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Hvordan udvikler vi byer og mindre 

bysamfund med kvalitet?

Hvad handler kvalitet om?

Temaer og opmærksomhedspunkter

Introduktion til tilgange og værktøjer



Hvordan sikrer I By kvalitet og god arkitektur? 

 Forståelse og viden om byen, Hvad er en by og hvilke mekanismer  konstituerer en 

by?

 Hvilke forhold afgør byens udvikling og byens kvalitet?

 Hvilke aktører spiller vigtige roller i byernes udvikling?

 Bystrategier og evnen til at realisere dem er afgørende for byernes udvikling-

arkitekturpolitikken er et af flere værktøjer

Bystrategier og deres implementering kræver viden og ledelse – strategisk byledelse.



Hvorfor strategisk byledelse?

 Traditionelle kommunale værktøjer og - ledelse ikke er tilstrækkelige værktøjer og 

rammer ikke altid  det bystrategiske niveau.

 Enkeltsager – også store, lokalplaner, vejprojekter, miljøplaner, spildevandsplaner, 

forsyningsplaner, byggesager/byggeprojekter - fylder ofte i hverdagen og i 

udvalgsdagsordener. 

 Og - summen af dem spiller ofte ikke sammen til samlede strategier, der flytter 

byernes udvikling i en bestemt og ønsket retning. Men forbliver enkeltsager og brikker 

der ikke kan samles i et puslespil

 Myndighedsopgaverne kommer ofte til at styre i  i den kommunale forvaltning. 



Se Arkitekturpolitikken i et større fokus:

 Hvilke udfordringer har vi som by/kommune?

 Hvad er vores placering og vilkår – og hvad betyder de?

 Hvor vil vi gerne hen med vores By?

 Hvad er den overliggende vision for vores BY/Kommune?

 Hvilke delvisioner og strategier skal der til for at realisere visionerne?

 Hvordan griber vi det an med eller uden formulerede visioner og strategier?

 Hvilke aktører har væsentlige roller og hvordan bringer vi dem konstruktivt i spil?



Opmærksomhedspunkter 

 Regionale udfordringer

 FNS verdensmål

 Krav til Bæredygtighed i bredeste forstand Miljø/Klima (CO2), Sociale forhold/ulighed, Sundhed.

 Boligpolitik – Ejerboliger almene boliger 

 Uddannelser/ arbejdspladser?

 Ejendomsbesiddere/investorers fokus hos jer?

 Ejerforhold til jord

 Udbudsregler

 International inspiration?



Byens kompleksitet
Service og institutioner

Uddannelse                         

Kultur

Forsyning                                                     

Infrastruktur /Parkering

Natur

LEDELSE                                                                                      
Sociale ulighed/balance

Boliger                                                                                                     

Sundhed

Erhverv   

Hverdagsliv

Fritid/rekreation                                                                                                  Klimaforhold



Tilgange og værktøjer

Afsæt i konkrete erfaringer, analyser og 

anbefalinger 

Løft arkitekturpolitikken ind i Strategisk Byudvikling





BEDRE BYSKIK – en bog om byudviklingens 

udfordringer og muligheder

 en opsamling af mange års iagttagelser

 en kritik af dårlig kvalitet og monotoni i mange nye byområder

 nogle eksempler på hvordan det kan gøres bedre

 en inspiration fra bevægelsen BEDRE BYGGESKIK

 10 dogmer til en BEDRE BYSKIK – og en ny bevægelse.



Demokrati – fællesskab- bæredygtighed

 Byudviklingen skal levere bidrag til løsningen af ”de store 

samfundskriser”

 Demokratisering: En invitation til deltagelse og tillidsskabelse

 Fællesskab: Et værn imod opsplitning og ensomhed

 Bæredygtighed: Klima, miljø, biodiversitet, sundhed og 

social balance





Aktuelle vilkår og udfordringer for en 

bedre byskik. 

 hastigt voksende byggeri i og omkring de store byer

 stærkt stigende boligpriser i de attraktive områder

 svingende kvalitet i arkitektur, materialer og boligindretning

 de nære omgivelser forsømmes ofte

 Byens beboere og  ønsker er sjældent i fokus





Hvordan har kommunerne styret 
bykvaliteten?

 kommunerne er i indbyrdes konkurrence om byvæksten

 kommuneplanerne har oftest meget stor rummelighed

 byggegrunde sælges normalt til højeste pris – uden særlige kvalitetskrav

 lokalplanerne er ofte det eneste instrument til kvalitetsstyring





Hvad ser vi i krystalkuglen?

 Investorer, bygherrer og rådgivere må berede sig på nye krav fra stat, kommuner og 
borgere

 billige boliger kan blive et nyt boligpolitisk instrument

 Nye værktøjer der fremmer den blandede by skal i spil

 samarbejdet mellem kommunerne, rådgiverne og bygherrerne kræver fornyelse 

 nye by- og boligformer baseret på bæredygtighed, involvering og fællesskab skal  
leveres





10 dogmer 

til en BEDRE BYSKIK 

med forslag til kommunernes politiske  ledelser 



Dogme 1: 

Vi byudvikler med klare politiske visioner for byernes 
fremtid. Visionerne følges til dørs med vilje og evne til 

at holde fast, også når det bliver svært.

Hjælp jer selv - skab visioner og konkrete mål for 
jeres byudvikling - brug også arkitekturpolitikken



Dogme 2:

Globalt er byudvikling med til at realisere FNs 17 

verdensmål. Lokalt sættes fokus på klima og natur, 

og der skabes nye fællesskaber og mere 

demokratisk indflydelse for byens borgere 

Rust jer  til at omsætte verdensmålene når I byudvikler



Dogme 3: 

Når vi byudvikler, føjer vi nye brikker til de nuværende 

byer. Byudvikling er andet og mere end en fysisk 

proces med byggeri og landskab – det er udvikling af 

eksisterende lokalsamfund og dannelse af nye 

lokalsamfund.

Kvalificer samspillet mellem livsformer, brugerbehov og 

fysiske rammer – træf  de nødvendige politiske aftaler 

og sæt de nødvendige fagligheder i spil. 



Dogme 4:

Aktivt medborgerskab opbygges gennem 

deltagelse, debat og kultur i byudviklingen. 

Midlertidige aktiviteter bruges flittigt med 

eksperimenter og læring, der sætter permanente 

spor i byen.

Tag byens aktører alvorligt – inviter dem ind og test 
nye muligheder, der senere kan blive permanente.



Dogme 4:

Aktivt medborgerskab opbygges gennem 

deltagelse, debat og kultur i byudviklingen. 

Midlertidige aktiviteter bruges flittigt med 

eksperimenter og læring, der sætter permanente 

spor i byen.

Tag byens aktører alvorligt – inviter dem ind og test 
nye muligheder, der senere kan blive permanente.



Dogme 5:

Byudvikling styres af aktive og modige politikere, 
som både kan sige JA og NEJ – og af politisk 

forankrede udviklingsplaner, der skaber tryghed for 

borgerne og for de privates investeringer og 

dispositioner.

Skab rum for politisk dialog. Skab visioner, brug 

udviklingsplaner som styringsværktøj og skab modet 
til også at sige nej.



Dogme 6:

Høj bykvalitet skabes af kommuner, bygherrer og 
rådgivere, der arbejder sammen om at realisere 

visioner og planer – og lader dygtige fagfolk sikre 

kvaliteten i planlægning og projektudvikling for byggeri, 

bynatur og aktiviteter

Kræv sammenhængende løsninger i høj kvalitet – gear jeres 

ledelse, forvaltning og rådgivere til den buket af fagligheder der 

skal til. Gå foran i  nye samarbejdsformer med investorer og 
aktører.



Dogme 7:

Statens og kommunernes boligpolitik sikrer 

blandede byer, hvor et mix af forskellige 
boligtyper og ejerformer i alle byområder

videreudvikler vores velfærdssamfund. 

Opdater viden om hvordan blanding af boligtyper og 

byfunktioner kan gribes an. Træd nye veje  - formuler en lokal 
boligpolitk. Brug boligpolitik aktivt til forandring. 



Dogme 8: 

Aktive og ressourcestærke borgere engagerer sig i 

bygge- og bofællesskaber og bidrager til en mere 

levende by. Nye processer og lovgivning geares til 

formålet.

Studer de tyske byggefællesskaber og vis hvordan den 

boligform kan bidrage til en blandet by med mere 
varieret  liv og arkitektur. 



Dogme 9: 

Attraktive uddannelsestilbud tiltrækker fremtidens 

byudviklere, der leverer kreative og tværfaglige 

byløsninger, som understøtter demokratisering, 

fællesskab og bæredygtighed. 

Inviter til samarbejde med uddannelserne – tag 

dedikerede studerende i praktik - måske jeres 
kommende medarbejdere?



Dogme 10: 

Indenrigs- og boligministeriet sikrer et socialt og 

miljømæssigt bæredygtigt bymønster i hele 

Danmark. Gennem aktiv forvaltning af en ny planlov 

og inspirerende vejledning fremmes kommunernes 

realisering af blandede og bæredygtige byer. 

Eksperimenter med ”frikommune” vilkår. Sæt 
rammerne fri - evaluer resultaterne



Anbefalinger til BEDRE BYSKIK 

– vejen til dogmernes realisering

Byudviklingens aktører:
 Kommunerne

 Investorer og developere

 De almene boligselskaber

 Rådgiverne

 Borgere og civilsamfund

Rammesættere for byudviklingen:

 Indenrigs- og boligministeriet  . Her ?

 Forskning og uddannelse



Anbefalinger til kommunerne (1)

 Skab en vision for jeres by/bydel i en proces sammen 

med borgere og andre aktører – det er også 

arkitekturpolitik

 Tag udgangspunkt i FNs 17 verdensmål 

 Hold fast i visionen - også når der skal siges NEJ til 

investorerne



Anbefalinger til kommunerne (2)

 Sørg for en bred politisk opbakning, der skaber 

troværdighed og investeringssikkerhed for de private 

aktører

 Brug udviklingsplaner med et bredt fokus på fysiske, 

sociale og økonomiske forhold – og med klima, 

biodiversitet og bæredygtighed som ledestjerner

 Invester strategisk i infrastruktur, byrum og kommunale 

byfunktioner



Anbefalinger til kommunerne (3)

 Byg blandet by, både fysisk og socialt, med fokus på de 

elementer, som I mangler i jeres by

 Styrk demokratiet og skab rammer for flere små og store 

fællesskaber i byen – bl a bo- og byggefællesskaber

 Brug midlertidige aktiviteter, som får lov at sætte varige spor i 

byen



Anbefalinger til kommunerne (4)

 Del jeres tanker med borgerne hele vejen igennem – og 

lad kritikken komme åbent frem (selv om ikke alle ønsker 

kan opfyldes)

 Kræv høj kvalitet i jeres udbud af byggegrunde – og 

sælg ikke bare til højestbydende

 Skab samarbejdsrelationer til jeres bygherrer, så I kan 

påvirke projektudviklingen hele vejen 

 Skaf de rette kompetencer til at styre projekterne, både 

inhouse på rådhuset og hos rådgiverne



TAK FOR ORDET 


