler. Spørgsmålet er derfor, hvordan man kan 
påvirke eksisterende byområder, som rummer mange 
forskellige aktører og områdetyper, så der i en rimelig 
takt sker en hensigtsmæssig klimatilpasning og en 
bæredygtig omdannelse. 

Der er hverken lovningsmæssige eller økonomiske 
muligheder for, at det offentlige på egen hånd kan 
foretage de nødvendige og komplicerede ændringer. 
I det hele taget er der ret få direkte påvirkningsmu-
ligheder i forbindelse med eksisterende byområder. 
Denne erkendelse gør det vigtigt, at der anlægges 
en strategisk og processuel synsvinkel, hvor ændrin-
gerne opnås i et samspil mellem offentlige politikker, 
markedsdrevne forandringsprocesser og de foran-
dringer, der foregår på initiativ af den enkelte ejen-
doms ejer. Det drejer sig altså om gennem en sådan 
koordinering at sætte gang i en omdannelse, som 
gradvist får byen eller byområdet til at nærme sig de 
klima- og bæredygtighedsmæssige målsætninger, 
som det er nødvendigt at opfylde. 

Et vigtigt startpunkt er at gennemføre en kortlægning 
af, hvilke forandringsprocesser der allerede finder 
sted i forstadsområderne, og hvilke ændringer der 
forventeligt vil sætte sig igennem i løbet af en forud-
sigelig periode. Derefter må man overveje, om disse 
forandringsprocesser kan påvirkes på en måde, så de 
trækker i den ønskede retning. Selvom store dele af 
forstæderne ser ud til at være meget stabile, så op-
dager man ved en grundigere analyse, at der faktisk 
foregår og i fremtiden også vil foregå ganske store 
ændringer. Der sker store ændringer i institutions- og 

detailhandelsstrukturen. De store industriområder 
skal bruges på nye måder. Der skal store isolerings-
arbejder i gang i de enkelte bygninger. Forsyningssy-
stemer til energidistribution skal lægges om. Der skal 
ske ændringer, som kan klare vandafledningen fra de 
voldsomme regnskyl. 

Alle disse ændringer skaber muligheder for gen-
nem koordinering på samme tid at øge bæredyg-
tighedsstandarden, gennemføre klimatilpasninger 
og gøre forstaden mere attraktiv at leve i og mere 
i overensstemmelse med fremtidens dagliglivsfor-
mer og demografiske realiteter. Det kræver dog, at 
de administrative rammer bliver gearet til at tænke 
og handle på denne måde. Den offentlige admini-
strations sektoropdeling og forsyningsselskabernes 
selvstændiggørelse og privatiseringer vanskeliggør 
den nødvendige koordinering og helhedstænkning. 
Det kræver, at det offentlige finder samarbejdsformer 
med de mange private aktører, der skal inddrages i 
en sådan proces, og bliver udstyret med midler til at 
indgå i og fremme sådanne samarbejder. Det kræver, 
at der udvikles metoder i kommunerne til at skaffe sig 
overblik over, hvilke forandringer der er i gang eller på 
vej i de forskellige bydele, og at der udvikles en mere 
strategisk tænkning og planlægning, som kan handle 
på de muligheder, der opstår. Det kræver, at den 
kommunale planlægning er i stand til at kommunikere 
de langsigtede mål på en sådan måde, at de bliver 
forståelige, og der skabes opbakning. Samtidig kræ-
ver det en accept af, at der arbejdes med det, der kan 
kaldes det potentielt bæredygtige. Det er ikke sik-
kert, at de ændringer, der gennemføres på kort sigt, 
skaber synlige bæredygtighedsgevinster. Det kræver, 
at adfærden også tilpasses de nye muligheder. Det 
er derfor nødvendig at opbygge en bevidsthed om, 
at der arbejdes langsigtet, og at det, der sker, er en 
forberedelse af bystrukturen til en mere bæredygtig 
funktionsmåde. Hvis denne bevidsthed ikke etableres, 
vil det være meget let at blokere for de nødvendige 
initiativer. Det positive i budskabet er, at hvis vi opfø-
rer os klogt, kan vi både forberede os på et mindre 
ressourceforbrug og skabe nogle forstæder, som er 
mere oplevelsesrige at bo i.



18
Forstædernes Tænketank

byomdannelse i stedet for byspredning

find finansiering

brug de lokale ressourcer

kortlæg og anvend dynamikken i forstaden

tilpas bystrukturen

 styrk bæredygtig mobilitet

 fasthold og udbyg attraktiviteten i forstaden 

Påvirk adfærd 

forny planlægningen 

Afmonter administrative og lovgivningsmæssige forhindringer

igangsæt forsknings-, eksempel- og udviklingsprojekter
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Fokus i Tænketankens arbejde har været, hvorledes man gennem offentlige politik-
ker og koordinering af private initiativer og investeringer kan påvirke omdannelses-
processerne i forstæderne og på den måde gradvist omdanne efterkrigsforstæ-
derne til en mere bæredygtig funktionsmåde. Både denne tilgang og principielle 
overvejelser over bæredygtighed peger på, at det må være de lokale og specifikke 
forhold, som danner afsæt for, hvilke planer og politikker man vælger. Det er derfor 
vigtigt at understrege, at de anbefalinger, der findes nedenfor, må ses som et brut-
tokatalog, som den enkelte kommune eller initiativgruppe må vælge og prioritere, alt 
efter hvilken områdetype, hvilke problemstillinger og hvilke sociale og økonomiske 
muligheder man står overfor. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom 
på, at anbefalingerne virker sammen. Der skal i det konkrete tilfælde vælges, hvor 
og hvordan man begynder, men anbefalingerne virker kun, hvis der over tid sker en 
inddragelse af alle de forhold, der er omtalt. Denne sammenhæng viser sig også ved, 
at der er en række forhold, som indgår i flere af anbefalingerne – fx nødvendigheden 
af lokal medvirken og opbakning.

Anbefalingerne er delt mellem et hvorfor og et hvordan: Hvorfor er det vigtigt at 
handle på dette felt, hvis der skal opnås en højere grad af bæredygtighed, og hvor-
dan kan det ske i praksis? Det er Tænketankens håb, at denne dobbelthed af hvorfor 
og hvordan vil gøre det lettere at fortolke og tilpasse initiativerne til de konkrete og 
lokale vilkår, man står overfor.

Ud over forslag til handlinger, der retter sig mod byens fysiske og sociale strukturer 
og den måde, planlægning, lovgivning og offentlig administration er organiseret på, 
er der præsenteret en række forslag til eksempelprojekter og forskningsprojekter. 
Eksempelprojekter er vigtige, fordi der i Tænketankens anbefalinger lægges op til et 
kompliceret samspil mellem en række forskellige aktører, systemer og bystrukturer. 
Hvordan et sådant samspil bedst kan tilrettelægges, kan kun afgøres i en dialog mel-
lem principper og praksis. Det er vigtigt at evaluere og gøre erfaringer med denne 
afprøvning bredt tilgængelig. Der er også peget på en række felter, hvor der er brug 
for en øget forskningsbaseret viden. Samtidig er der peget på vigtigheden af, at 
eksempelprojekter følges og generaliseres gennem parallel forskning.

Både handlingsanvisninger og anbefalinger om eksempelprojekter og forsknings-
indsats må ses i et dynamisk perspektiv, hvor erfaringer med gennemførte planer 
og processer vil pege på justeringer og nye typer af afprøvning og undersøgelser. 
Ligesom der peges på, at der i kommunerne bør opbygges en bedre viden om for-
andringsprocesserne, bør der også fra centralt hold etableres en enhed, der følger 
med i, hvorledes omdannelsesprocesserne i forstaden udvikler sig, og hvilke behov 
for nye initiativer der viser sig.
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Jordens areal er en definitivt begrænset ressource. 
Den beboelige overflade på jorden er en basal 
ressource, som ikke kan udvides og ikke kan 
fornyes. Vi kan forudse, at der med klimaændringer 
og stigende globalt befolkningstal bliver øget 
behov for dyrkningsarealer til fødevarer og 
energiafgrøder. Vi bør derfor som et land med 
begrænset befolkningstilvækst ikke inddrage nye 
arealer til byformål, som vil betyde, at vi reducerer 
dyrkningsarealerne og omfanget af de arealer, 
der sikrer regenerering af naturens processer og 
fastholder biodiversiteten.

byspredning øger transportbehovet. Vi bør undgå 
nye byudlæg, fordi vi ved, at byspredning medfører 
øget transportbehov – især i form af øget biltransport 
– og dermed øget ressourceforbrug. Det gælder 
også, selvom det skulle lykkes at udvide andelen af 
elbiler.

byspredning undergraver byomdannelse. I den 
udstrækning, vi tillader ubegrænset byudvidelse, 
vil det svække tilskyndelsen til at omdanne og 
genanvende udslidte og utidssvarende byområder. 
Det vil ramme omdannelsen af industriområder 
og vanskeliggøre eller umuliggøre bystrukturelle 

byoMdAnnelse 
i stedet for 
bysPredning

1

ændringer, som kan få efterkrigsforstaden til at 
fungere mere bæredygtigt.

tæthed øger bæredygtighed. Vi ved, at lave 
tætheder betyder en høj grad af bilanvendelse. Vi ved 
også, at der med stigende tæthed er mulighed for at 
opnå grundlag for flere kollektive funktioner, bedre 
butiksforsyning, øget andel af gang- og cykeltrafik og 
større underlag for kollektiv transport.

Minimering af byspredning. Minimering af byspred-
ning er derfor en afgørende forudsætning for, at en 
række af de tiltag, som kan gøre efterkrigsforstaden 
mere bæredygtig, kan gennemføres. Og det praktise-
res allerede i en række europæiske byer.
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 ! 
miljØBidraG skal sTyrke By-
omdannelse. 
nyudlæg af byzone og byggemodning af 
eksisterende byzone skal udløse et mil-
jøbidrag, som overføres til en pulje, der 
skal have som mål at styrke bæredyg-
tigheden i forstæderne gennem støtte 
til byomdannelsesprojekter. puljen bør 
administreres i et tæt samarbejde mel-
lem forstadens interessenter. puljen skal 
gøre det muligt for kommuner og andre 
at realisere omdannelsesforslag og gøre 
det økonomisk attraktivt at omdanne og 
videreudvikle den eksisterende bebyg-
gede byzone til nye formål.

 ! 
TilBaGeFØrinG aF uudnyTTeT 
Byzone. 
der gennemføres en gennemgang af 
alle kommuneplaner for at identificere 
uudnyttet byzone i forstæderne. udlæg, 
som ikke rummer stor samfundsmæssig 
værdi, føres tilbage til landzone.

 ! 
mindre parCelHusGrunde. 
den nedre grænse for parcelhusgrundes 
størrelse fjernes, og det eksisterende 
loft på 1.400 kvadratmeter sænkes til 
1.000 kvadratmeter for at sikre bedre 
arealudnyttelse og muliggøre flere 
boligtyper og funktioner i eksisterende 
områder.

 ! 
omdannelse aF nedslidTe oG 
sVaGT udnyTTede Byområder. 
der er store udviklings- og fortætnings-
potentialer i omdannelse af nedslidte 
industriområder og fortætning af lavtud-
nyttede institutionsområder.
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Pressede offentlige budgetter. De offentlige bud-
getter bliver mere og mere trængte, i takt med at 
aldersstrukturen ændres, og et øget skattetryk ikke 
er en mulighed, Det er derfor nødvendigt at finde 
alternative finansieringskilder til de omdannelses- og 
tilpasningsprojekter, som er nødvendige for at skabe 
en bæredygtig og klimatilpasset forstad.

Økonomien til omdannelsesprojekter eksisterer 
latent. Mange af de omdannelsesprojekter, som skal 
gøre forstaden mere bæredygtig, er forbundet med 
værdiøgninger i de områder, de berører. Når anven-
delsen eksempelvis ændres fra erhverv til blandet an-
vendelse, vil der opstå værdistigninger. For at sætte 
omdannelsesprocessen i gang, er der dog ofte brug 
for investeringer, som kan øge områdets samlede 
attraktivitet. Disse investeringer er ikke økonomisk 
bæredygtige for den enkelte grundejer, og offentlige
investeringer er i de fleste tilfælde ikke realistiske, så-
dan som de kommunale økonomier ser ud i dag og de
kommende år. Vi kan altså konstatere, at en bæredyg-
tig udvikling vil kunne finansieres af de værdiøgnin-
ger, der ligger latent i områderne, men det forudsæt-
ter, at disse værdiøgninger frigøres fra den enkelte 
parcel og kan anvendes til investeringer i det samlede 
område. Der findes rundt om i Europa modeller, som 

find
finAnsiering

2

kan anvendes i denne sammenhæng, og det miljøbi-
drag, som er omtalt ovenfor, vil også kunne være en 
del af løsningen.
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 ! 
soCieTé d’eConomie mixTe. 
i Frankrig eksisterer muligheden for at 
udpege et fornyelsesområde, en såkaldt 
zaC, hvor der gælder særlige regler. dis-
se regler omfatter blandt andet oprettel-
sen af et selskab med blandet privat og 
offentlig økonomi, som dannes ved, at 
alle ejendomsejere lægger deres værdier 
ind i et fælles selskab, som herefter kan 
operere som et udviklingsselskab.

 ! 
noGeT For noGeT. 
i mange omdannelsesprojekter rundt om 
i europa arbejdes med fleksible rammer, 
der gør forhandling mellem investorer 
og kommunen mulig. i 22@-området i 
Barcelona er der eksempelvis opstillet en 
overordnet målsætning for området. i den 
udstrækning developere binder sig til at 
bidrage til de funktionelle, brugsmæssige 
og æstetiske krav, belønnes de med hø-
jere udnyttelsesgrad, men forpligter sig til 
gengæld til at bruge omkring 30 procent 
af gevinsten på fysisk og social infrastruk-
tur for hele området. det samme system 
afprøves i flere franske byer.

 ! 
udByGninGsaFTaler. 
planlovgivningen indeholder bestem-
melser om udbygningsaftaler, der gør 
det muligt at aftale, at private investorer 
finansierer og gennemfører en række 
af de investeringer i infrastruktur og 
uderum, som traditionelt afholdes af 
det offentlige. en udvidelse af dette 
aftalekompleks vil kunne bane vejen for 
finansiering til en del af de omdannelses-
initiativer, der er omtalt i denne rapport.

 ! 
FriVilliGe aFTaler. 
i nogle eksisterende projekter, som 
eksempelvis sydhavnen i københavn, er 
der indgået frivillige, men forpligtende 
og formaliserede, aftaler mellem de 
involverede developere og kommunen. 
disse aftaler vedrører fordeling af inve-
steringer og opgaver, og hvilken stan-
dard og kvalitet der skal skabes af de 
enkelte projekter, således at standarden 
i det samlede område forøger værdien af 
de enkelte ejendomme. en sådan model 
kunne være mulig i nogle af forstadens 
industriområder, idet den er af interesse 
for de fleste af de involverede aktører.

 ! 
udViklinGsselskaBer. 
udviklingsselskaber, som har eller 
overtager ejendomsretten til et omdan-
nelsesområde, er en velkendt og uhyre 
effektiv model til at aktivere de værdier, 
der ligger i et givet område. selskaberne 
kan anvende områdets værdier til at 
gennemføre en række af de basisinveste-
ringer, der øger værdien af det samlede 
område og dermed gør det muligt at 
gennemføre omdannelse uden at tilføre 
offentlige investeringer.

 ! 
miljØBidraGspulje. 
den tidligere foreslåede miljøbidrags-
pulje vil kunne være med til at finansiere 
den bæredygtige omdannelse af forstæ-
derne og gøre det økonomisk attraktivt 
at omdanne og videreudvikle den eksi-
sterende byzone. puljen vil muliggøre, at 
kommuner kan realisere omdannelser. 
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ejerskab. Det er veldokumenteret, at inddragelse 
af de lokale beboere i et områdes udvikling skaber 
ejerskab, engagement og opbakning hos beboerne. 
Beboerne får mulighed for at påvirke projekterne og 
deres by, hvilket muliggør udviklingsprojekternes suc-
ces og den fortsatte udvikling af byen. 

ejerskab og adfærd. Mange omdannelsesprojekter 
vil etablere det, der kan kaldes potentiel bæredyg-
tighed, i form af nogle rammer og muligheder, som 
forudsætter adfærdsændringer, for at bæredygtig-
hedspotentialet i projekterne kan realiseres. Lokalt 
ejerskab er særligt afgørende i sådanne tilfælde, hvor 
fysiske forandringer er koblet til adfærdsmæssige 
forandringer. Det engagement og den forståelse, som 
opstår gennem aktivering af de lokale ressourcer, vil i 
de fleste tilfælde være en forudsætning for, at bære-
dygtighedspotentialerne reelt sætter sig igennem.

Aktivering af civilsamfundets ressourcer. Mange ste-
der er der stor lokal opbakning til at udvikle forstaden 
i mere bæredygtig retning; socialt og miljømæssigt. 
Ved at inddrage og støtte op om lokale projekter 
bliver det både muligt at skabe en mere omfangsrig 
og en dybere forankret forandring.

brug de 
lokAle 

ressourcer

Aktivering af området ressourcer. Beboerne vil ofte 
kende områdets muligheder og latente ressourcer 
bedre end den kommunale forvaltning. Aktivering, 
tæt samarbejde og uddelegering vil kunne skabe 
projekter, som genudnytter og kombinerer lokale res-
sourcer til gavn for bæredygtigheden.
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 ! 
idenTiFiCer nye Grupper oG 
udViklinGsTendenser. 
kortlægning af forskellige grupper, der 
kan inddrages i byudviklingen, gør det 
muligt at aktivere deres ressourcer. 
disse grupper kan både starte og drive 
egne innovative projekter eller være en 
aktiv part i en kommunalt eller privat 
initieret udvikling.

 ! 
skaB nye Former For samarBejde. 
samarbejde mellem det offentlige og 
private og partnerskaber, der inddrager 
det private erhvervsliv og civilsam-
fundet, kan skabe det ejerskab og den 
fælles oplevelse af forpligtelse, som 
aktiverer de lokale ressourcer. skal de 
lokale ressourcer sættes i spil, handler 
det således om at forandre relationen 
mellem civilsamfund og kommune fra at 
være et spørgsmål om inddragelse til at 
være en samarbejdsrelation.

 ! 
skaB råderum For BorGer-
Grupper, Grundejer ForeninGer 
oG andre orGaniserinGer. 
Gennem fordelagtige lån og uddelege-
ring af kompetencer kan nye grupper 
se muligheder i at deltage mere aktivt 
i byudviklingen. dette kendes blandt 
andet i Tyskland, hvor grupper af bor-
gere kan få særlige lån, hvis de bygger 
bæredygtigt. 
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der foregår mange forandringsprocesser i forsta-
den. Selvom efterkrigsforstaden er udbygget, og 
mange områder synes statiske og upåvirkelige, 
foregår der mange forandringsprocesser, og der vil 
komme flere til i de kommende år. Hvis disse for-
andringer kortlægges og koordineres i en offensiv 
planlægning, kan dette trække forstaden i retning af 
en mere bæredygtig funktionsmåde uden store of-
fentlige investeringer.

Varme og energiforsyning. I de fleste forstadsom-
råder vil der i de kommende år skulle gennemføres 
store ændringer i energiforsyning. Det vil i nogle 
tilfælde betyde store anlægsarbejder, som uden væ-
sentlige ekstraudgifter kan anvendes til at skabe nye 
byrum, nye forbindelser og sammenhænge og nye 
eller forbedrede rekreative områder.

klimatilpasning. Det vil i mange særligt ældre for-
stadsområder være nødvendigt at indføre systemer, 
der kan afvikle store mængder overfladevand. Det 
kræver ændringer på både offentlige og private 
arealer, som gennem en omhyggelig planlægning og 
koordinering uden væsentlige ekstraudgifter kan an-
vendes til at skabe nye sammenhænge og tilføre nye 
kvaliteter til veje og rekreative arealer. 

kortlæg 
og AnVend 

dynAMikken  
i forstAden

4

bygningsændringer. De stigende energipriser be-
tyder, at isoleringsstandarden på eksisterende huse 
bliver en væsentlig parameter. Der vil derfor i de kom-
mende år blive gennemført omfattende bygningsæn-
dringer i forstæderne, og i en del tilfælde vil nedriv-
ning være økonomisk fordelagtigt. Disse ændringer 
rummer muligheder for at gennemføre fortætninger 
og tilføre nye boligtyper i parcelhusområderne.

institutionsændringer. Der foregår og er planlagt store 
ændringer i de offentlige institutioner. Børneinstitu-
tioner og skoler bliver sammenlagt til større enheder. 
Sundhedshuse er en ny kommunal opgave. Mindre 
hospitaler bliver nedlagt, og nye superhos pitaler bliver 
bygget. Alle disse anlæg strukturerer dagliglivet på 
forskellige niveauer og bør inkluderes i en planlægning, 
der ser dem som muligheder for at skabe nye lokale og 
regionale samlings- og fortætningspunkter.

ændringer i detailhandelsstrukturen. Mange små 
lokalcentre er truet af lukning, samtidig med at inve-
storer og kæder presser på for at få lov til at bygge 
nye storcentre og placere nye lavprisbutikker. Disse 
ændringer bør inddrages og ses som potentialer for 
at skabe nye fortætningspunkter eller fastholde eksi-
sterende, velbeliggende lokale centre.

ændringer i demografi og boligefterspørgsel. Flere 
ældre, flere små husstande, flere enlige og nye dag-
liglivsrytmer vil stille andre krav til forstaden, end den 
oprindeligt blev planlagt til at opfylde. Som konse-
kvens af disse ændringer kan der opstå en situation, 
hvor nogle boligområder vil blive vurderet som 
mindre attraktive end tidligere. Alle disse sociale og 
kulturelle aspekter må indlemmes i en planlægning, 
som evner at se dem i sammenhæng, opfylde nye be-
hov, skabe et mere varieret boligudbud og skabe nye 
kvaliteter ved udnyttelse af synergier mellem funktio-
ner og socialgrupper.
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 ! 
opByG oG ajourFØr Viden 
om soCiale oG Økonomiske 
ForandrinGsproCesser i de 
enkelTe Bydele. 
der kræves en bedre viden om
de forandringer, som foregår. kommu-
nen kan opbygge iT-baserede systemer, 
der gør opmærksom på sociale
og demografiske ændringer i et givet 
byområde. Tilsvarende kan kommunen 
med baggrund i byggestatistik og
byggesagsbehandling etablere over-
sigtsviden om forandringer i efterspørg-
sel og bygningsværdier. dette vil
etablere en bedre mulighed for, at 
kommunen kan træffe beslutninger på 
grundlag af konkret viden og fakta
om byens forandringsprocesser.

 ! 
opByG ajourFØrT Viden om 
planlaGTe projekTer oG deres 
omdannelsespoTenTialer. 
kommunen besidder viden om både pri-
vate, statslige og kommunale projekter, 
der er på vej, men denne viden er ofte 
spredt i forskellige afdelinger. denne vi-
den skal samles og gøres til genstand for 
løbende diskussioner af, hvilke omdan-
nelsespotentialer der er til stede.

 ! 
eTaBler en lØBende deBaT med 
poliTikere om Byens dynamik. 
Viden om byens omdannelsesdyna-
mik og dens fordeling på de enkelte 
bydele får kun effekt, hvis der etableres 
en løbende debat med de relevante 
politiske udvalg og lokale grupperinger 
om omdannelsespotentialerne og den 
bystruktur, som man gerne vil opnå.
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den regionale by. Selvom nogle forstæder synes 
at knytte sig entydigt til et bestemt center, vil langt 
de fleste i deres praktiske funktionsmåde være en 
del af en regional by gennem pendling, indkøb og 
andre dagliglivsaktiviteter. Planlægningen skal derfor 
ikke kun se på lokalområdet eller kommunen, men 
se lokalområdet i dialog og netværk med en række 
fortætninger i den regionale by.

tæthed. Der er en veldokumenteret relation mel-
lem tæthed og anvendelsen af privatbilen, men 
tæthed må ikke opfattes som kun et spørgsmål om 
fysisk tæthed og høje bebyggelsesprocenter. Hvis 
tætheden skal reducere bilafhængigheden, skal den 
omfatte tæthed til både servicefunktioner, rekreative 
og kulturelle funktioner: Den skal støtte det fuldt ud-
foldede dagligliv. Det betyder, at der i planlægningen 
må arbejdes med forskellige former for fortætninger.

netværk og fortætningspunkter. Nærheden til et cen-
ter, der leverer den service, som knytter sig til dagligli-
vet, er afgørende for, hvor langt den enkelte husstand 
transporterer sig hver dag. Bystrukturen skal derfor 
rumme en række fortætningspunkter, der kan nås af 
mange til fods eller på cykel og af flere med en effek-
tiv kollektiv trafik.

tilPAs 
bystrukturen

5

lokale mødesteder/fortætningspunkter. Ud over de 
fortætningspunkter, som koncentrerer de vigtigste 
servicefunktioner, er det vigtigt at være opmærksom 
på de lokale mødesteder, der opstår omkring børne-
institutioner, skoler og lignende institutioner. De er 
vigtige struktureringspunkter for dagliglivet, og de 
kan ved samlokalisering med andre funktioner udvik-
les til steder af stor betydning for den lokale identitet, 
det sociale liv og dermed for tilfredsheden med og 
opbakningen til lokalområdet.

kantzoner og nye sammenhænge. Efterkrigsforsta-
den er bygget på idealet om at adskille de forskellige 
funktioner og bydele. Resultatet er en bystruktur, som 
i sin rene form består af en række adskilte bebyg-
gelses-øer, som vender sig indad mod deres eget liv 
og lægger op til, at man tager bilen, hvis man har et 
ærinde uden for lokalområdet. At bearbejde kant-
zonerne ved at tilføre nye funktioner og skabe nye 
forbindelser og sammenhænge kan få disse adskilte 
bydele til at fungere anderledes og mere bæredyg-
tigt.
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 ! 
BearBejd oG ForTæT TraFikale 
krydsninGspunkTer. 
nærheden til centerdannelser med det 
nødvendige serviceudbud reducerer rej-
selængder og fremmer gang- og cykel-
trafik. et effektivt kollektivt trafiksystem
forudsætter fortætningspunkter. stati-
onsområder og andre trafikale knude-
punkter bør derfor udvikles som attrakti-
ve tætte områder med mange funktioner 
og udfoldelsesmuligheder.

 ! 
BearBejd oG udnyT kanTzonerne. 
Ved at udnytte de store buffer-arealer, 
der ofte findes mellem de forskellige 
områdetyper i forstaden, vil det være 
muligt at skabe nye sammenkoblinger 
og plads til nye funktioner og aktiviteter 
inden for det eksisterende byområde. 

 ! 
diVersiFiCerinG i parCel Hus-
områder. 
der finder ændringer sted i parcelhusom-
råderne som følge af nødvendigheden af 
bedre isolering, nye forsyningssystemer 
og håndtering af regnvand. i forbindelse 
med disse ændringer vil det være muligt 
at skabe plads for flere boligformer, nye 
serviceanlæg, små arbejdspladser og 
flere offentlige rum. dette vil gøre områ-
derne mere attraktive og tilpasse dem til 
nye dagliglivsrytmer.

 ! 
GrØnne ForBindelser.  
der er et stort potentiale i at arbejde 
med de grønne forbindelser, både som 
en sikring af adgang til forskellige typer 
af naturområder og som sikring af spred-
ningskorridorer og artsrigdom.

 ! 
insTiTuTionsområder  som lokale 
oG reGionale ForTæTninGs-
punkTer.
institutionerne er vigtige elementer 
i forstadens struktur og dagligliv. de 
ændringer, der sker i disse år, gør det 
muligt gennem samlokalisering og 
åbning mod byen at anvende dem til at 
danne nye fortætningspunkter – både 
lokalt og regionalt.

 ! 
diVersiFiCerinG oG nye sammen-
koBlinGer i eTaGeBoliGområder. 
der foregår omfattende ændringer og 
forbedringsarbejder i de store etagebo-
ligområder. Hvis disse ændringer ansku-
es i et byperspektiv i stedet for at blive 
set som lokale forbedringsprojekter, vil 
de kunne tilføre nye funktioner og åbne 
og sammenkoble etageboligområderne 
med de andre områdetyper i forstaden.

 ! 
sporTsområder som lokale 
ForTæTninGspunkTer. 
sportsområderne er vigtige områder 
i forstadens liv og temporært meget 
aktive. Ved at udvikle sportsområderne 
med flere funktioner og bygge og for-
tætte omkring dem kan der dannes nye, 
vigtige fortætningspunkter i forstaden.

 ! 
nye Typer aF GrØnne oFFenTliGe 
rum. 
de grønne rum og adgangen til natur-
arealer er forstadens bærende kvalitet. en 
omdannelses- og udviklingsstrategi for 
forstaden bør derfor bygge på at skabe 
flere og bedre grønne rum, at sammen-
kæde dem og anvende de grønne rum 
til at danne nye og flere forskellige typer 
af offentlige rum og mødesteder, som 
opfanger nye aktiviteter. på den måde vil 
der blive skabt plads og udfoldelsesmu-
ligheder for mange forskellige grupper.
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Mobiliteten i den regionale by. Byen fungerer i kraft 
af sin mobilitet. Det er muligheden for at komme på 
arbejde, tage på indkøb eller til kulturelle arrangementer 
forskellige steder, der skaber byens dynamik og sociale 
og kulturelle fornyelse. Bestræbelsen på at gøre forsta-
den mere bæredygtig handler derfor ikke om at reducere 
mobiliteten, men om at arbejde for, at en større del af 
mobiliteten kan afvikles med kollektiv transport eller på 
cykel og til fods. Når det gælder den regionale mobilitet 
må der arbejdes med et dobbelt sigte: Det gælder om 
at skabe en bystruktur, der kan fungere, hvis brugen af 
privatbilen bliver reduceret på grund af energimangel, og 
det gælder om gradvist at ændre transportsystemerne 
på en sådan måde, at den kollektive transport både er 
økonomisk rentabel og hurtig for et stort antal menne-
sker.. Det handler derfor både om at ændre bystrukturen 
og om at investere i en attraktiv kollektiv transport og 
lokale gang- og cykelforbindelser.

lokal mobilitet. Den lokale mobilitet er meget forskelligt 
sammensat i forskellige dele af landet og internt i byre-
gionerne. København og Odense har i de centrale om-
råder en høj cykelbenyttelse, mens mange mellemstore 
og mindre byer har en overraskende lav cykelandel. Der 
synes derfor at være store muligheder for at ændre på 
brugen af forskellige transportformer, hvis dette spørgs-

styrk 
bæredygtig 

Mobilitet
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mål adresseres offensivt gennem en bevidst påvirkning 
af adfærd og et målrettet arbejde for at gøre anvendelse 
af cyklen hurtig, attraktiv, oplevelsesrig og sikker.

Attraktiv infrastruktur for fodgængere og cyklister. 
Store områder i efterkrigsforstaden er opbygget med 
adskilte trafiksystemer. Konsekvensen af denne politik er 
ofte, at der er opnået sikkerhed for cyklerne i forhold til 
biler, men at cykelsystemerne opleves som usikre, fordi 
de ikke er overvågede. Samtidig opleves cykel- og gang-
systemerne som kedelige, fordi de forløber i korridorer, 
som resten af byen vender ryggen til. Hertil kommer, at 
stisystemerne mange steder ikke fører frem til de vigtige 
fortætningspunkter med koncentration af butikker og 
overordnet service. En væsentlig forudsætning for at øge 
cykelanvendelsen er derfor at bearbejde attraktiviteten i 
cykelruterne og sørge for, at de er sammenhængende.

omstigningspunkter. En vigtig forudsætning for at opnå 
en øget cykelanvendelse og øge andelen af kollektiv 
trafik er, at omstigningerne mellem forskellige transport-
former bliver så effektiv og komfortabel som mulig. At 
kunne medbringe sin cykel i toget og bussen gør cyklen 
mere anvendelig i den regionale mobilitet. Komfortabel 
omstigning fra bil til kollektiv trafik skal sikres relevante 
steder.
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 ! 
undersØG 
ForTæTninGsmuliGHeder. 
planlægningen må hele tiden være på 
udkig efter muligheder for at skabe nye 
fortætningspunkter og udvikle og styrke 
de eksisterende, så de øger deres at-
traktivitet.

 ! 
skaB nye ForTæTninGspunkTer. 
kommunerne må opbygge et bered-
skab, der kan koordinere etablering og 
styrkelse af fortætningspunkter. po-
tentialerne for nye fortætningspunkter 
kan kun realiseres, hvis der udvikles nye 
finansierings- og samarbejdsrelationer 
med den private sektor.

 ! 
skaB Bedre omsTiGninGs-
muliGHeder.
effektive og komfortable omstignings-
muligheder mellem lette og kollektive 
transportformer er afgørende for at 
reducere biltrafikken. planlægningen 
må se transportmulighederne som 
sammenhængende kæder, udvikle nye 
muligheder for at kombinere cyklen 
med andre transportformer, etablere 
mere pendlerparkering og udnytte 
teknologi til at sikre den tidsmæssige 
koordinering.

 ! 
skaB Bedre parkerinGs-
muliGHeder For Cykler. 
Cykelparkeringen er mange steder et 
både praktisk og æstetisk problem, 
der gør cyklen upopulær. en omhyg-
gelig bearbejdning af fremkommelig-
hed og cykelparkering ved alle vigtige 
destinationer – stationen, butikscen-
tret, institutionen, boligkomplek-
set – er en nødvendighed for at øge 
cykeltrafikken.

 ! 
ForHØj kValiTeTen aF den 
kollekTiVe TransporT. 
en øgning af kvaliteten af den kollektive 
transport vil kunne reducere biltrafikken 
og styrke mobiliteten. større tidsmæssig 
punktlighed, en høj frekvens af afgange, 
oplevelseskvalitet og bedre tilgængelig-
hed vil øge kvaliteten og attraktiviteten 
ved den kollektive transport markant. 

 ! 
skaB Bedre CykelruTer oG 
GanGForBindelser. 
en landskabsarkitektonisk bearbejd-
ning af gang- og cykelforbindelser, der 
både ser på sammenhæng, sikkerhed, 
komfort, oplevelse og æstetik, er en 
vigtig forudsætning for at øge cykel- og 
gangtrafikken.

 ! 
udVikl sammenHænGende 
parkerinGspoliTikker. 
parkeringsmuligheder og -betaling 
påvirker bilbrugen. Betalingsparkering 
kan være med til at begrænse brugen af 
bil, men kan også have som konsekvens, 
at der bliver kørt længere til steder, hvor 
parkering er gratis. der er derfor brug 
for at tænke parkeringspolitikker i et 
bredere perspektiv for flere kommuner i 
en forstadsregion.

 ! 
roadpriCinG oG ændrede 
Økonomiske BeTinGelser. 
i øjeblikket belønnes bilanvendelse i 
mange tilfælde gennem befordringsfra-
drag. nyvurdering af befordringsfradrag 
og mulighederne i roadpricing må indgå 
i en politik, der sigter mod at ændre 
trafikmønstret i forstaden.
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tilfredshed og engagement. Det er påvist i man-
ge undersøgelser, at tilfredshed og glæde ved at 
bo i et givet område eller en given by er forud-
sætningen for, at der kan skabes et godt socialt 
miljø og opbakning og engagement omkring den 
videre udvikling af bydelen. At fastholde og ud-
vikle de forskellige områders attraktivitet i både 
social og æstetisk forstand er derfor en vigtig 
forudsætning for, at der kan skabes opbakning til 
og forankring af nødvendige ændringer og ajour-
føringer med et bæredygtigt sigte. Det er både 
en forudsætning for at opnå enighed om at gen-
nemføre omdannelser, sikre, at ændringer bliver 
vedligeholdt, og sørge for, at de bliver anvendt 
efter hensigten.

Attraktivitet og økonomi. Hvis ikke attraktivite-
ten i forstadsområderne opretholdes, vil der ikke 
være økonomi til at gennemføre de ændringer og 
tilpasninger til nye vilkår, som er nødvendige. At 
overvåge hvorledes de enkelte områder udvikler 
sig og eventuelt støtte med kommunale initiativer 
for at øge en vigende attraktivitet, er derfor en 
grundlæggende forudsætning for at kunne ændre 
og udvikle områderne i et bredere bæredygtig-
hedsperspektiv.

fAstHold 
og udbyg 

AttrAktiViteten 
i forstAden
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forstadens attraktivitet. Forstaden har sine egne 
idealer og kvaliteter, som er anderledes end i tidli-
gere perioders bydele. Disse omfatter lav tæthed, et 
stærkt lokalsamfund, gode, etablerede institutioner 
og ofte et overkommeligt prisniveau på boliger. Det 
er vigtigt, at det er disse kvaliteter, som udvikles og 
nyfortolkes i omdannelsesstrategier for forstaden, og 
ikke æstetiske idealer, der knytter sig til den tætte by.
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 ! 
Fokuser på BykValiTeT oG 
BæredyGTiGHed.
det er kun muligt at fastholde og 
udvikle forstadens attraktivitet i en 
bæredygtig retning, hvis bykvalitet 
og bæredygtighed hele tiden er på 
dagsordenen i politik og planlægning
og indgår i den lokale debat på en nær-
værende og konkret måde.

 ! 
GØr BykValiTeT oG 
BæredyGTiGHed konkreT oG 
enGaGerende. 
kun i den udstrækning, nødvendige 
initiativer og ændringer kan gøres for-
ståelige gennem konkrete forslag, kan 
der opbygges en levende lokal debat, 
der kan skabe opbakning og engage-
ment. det kræver, at den kommunale 
planlægning finder relevante måder 
at kommunikere på, skaber kanaler for 
at indsamle lokale ønsker og evner at 
påpege problemer og kvaliteter.

 ! 
BeredskaB oVer For aFTaGende 
aTTrakTiViTeT. 
det er vigtigt, at kommunen har et 
opdateret overblik over, hvorledes 
forskellige områder udvikler sig: om 
der er tegn på udlejningsproblemer, 
sociale problemer eller vigende attrak-
tivitet af andre grunde. det er vigtigt, 
at kommunen også har et beredskab og 
samarbejdsrelationer, der kan håndtere 
sådanne opkommende problemer og 
rejse en præcis, konkret og handlings-
orienteret diskussion.

 ! 
akTiVer lokale orGaniserinGer.
Hovedparten af de ændringer, der skal 
gennemføres for at øge forstadens at-
traktivitet og gøre den mere bæredygtig, 
kan kun ske i samarbejde med lokale og 
private aktører. de kan kun ske, hvis aktø-
rerne engageres i nødvendigheden og kan 
se gennemførligheden og fordelene ved 
de pågældende ændringer. det er derfor 
afgørende, at der opbygges samarbejds-
former både til lokale organiseringer og til 
investorer, som gør det muligt at føre dis-
kussioner og skabe tilslutning til handling. 
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det potentielt bæredygtige. En række af de for-
slag, der findes i dette anbefalingsafsnit kan siges 
at pege på det potentielt bæredygtige. Det vil sige 
ændringer, der vil medføre en højere grad af bæ-
redygtighed, hvis det bliver taget i brug i overens-
stemmelse med hensigten. Men det forudsætter 
i nogle tilfælde, at der også sker en adfærdsæn-
dring. Adfærdsændringer kan ikke sikres gennem 
planlægning og rumlige ændringer alene, den må 
påvirkes ad andre kanaler - og væsentligst gen-
nem nationale politikker. Bilen benyttes fx ikke 
kun, når det er mest effektivt eller rationelt. Den 
benyttes, fordi det er sjovt at køre i den, selvom 
man godt ved, at den forurener ekstra meget på 
korte ture, og man skal bruge uforholdsmæssig 
meget tid på at finde en parkeringsplads. Penge 
og afgifter er effektive i nogle sammenhænge, og 
eksempelvis roadpricing vil uden tvivl, når syste-
merne er teknologisk modne, kunne bruges til at 
påvirke adfærden på transportområdet. Tilsvaren-
de vil de private investeringer i isolering og andre 
ressourcebesparende initiativer kunne påvirkes 
gennem økonomiske incitamenter. Planlægningen 
derimod kan påvirke adfærden ved at gøre det 
attraktivt og oplevelsesrigt at agere på en bære-
dygtig måde. De organiseringer, der kan skabes 

PåVirk
Adfærd
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omkring bæredygtige tiltag, har i en række tilfælde 
vist sig effektive til også at påvirke adfærden på 
andre områder.

Markedets adfærd. Den ene side af adfærdsproble-
matikken er brugerens adfærd, den anden er forsy-
ningssiden: developere, entreprenørerne og byg-
gematerialeindustrien. Det er afgørende at påvirke 
eksempelvis developere til ikke kun at optimere deres 
afkast inden for en kort periode og et lokalt område, 
men udvikle rammer og betingelser, der gør det 
muligt at forlange beregninger af og respekt for de 
langsigtede virkninger af en given investering. Eksem-
pelvis ville man kunne forlange, at developerne skal 
gå ind i overvejelser omkring, hvorledes der kan op-
nås synergier mellem de funktioner, der er indeholdt i 
deres projekt, og de muligheder, der er for at udvikle 
lokale fortætningspunkter omkring projektet.
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 ! 
kampaGner. 
oplysning om mulighederne for at 
agere mere bæredygtigt er et klassisk, 
men ikke desto mindre vigtigt redskab. 
det er vigtigt at sikre kommunikation af 
de tidsmæssige og økonomiske fordele 
ved eksempelvis at bruge cyklen til 
lokal transport og ved at efterisolere 
parcelhuset.

 ! 
ØGeT kommunikaTion aF GrØnne 
reGnskaBer. 
når grønne regnskaber har været ud-
formet på en måde, så de kan bruges til 
at sammenligne forskellige byområders 
ressourceforbrug, har de vist sig at være 
effektive i forhold til at skabe opmærk-
somhed om både den individuelle og 
den kollektive adfærd.

 ! 
roadpriCinG. 
roadpricing er åbenlyst en måde at 
skabe opmærksomhed omkring, hvilke 
udgifter og belastninger der er forbun-
det med ens brug af bilen. det bør indfø-
res, så snart teknologien er moden.

 ! 
Bedre  Cykel ruTer oG FodGænGer-
ForBindelser. 
at skabe sikrere, mere sammenhæn-
gende og mere oplevelsesrige cykelru-
ter er initiativer, der også hører til under 
infrastruktur, men de rummer tillige en 
adfærdsdimension, idet komforten og 
oplevelsesrigdommen er afgørende for 
at kunne få flere til at bruge cykel- og 
gangforbindelser.

 ! 
oFFenTliGGØr daGliGe 
BelasTninGer Fra BilTraFikken. 
på sammen måde som de grønne 
regnskaber har vist sig effektive til at 
skabe omtanke, kunne en løbende of-
fentliggørelse af tal for forurening og 
spild knyttet til brugen af bilen være 
et vigtigt initiativ, indtil roadpricing er 
muligt.

 ! 
diFFerenTierede låneordninGer.
en favorisering gennem finansierings-
institutterne af bæredygtig byomdan-
nelse, som det kendes fra blandt andet 
Tyskland og england, burde være rela-
tivt simpelt at indføre i danmark.
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Proces og beredskab. Efterkrigsforstaden er der alle-
rede. Det drejer sig altså om at påvirke de ændrings-
processer, der alligevel sker med baggrund i private 
investeringer samt om at udvikle og sammentænke 
offentlige og private investeringer, så de får en bre-
dere effekt på bæredygtigheden, end de vil have som 
isolerede initiativer. Det kræver, at der tænkes stra-
tegisk i forsøget på at koordinere og hente synergier 
ud af mange forskellige initiativer. Det kræver igen, at 
der opbygges et overvågningsberedskab i kommu-
nen, der løbende har et overblik over ændringerne, 
og som kan vurdere, hvordan forandringsprocesserne 
kan påvirke en bæredygtig omdannelsesproces.

fortælling, sammenhæng og opbakning. Planlægnin-
gen har en stor udfordring i både at skulle være åben, 
fleksibel og procesorienteret og samtidig billedliggøre 
og skabe forståelige og medrivende fortællinger om 
det, der skal ske, og de mål, man har. Lykkes det at 
skabe den rette balance, er det muligt at skabe enga-
gement og opbakning til den bæredygtige udvikling.

forny
PlAnlægningen

9
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 !  

udVikl nye, mere sTraTeGiske oG 
FleksiBle planFormer. 
de eksisterende lovbundne planformer 
bliver allerede i dag i kommunernes 
planlægning suppleret med en mængde 
temaplaner, områdeplaner med mere. 
der er dog brug for at udvikle plantænk-
ningen og planformerne således, at de 
kan gøre brug af de informationer, som 
en opdateret viden om forandringspro-
cesser giver. det kræver, at der opbyg-
ges andre organiseringer og former for 
tænkning, som formår at inddrage og 
engagere politikere og borgere på nye 
måder og omkring problemstillinger, 
som ofte er komplekse. 

 ! 
udVikl plan- oG kommunikaTions-
Former, der kan skaBe For sTåelse 
oG opBakninG omkrinG komplekse 
BæredyGTiGHedsproBlemaTikker.
kommunikationssiden af planlægningen 
er vigtig, hvilket kræver en svær balan-
cegang mellem at støtte sig til kommuni-
kationsindustriens viden og metoder og 
samtidig undgå at falde for dens evne til 
at forenkle. Forenkles og populariseres 
komplekse problemstillinger, risikerer 
man at undergrave befolkningens tillid 
til planlægningen.

 ! 
aFsæT ressourCer. 
der er store både økonomiske, miljø-
mæssige og sociale gevinster at hente, 
hvis en kommune satser målrettet på 
en proaktiv planlægning, der formår at 
koble og påvirke aktuelle forandrings-
processer i kommunen. det kræver 
dog mange timer, dels at opbygge den 
nødvendige viden om forandringspro-
cesserne i kommunen, dels at skabe tillid 
mellem de mange aktører, som direkte 
eller indirekte spiller en rolle i udvik-
lingsprocesserne. det er derfor nødven-
digt at målrette ressourcer i plan- og 
udviklingsafdelinger til dette opsøgende 
arbejde.

 ! 
indFØr en Bredere BereGninGs-
kalkule. 
Ved at indføre økonomiske beregnin-
ger, der ser på de samfundsøkonomiske 
aspekter af et projekt, og som regner på 
omkostninger over en længere periode, 
kan projekters økonomiske bæredygtig-
hed tydeliggøres.

 ! 
udVikl eValuerinGsproCedurer, 
der GØr deT nemT aT kommunikere 
de lØBende delForBedrinGer. 
et af problemerne i forhold til at gen-
nemføre bæredygtige omdannelser er, 
at der ikke nødvendigvis leveres resul-
tater inden for en fireårig valgperiode. 
planlægningen har derfor en opgave i at 
udvikle nogle klare delmål i en omdan-
nelsesproces, således at det er muligt at 
kommunikere bredt, at man er på vej i 
den rigtige retning.

 ! 
skaB nye samarBejdsFormer. 
det skitserede arbejde kræver nye sam-
arbejdsformer både internt i kommunens 
forvaltninger, mellem embedsmænd 
og politikere og mellem kommunen og 
befolkningen. næsten alle de vellykkede 
projekter, som har skabt bæredygtige 
bydele, er baseret på stærke lokale 
organiseringer og et meget åbent og en-
tusiastisk samarbejde mellem kommune 
og beboere.
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sektoropdelingen. Den offentlige sektors traditio-
nelle opdeling i sektorer udgør et grundlæggende 
problem for helhedstænkning og muligheden for at 
skabe synergier og koblinger mellem initiativer og 
investeringer fra forskellige sektoradministrationer. 
Der gøres mange forsøg på at udvikle andre organi-
sationsformer eller etablere ad hoc-organiseringer, 
som kan overvinde de grundlæggende problemer i 
sektoradministrationen. Disse initiativer må udvikles 
videre, hvis det skal være muligt at løse opgaven med 
at gøre efterkrigsforstæderne mere bæredygtige.

Privatisering af forsyningsselskaber. Samtidig med 
at det er erkendt, at sektororganiseringen rummer 
problemer for en bred byomdannelses- og bæredyg-
tighedspolitik, sker der parallelt en række organisato-
riske ændringer, der øger denne problematik. Mange 
offentlige funktioner, specielt forsyningsselskaberne, 
privatiseres eller gøres til selvstændige økonomiske 
enheder underlagt snævert definerede succeskrite-
rier, som vanskeliggør, at der arbejdes med en bred 
bæredygtighedsdagsorden i byudviklingen.

det fireårige perspektiv. Den gradvise og langva-
rige omdannelse af efterkrigsforstæderne til mere 
bæredygtige byområder kræver politiske initiati-

AfMonter 
AdMinistrAtiVe 

og loVgiVnings-
Mæssige for-
Hindringer 

ver, som typisk ikke giver synlige og succesfulde 
resultater inden for den fireårige valgperiode. Det 
kræver derfor et særligt politisk engagement at 
involvere sig i disse projekter, og det kræver, at 
planlægningen kan beskrive og kommunikere de 
langsigtede mål og resultater på en måde, så det 
politiske engagement bliver muligt.

den manglende mulighed for at kræve samarbejde 
mellem grundejere. I alle omdannelsesprocesser 
opstår nødvendigheden af samarbejde mellem 
forskellige grundejere i det berørte område. Det 
gælder specielt industriområderne som den områ-
detype, der rummer det største omdannelsespo-
tentiale og kræver de mest grundlæggende foran-
dringer. Der vil normalt være økonomi i området 
til at betale for omdannelsen, men denne økonomi 
kan kun gøres operationel, hvis der kan etableres 
et samarbejde mellem grundejerne, således at alle 
får udbytte af de værdiskabende indgreb. Nødven-
digheden af at kunne skabe lokale handlekraftige 
organiseringer blandt ejere og investorer er som 
nævnt særligt påkrævet i forbindelse med omdan-
nelse af industriområder, men behovet eksisterer i 
alle områdetyper og på alle niveauer.
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 !  

loV GiVninGen omkrinG 
ForsyninGsVirksomHeder. 
det er nødvendigt at forsøge at fjerne 
effekten af, at forsyningsvirksomheder in-
den for varme, elektricitet, vand og kloak 
i stor udstrækning er blevet privatiseret 
eller selvstændiggjort på anden vis. de 
anlæg og arealer, disse virksomheder 
råder over, udgør en afgørende ressource 
til at skabe en mere bæredygtig forstad. 
det er derfor afgørende, at virksomhe-
derne får både ret og pligt til at deltage i 
de nødvendige omdannelsesprojekter. 

 !  
skaB muliGHeder For aT kræVe 
samarBejde. 
i omdannelsesprocesser har man ofte at 
gøre med områder, hvor alle parceller er 
privatejede af mange forskellige ejere. 
der er ofte økonomi i selve området til at 
gennemføre en omdannelse, men denne 
økonomi kan kun gøres operationel, hvis 
der skabes samarbejde mellem grund-
ejerne internt og mellem grundejere og 
kommune, som beskrevet under ’Find 
finansiering’.

 !  

miljØloVGiVninGens 
aFsTandsBesTemmelser. 
med henblik på at øge muligheden for 
samlokaliseringer og lette forløbet af 
omdannelsesprocesser er det nødven-
digt at nuancere støj- og afstandsbe-
stemmelserne i miljølovgivningen.

 !  

ForØG muliGHeder For FunkTions-
inTeGrerinG.
den eksisterende planlovgivning giver 
kun nogle meget firkantede redskaber til 
at regulere funktionsindholdet i et givet 
område. Hvis det skal lykkes at omdanne 
forstaden, så den rummer en større 
funktionel og social diversitet, er det 
nødvendigt, at der gives mulighed for en 
mere nuanceret fastlæggelse af funktio-
ner og tilladelse til at påbyde forskellige 
boligejerformer. 

 !  
skaB nye HandlinGsmuliGHeder
de almene boligorganisationer, 
landsbyggefonden og Grundejernes 
investeringsfond er i dag underlagt en 
række begrænsninger, der gør, at de 
har svært ved at indgå i integrerede 
projekter. Hvis det skal lykkes at udvikle 
og integrere de store etageboligområ-
der bedre i byens struktur og sociale 
processer og bruge de allerede eksiste-
rende investeringer på en bedre måde, 
må en række af de begrænsninger, der 
i dag gælder for de almene boligor-
ganisationer, landsbyggefonden og 
Grundejernes investeringsfond, tages 
op til revision.

 !  

eksperimenTer med TVærGående 
orGanisaTionsFormer.
det er vigtigt, at der etableres forsøgs- 
og udviklingsprojekter, hvor der gives 
rum til at afprøve nye samarbejdsfor-
mer internt i kommunen. Formålet med 
disse projekter skal være at udvikle 
samarbejdsformer og en mere strategisk 
tænkning, som kan håndtere komplekse 
omdannelsesprojekter, fastholde bæ-
redygtighedsperspektivet og kommu-
nikere denne tænkning til politikere og 
borgere.

 !  
ForØG kommunernes muliGHed 
For inVolVerinG. 
de omdannelsesprocesser, der er nød-
vendige for at omdanne forstaden i en 
mere bæredygtig retning, kan ikke alene 
styres gennem de eksisterende plantyper 
og anvisninger. de kræver en mere aktiv 
medvirken af kommunen som koordina-
tor og medinvestor. i den sammenhæng 
er det vigtigt at afskaffe visse begræns-
ninger og udvikle muligheder for, at 
kommunerne kan indtræde i selskabsdan-
nelser og andre relevante organiseringer, 
som aktivt kan arbejde for omdannelses- 
og forbedringsprojekter – med skyldig 
hensyntagen til graden af risiko.



40
Forstædernes Tænketank

der er brug for eksempelprojekter. Hvis der igang-
sættes målrettede politikker, for at øge efterkrigsfor-
stadens bæredygtighed, er det afgørende, at der ikke 
optræder mislykkede projekter, fordi de både repræ-
senterer et samfundsmæssig spild, og fordi de under-
graver troen på mulighederne for at øge bæredygtig-
heden.  Den koordinering og helhedstænkning, som 
kræves for at opnå en øget bæredygtighed, kan ikke 
løses af de involverede delmarkeder og produktions-
sektorer. De eksisterende planlægnings-, samarbejds- 
og finansieringsformer, der er tilgængelige for kommu-
nerne, er heller ikke i de nuværende former gearet til at 
varetage denne opgave. Derfor er eksempelprojekter, 
som afprøver fysiske løsninger og eksperimenterer 
med forskellige metoder og redskaber til at initiere 
og opnå det brede samarbejde og den nødvendige 
koordinering og samtænkning vigtige for at etablere 
en fælles videns- og erfaringsbank. Det er gennem så-
danne projekter, at beslutningstagere, markedsaktører 
og private ejere kan bringes i dialog om mulighederne 
og behovene for sådanne nyskabelser. Eksempelpro-
jekter forstås her som projekter, der er karakteriseret 
ved nytækning og nye organisatoriske rammer og 
samarbejdsformer, som ikke kræver store økonomiske 
tilskud til realiseringen, men kræver en særlig indsats i 
tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen.

igAngsæt 
forsknings-, 
ekseMPel- og 
udViklings-
ProJekter  

der er brug for udviklingsprojekter. Markedet rea-
gerer på aktuelle behov og har vanskeligt ved at op-
fange fremtidige behov, fordi de ofte vil være forbun-
det med en modningsperiode, hvor det økonomiske 
afkast er svagt. Der er derfor brug for udviklingspro-
jekter, som med særlige økonomiske betingelser kan 
introducere og afprøve nye bygningsformer, samloka-
liseringsmuligheder og infrastrukturer, som med stor 
sandsynlighed kan øge bæredygtigheden i forstaden. 
Udviklingsprojekter defineres her som projekter, som 
undersøger nye muligheder, der kræver særlig økono-
misk støtte for at kunne gennemføres.

der er brug for øget viden. Det komplekse samspil, 
der er mellem fysiske strukturer og forskellige livsfor-
mer og funktionsmåder er ikke særlig velbelyst. Det 
samme gælder relationen mellem fysiske strukturer, 
livsformer og miljøbelastning og relationen mellem 
sociale segregeringsprocesser, marked og rumlige 
strukturer. Belysningen af, hvad der indgår som for-
udsætning for at områder er socialt velfungerende og 
rummer stærke organiseringer, der kan tage ansvar 
for forandringer, er det ligeledes vigtigt at få skabt 
større og mere operationel viden om.
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 !  

diVersiFiCerinG aF BoliGområder. 
der er brug for projekter, som afsøger 
mulighederne for at anvende de foran-
dringer, der foregår i parcelhusområ-
derne og de store etageboligområder, 
til at tilføre flere og tættere boligformer 
til forskellige familietyper og tilføre flere 
funktioner samt nye forbindelser og 
sammenhænge til naboområder. projek-
terne må have forskellige tyngdepunk-
ter: infrastrukturen til vand og energi, 
den sociale infrastruktur og de tilhøren-
de institutioner, nye boligtyper og nye 
anlæg og forbindelser, som kan skabe 
nye sammenhænge og udvekslingszoner 
i forstaden. 

 !  

nye ForTæTninGer. 
Fortætninger i forstaden kræver en om-
hyggelig afvejning af, hvorledes tæthed 
og forstadens bærende kvaliteter kan 
forenes, hvilke typer af tætte kvarterer 
det er realistisk at forsøge at etablere 
både ud fra bystrukturelle, funktionelle 
og arkitektoniske kriterier og hvilke funk-
tionelle kombinationer, der kan være de 
bærende. Hvis ikke fortætningerne frem-
træder med høj kvalitet og stor attrakti-
vitet, vil de ikke kunne tiltrække beboere 
og arbejdspladser og medvirke til at øge 
forstadens bæredygtighed. projekterne 
må have fokus på både lokale og regio-
nale fortætninger og diskutere, hvilken 
rolle de offentlige og grønne rum og de 
dertil relaterede aktiviteter kan spille.

 !  

BæredyGTiG moBiliTeT. 
kvaliteten af det kollektive system og af 
cykel- og gangforbindelser er en vigtig 
parameter for anvendelsen: om de dan-
ner sammenhængende net, om man kan 
nå frem til alle vigtige mål, om der er lette 
omstigningsmuligheder, om de er sikre, 
og om de er attraktive og indbyder til op-
levelsesrige ture er vigtige dimensioner i 
at øge den lette og den regionale mobi-
litet. en kvalificeret og sammenfattende 
bearbejdning af cykel- og gangforbindel-
ser i en kommune kræver antagelig støtte 
til et eller flere udviklingsprojekter og det 
samme gælder for udvikling og opkvalifi-
cering af de kollektive systemer og deres 
omstigningspunkter.

 !  

nye BoliGFormer, der kan 
inTeGreres i parCelHusområder. 
som et særligt aspekt af parcelhus-
områdernes diversificering er der 
brug for at supplere parcelhuset med 
andre bygnings- og boligformer, der 
kan leve op til de krav, som enlige, 
små familier og ældre stiller, og som 
kan indpasses i den parcelhusstruktur, 
der findes og muligvis også rummer 
arbejdspladser og institutioner. der 
er derfor behov for udviklingsprojek-
ter, som undersøger både de fysi-
ske, arkitektoniske, økonomiske og 
organisatoriske muligheder for, at en 
sådan supplering kan lade sig gøre og 
vinde opbakning.

 !  
omdannelse aF indusTriområder. 
industriområdets omdannelse handler 
både om nybrydende planlægning og 
nye implementeringsprocesser. nogle af 
de store udfordringer, som det er vigtigt 
at samle og dele erfaringer omkring, er, 
hvordan man overvinder problemerne 
med ejendomsstrukturen, den langvari-
ge omdannelsesproces og de miljømæs-
sige konflikter. projekterne må behandle 
problemstillingerne i forskellig skala og 
i områder med forskellig omdannelses-
hastighed.

iGanGsæT eksempelprojekTer

iGanGsæT udViklinGsprojekTer

(Forsættes næste side)



 !  

ForandrinGsproCesser oG 
daGliGliVsFormer. 
der er brug for forskningsprojekter, som 
undersøger forandringsprocesser og 
dagliglivsformer i forstaden. det gælder 
relationen mellem ændrede demogra-
fiske forhold og den fysiske struktur, 
relationen mellem dagliglivsformer og 
fysisk struktur samt relationen mellem 
funktionsblanding og socialt liv.

 !  

orGanisaTions- oG FinansierinGs-
Former. 
der er brug for forskningsprojekter, der 
systematisk undersøger og vurderer 
mulige planlægnings-, finansierings- og 
samarbejdsformer, der kan anvendes i 
komplekse byomdannelsesopgaver.

 !  

FunkTionsBlandinG oG 
FunkTionelle BalanCer. 
der er brug for forskning, som opstil-
ler argumenterede modeller for hvilke 
funktionelle balancer, der bør stræbes 
imod, og hvilke lokaletyper der bør findes 
i fremtidens bæredygtige forstad. dette 
skal kvalificere planlægningen og sørge 
for, at kortsigtede markedspræferencer 
ikke udstøder vigtige funktioner fra byen.

iGanGsæT ForskninGsprojekTer

(Forsat fra forrige side)
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