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Christina Lohfert Rolandsen og Christina Hoffer

L E D E r
Vi eR Vist i RøRte Vande…

For et år siden spurgte vi os selv: Hvor skal vi hen, Hugo? 
Dengang satte vi kulturarven til debat i et temanummer. Det 
er vist tid til at stille spørgsmålet igen, denne gang bare for 
planlægning generelt. 

Årets byplanmøde er løbet af stablen, og emnet var offentlige 
investeringer. Et brændende aktuelt emne i en tid, hvor kommu-
nernes såvel som samfundets økonomi befinder sig i en bølge-
dal. Planlægningen befinder sig i krybesporet. Vi har pludselig 
tid til at tage de rigtige beslutninger om fremtidens byudvikling. 
Samtidig kan vi drage erfaringerne af den tid, der er afsluttet, 
hvor byudviklingslysten slog benene væk under selv den mest 
erfarne planlægger. 

I dette nummer af Byplan får en af de nyeste planer plads - 
planen for Køge Kyst. Det er en innovativ plan med masser af 
gode løsninger på den nye gode by, der på sigt kræver mas-
sive investeringer. Lad os betragte den gennem tidens briller, 
hvor planlæggernes opgaver ikke alene er at udvikle byen til en 
stadig bedre by, men også er at præsentere realistiske idéer. 
Investeringerne er få, og politikerne tvinges til at prioritere sær-
ligt hårdt.

Men selvom investorerne lader os trække vejret, skal vi ikke 
hvile på laurbærene. Netop nu kastes planlægningen ind på 
den politiske banehalvdel. Nogle af planlovens grundlæggende 

principper står for skud i regeringens nyeste bud på, hvordan 
problemerne i Danmarks yderområder kan løses - Danmark i 
balance i en global verden. Inden da lancerede SF et udspil om 
bypolitik og om byernes særlige udfordringer, der skal favnes 
og prioriteres. Det er to forslag der understreger, at den måde 
vi planlægger på, planlovens indretning og regulering, har en 
særlig politisk opmærksomhed. Rykker en revision af planloven 
tættere på? I så fald skulle vi måske hellere diskutere planlæg-
ningens berettigelse, kernefelter og virkemidler end planlæg-
gerroller.

Vi giver plads til to artikler om en af de nye opgaver i planlæg-
ningen - planlægningen for landbruget. Opgaven, der hidtil har 
været lukket land for planlæggerne i kommunerne, er en del af 
planpuslespillet i det åbne land. Vi har dog endnu ikke fundet 
ud af at placere brikkerne helt rigtigt.
I næste nummer følger vi op på endnu en varm kartoffel – plan-
lægningen for et forandret klima. Denne opgave adskiller sig 
helt fundamentalt fra planlægningen for landbrug, fordi kom-
munerne her, (foreløbigt) har frie hænder til at planlægge. Men 
er det løsningen på problemet? Det må vi have til gode til næste 
nummer.

Dette nummer af BYPLAN bringer alle planpuslebrikkerne i spil 
– den økonomiske, den innovative, den praktiske, den politiske, 
den rationelle, den juridiske….
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FRemtidens bypLanLæggeR eR designeR, 
men også FaCiLitatoR, udVikLeR og Vidensbank

P l a n s t a f e t t e n 

budskabet fra den århusianske by- 
og landskabstegnestue metopos er 
klart: i 10’erne skal vi byudvikle frem 
for kun at byplanlægge, og vi skal 
ikke alene kunne håndtere komplek-
siteten i opgaverne, men også bringe 
netop kompleksiteten i spil som by-
ernes force.

Af Anne Mette Boye og Trine Skammelsen

Lad det hurtigt være sagt: Byplanlægningen er 
ikke død! Planloven regulerer fortsat effektivt 
og konstruktivt både byen og landskabet, uan-
set hvilke meldinger der kommer fra akademiske 
kredse. Men det er klart, at når samfundet ændrer 
sig fra industrisamfund til videns-, netværks- og 
oplevelsessamfund, må byplanlægningen følge 
med! Og mon ikke det er denne proces om ud-
vikling af en tidssvarende planlægning, faget er 
inde i for tiden?

I rådgivningsbranchen er der tendens til at love 
guld og grønne skove. Alt kan løses. Den tilgang 

vil vi gerne gøre op med. Vi har ikke løsningen, 
men vi har kompetencerne til at se og beskrive 
mulighederne, så kunden får et grundlag til at 
træffe en kvalificeret beslutning. 

For os er byplanlægning, landskabarkitektur, rum-
lig gestaltning og strategisk tænkning én og sam-
me sag. Alt sammen redskaber, som kan tages i 
anvendelse i forhold til udvikling af gode steder 
og byer. Og her er tegnestuens stedsforståelse 
helt central. Det at udvikle gode byer, landskaber 
og byrum er et spørgsmål om FYSIK, PRAKSIS og 
FORTÆLLING. Altså om, hvordan steder rumligt 
er udformet, hvem der bruger stedet, hvordan 
stedernes dagsorden sættes, herunder investor-
gamet, og hvilken historie eller identitet, der for-
bindes med dem. Der er de tre knapper at dreje 
på, og så ligger det faglige ansvar i at dreje, hvor 
det har bedst mulig effekt i forhold til intentionen. 

planlæggerens rolle anno 2010
Det hænder, at vores rolle er at løse en opgave, 
der på forhånd er stillet. Men som oftest er det 
centrale i vores projekter netop at facilitere kom-
munens arbejde med byudvikling. Vi hjælper med 

at finde ud af, hvad der skal til ved at stille de 
rette spørgsmål, levere viden, rådgive, præsen-
tere visionære scenarier der udvider handlings-
rammen og skaber forbindelser på tværs af for-
valtninger for til slut at udføre opgaven konkret 
arkitektonisk. 

stærke erfaringer fra Herning midtby
I Herning vandt vi i 2007 en åben international ar-
kitektkonkurrence. Herning Kommune ville gerne 
have en levende bymidte. Vores svar var, at det 
kræver mere end en ny gågadebelægning. Smukt 
skal til, men smukt er ikke nok. Hvis vi skal have 
levende bymidter, er vi nødt til at give flere men-
nesker reel grund til at færdes i og gennem midt-
byen i deres hverdag. 

De sidste tre år har vi arbejdet tæt sammen med 
politikere, borgere, erhvervsfolk og planlæggere 
om udvikling af projektet. 

Med indsatserne: Fortætning, Attraktive byrum, 
Bæredygtighed, Trafikplanlægning og Nye funk-
tioner (erhverv, bolig, service, kultur) tog vi det 
første skridt mod udvikling af en overordnet hand-
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Bethaniagadekarreen, som er et absolut ambi-
tiøst og nytænkende eksempel på fortætning og 
bæredygtige løsninger. Desuden omdannes lø-
bende byrum, hvor metopos er involveret i flere af 
dem, senest med projekteringen af ’Dem glemte 
Gade’. 

Det er en meget positiv oplevelse at arbejde sam-
men med Herning Kommune og opleve, hvordan 
det ved fælles indsats er muligt at få tingene til 
at gå op i en højere enhed. 

Samtidig med at vi arbejder med konkrete omdan-
nelsesprojekter i midtbyens baggårde, arbejder 
vi med formidling af visionen for omdannelsen 
via midlertidige 1:1 installationer. Endelig har vi 
netop gennemført et forsøgsprojekt og udgivet en 
publikation om bæredygtig byfornyelse ”Fra ord 
til handling” – et arbejde som har givet anledning 
til at udvikle det tværgående forvaltningsarbejde 
og facilitering af kommunens samarbejde med 

eksterne sparringspartnere, fx forskere, netværk 
og lokale ildsjæle. Publikationen udkommer i lø-
bet af efteråret.

Projektet er et eksempel på både aktuelle og 
fremtidige udfordringer for os som planlæggere. 
Midtbyerne favner et virvar af organisatoriske, 
rumlige, juridiske og sociale hensyn, og vi skal 
have et skarpt blik for dem alle og gribe de po-
tentialer, der er for at skabe synergier. Det der 
virkelig tænder os, når vi beskæftiger os med 
midtbyomdannelse er, at her nytter det ganske 
enkelt ikke blot at lægge ny belægning på gå-
gaden eller tegne livfulde visualiseringer. Smukt 
skal til, men smukt er ikke nok. Her handler det 
om at skabe gode rammer for udvikling og realise-
ring af bebyggelse, boliger, børnehaver, og haver. 
Det handler om at gøre det lettere for kommunale 
forvaltninger at håndtere spontanitet og kunst i 
byrummet. Og om at medvirke til at dyrke en kom-
munal plankultur, hvor der arbejdes strategisk 

“smukt skaL tiL, men smukt eR ikke nok.”

lingsplan. Handlingsplanen beskriver de fysiske 
og arkitektoniske indsatser på alle skalatrin og 
opstiller en model for økonomi, organisation og 
proces. Undervejs har der været en lang række 
konstruktive arbejdsmøder og interviews med 
bl.a. embedsmænd og politikere, hvilket betyder 
at projektet i dag er bredt forankret i organisa-
tionen. 

Projektet struktureres i to niveauer, dels den lang-
sigtede vision, et ’øjebliksbillede’ som beskriver 
hvordan Herning kan komme til at se ud i 2029. 
Visionen fungerer som det fælles langsigtede 
pejlemærke. Det andet niveau omfatter udpeg-
ning og formulering af 17 konkrete projekter, der 
skal medvirke til at realisere visionen. 

Handlingsplanen er iværksat, det første parke-
ringshus er bygget, hvilket giver rum for, at vi kan 
gå i gang i karreer og baggårde. Her er lavet en 
lokalplan for omdannelse af den første baggård, 
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med udviklingsplaner og byinvesteringer og et of-
fensivt samarbejde med eksterne parter. 
Fremtidens planlæggere skal designe og plan-
lægge. Men vi skal også være med til at italesæt-
te værdier for, hvad man vil med byudviklingen, 
og via rådgivning og hårdt benarbejde bidrage til, 
at der igangsættes helt konkrete projekter, der 
kan realisere visionerne. For uden handling er 
planer jo bare planer. 

Afdelingsleder Trine Skammelsen, projektchef 
Anne Mette Boye og projektleder Inger Haarup 
Borchmann, alle fra metopos By- og landskab. 
Metopos blev den 1. september 2010 en del af 
rådgivningsvirksomheden Bascon. Metopos, som 
er placeret i Århus, laver fysisk og strategisk by-
planlægning og landskabsarkitektur i samarbejde 
med stat, kommuner, boligforeninger og private 
udviklere.  

Trine Skammelsen og Anne Mette Boye giver 
planstafetten videre til Ditte Staun Munch Ledet 
fra Skive Kommune. 

Byrådsmedlem Knud Nielsen, Her-
ning Kommune åbner et af de mange 
’byggepladsskilte’, der illustrerer om-
dannelsen af det centrale Herning. 
Planlæggerens rolle vil stadig være at 
skabe gode fysiske rammer for byliv, 
men også at træde aktivt ind i proces-
sen med rådgivning om, hvordan ram-
merne kan realiseres. 
Foto: Metopos by- og landskab    
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mangFoLdigHed på pRøVe

mangfoldighed er mantraet for meget af dagens byplanlægning. men hvordan fungerer det egentlig i den lille skala? Vi 
har i to boligområder i københavn undersøgt, hvordan beboerne oplever at bo i områder med blandede ejerformer. det har 
givet et indblik i de konflikter, øjenåbnere samt begrænsninger, der ligger i denne måde at bygge for en mere mangfoldig 
by på.

Af Juliane Engsig og Katrine Strøjer Madsen

mangfoldighed som mantra
Mangfoldighed er et populært begreb inden for 
planlægning og har som et bymæssigt ideal gjort 
sit indtog i debatten om byens udvikling - specielt 
i løbet af det sidste årti. Det er dog et begreb, 
der forekommer uhåndgribeligt, men altid posi-
tivt - som en mærkat, der sættes på den positive 
udvikling af byen i en mere ’favnende’ retning. Et 
ideal, som ingen kan være imod, og det skal da 
også helst indgå i ethvert papir om bypolitik og 
-planlægning, for at få det til at se ’rigtigt’ ud. 

Begrebet indfanger dog nogle centrale problem-
stillinger i forhold til byliv og den tiltagende se-
gregering, der vitterligt er vigtige at diskutere. 
Det er ifølge byplanprofessor Jens Kvorning, 
vundet frem, da det italesætter byens ”kulturelle 
projekt” eller ”urbanitetens projekt”, hvor der 
stræbes efter at skabe et udvekslingsrum mellem 
forskellige sociale og kulturelle grupper. Projektet 
er her, at forskellige grupper færdes i de samme 
rum, oplever et møde, udveksler og får erfaringer 
ved at omgås hinanden. Mangfoldighed bliver 
dog hurtigt et begreb, der kan rumme alt og intet 
i en politisk korrekt dagsorden. Vi ønskede derfor 

med vores speciale at tage fat i mangfoldigheden 
og undersøge, hvordan det fungerer i praksis, når 
man ønsker at bygge for mødet mellem sociale og 
kulturelle grupper. 

nybyggede og velbeliggende boligområder
Analysen er baseret på 14 kvalitative inter-
views med udvalgte beboere i to boligområder 
i København, der er ’mangfoldiggjort’ gennem 
en blanding af ejerformer; Emaljehaven i Nord-
vest (færdigbygget i 2007) og Grönings Have på 
Islands Brygge (færdigbygget i 2005). Det skal 
nævnes, at de udvalgte boligområder begge er 

velbeliggende, og at den dertilhørende høje hus-
leje medfører, at kommunen henviser relativt få 
beboere til de almene lejligheder i bebyggelsen. 
Rent økonomisk ligner beboerne derfor hinanden 
og rekrutteres hovedsageligt fra middelklassen 
og opefter. Man kan derfor have betænkeligheder 
ved at kalde boligområderne mangfoldige, men vi 
synes alligevel, det var interessant at undersøge, 
hvordan planlægning for mangfoldighed udmøn-
ter sig på et mikroniveau, for at afdække om de 
blandede boligområder kan være et brugbart red-
skab i arbejdet mod en mere social mangfoldig by. 

stor forskel på livsformerne i de to områder
Det var meget forskelligt, hvordan beboerne i de 
to udvalgte boligområder oplevede at bo i blan-
dede boligområder. I Emaljehaven opfattedes 
forskelligheden blandt de adspurgte beboere som 
spændende og øjenåbnende, hvor de i Grönings 
Have i højere grad foretrak at bo med ligesindede 
og undgå for stor variation i de livsformer og so-
cialgrupper, der bor i området. I Grönings Have var 
der samtidig tegn på, at beboerne havde mindre 
kontakt og derfor kun kendte hinanden af mere 
overfladisk karakter, mens det var et mere person-

Blandede boligområder: Man har i nybyggede 
boligområder i København prøvet at blande for-
skellige typer af ejer-, lejer- og andelsboliger i 
det samme boligkompleks for at skabe en mere 
varieret beboersammensætning. De forskellige 
ejerformer er alle repræsenteret i en fælles 
ejerforening for driften af boligområdet.



7

ligt kendskab, der prægede forholdet til de andre 
beboere blandt de adspurgte i Emaljehaven. Den 
større åbenhed og nysgerrighed over for mangfol-
dighed i Emaljehaven har ført til en højere grad af 
kontakt og kendskab til de andre beboere, end det 
var tilfældet i Grönings Have. 

De adspurgte beboere fra Grönings Have - belig-
gende på Islands Brygge - har det til fælles, at de 
lægger vægt på boligområdets attraktive place-
ring centralt i København, tæt på vand og grønne 
områder, og fremhæver især deres nye lækre lej-
ligheder. I forhold til deres naboer og variationen 
af beboerne i området foretrækker de en rimelig 
homogen beboersammensætning, hvor man bor 
med ligesindede, og hvor respekt og god opførsel 
er værdsat. En beboer forklarede det sådan: 

” … jeg kan godt forstå folk, der har gode 
liv, og som ikke har sociale problemer, at 
de gerne vil bo sammen med andre, der 
ikke har behov for at knalde ud om nat-
ten” 

Med andre ord, sættes der pris på fred og ro i 
boligområdet, og man vil gerne undgå problemer 
som støjende børn og larm om natten. Generelt 
sætter de adspurgte beboere i Grönings Have pris 
på, at deres naboer er mennesker, der opfører sig 
’ordentligt’.

I Emaljehaven – i Nordvest - værdsætter de ad-
spurgte beboere i højere grad at føle en form for 

Café med udendørsservering i Nordvest
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fællesskab med folk i boligområdet, og de vægter 
de mellemmenneskelige relationer højt. En be-
boer forklarer det med: 

”… hellere en farverig parkfest end at 
sidde og kultivere over en dyr rødvin” 

Her fremhæves det ofte, hvordan de sætter pris 
på forskelligheden blandt beboerne. Derudover 
er der også enkelte, der lægger vægt på, at der 
i boligområdet er plads til at være sig selv i et 
fællesskab baseret på forskelle. En beboer forkla-
rede sig således: 

”Jeg kan bedre være mig selv, hvis jeg 
er et sted, hvor der er mange forskellige 
mennesker (…) Det er måske mere et 
spørgsmål om, at der er plads til at være, 
som man er” 

De blandede ejerformer har på denne måde me-
get forskellige kår i de to områder.

beboerne skal ville mangfoldigheden 
Pointen er, at det er forskellige bylivstyper, som 
tiltrækkes af Grönings Have og Emaljehaven. De 
adspurgte beboere i Emaljehaven kan bedst be-
skrives som den bylivstype, John Pløger (2002) 
betegner Fællesskabsmageren, der vægter fæl-
lesskabet og engagementet i et forpligtende bo- 
og nærmiljø højt. Hvor de beboere vi interviewe-
de i Grönings Have bedst kan betegnes som Den 
urbane bylivstype, der kendetegner de mere karri-
ereorienterede og livsstilsorienterede mennesker 
i byen. Denne gruppe lægger vægt på individuelle 
boliger af god kvalitet, samt at have kultur, cafeer 
og andre uformelle mødesteder tæt på (2002:19). 
Det er dermed henholdsvis kollektive og individu-

elle bylivsværdier, der er gældende i Emaljehaven 
og Grönings Have. Ifølge Pløger er det nødvendigt 
at interessere sig for disse subjektive oplevelser 
og holdninger til livet i byen, hvis man ønsker at 
skabe den gode by, da beboernes drømme og vær-
dier i høj grad er med til at strukturere og definere 
byen og give de forskellige områder karakter.
 
Dette tydeliggør nødvendigheden af at medtænke 
konteksten og gøre sig klart, til hvem og hvor man 
bygger. Bydelens identitet og de beboere, den til-
trækker, har en afgørende betydning for, i hvor høj 
grad det blandede boligområde kan være med til 
at skabe en større udveksling mellem forskellige 
sociale og kulturelle lag. Bygges der i Nordvest, 
der er kendetegnet ved at være et hårdt område, 
med en broget befolkningssammensætning, men 
hvor der til gengæld hersker en form for solidari-
tet, fællesskab og en ide om, at man tager hånd 
om hinanden, er der gode chancer for, at der ska-
bes kontakt og kendskab mellem de forskellige 
sociale grupper. Intentionerne bag de blandede 
ejerformer har dog sværere kår på Islands Brygge, 
hvor der hersker et større ønske om homogenitet, 
og hvor der ikke på samme måde eksisterer et øn-
ske om at forpligte sig i et lokalt fællesskab. 
Beboerne skal derfor ville mangfoldigheden og 
have lyst til at indgå i et boligområde med en va-
rieret beboersammensætning, hvis intentionerne 
med de blandede boligområder skal udleves. Man 
kan med andre ord tvinge hesten til truet, men 
ikke til at drikke. 

når børnene kommer i skolealderen, flytter 
man 
Velviljen over for mangfoldighed har dog sine 
begrænsninger - også i Nordvest. Flere af de 
adspurgte beboere i Emaljehaven var bekymrede 
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over at skulle sende deres børn i den lokale skole 
med et overtal af ressourcesvage elever, hvilket 
peger på vigtigheden af at sammentænke bolig- 
og skolepolitikken. En beboer i Emaljehaven, der 
ellers var godt tilfreds med at bo i Nordvest for-
klarer:

”Vi planlægger at blive boende, indtil han 
[hans søn] skal begynde i skole. Det er 
dels på grund af udvalget af skoler i om-
rådet. Selvfølgelig kan man finde en god 
skole her, men vi er lidt bekymrede for 
belastede skoler med socialt belastede 
børn (…)” 

Dette skal ses i lyset af, at vi generelt fandt en 
overordnet positiv holdning over for tanken om at 
blande forskellige sociale grupper i et boligbyg-
geri. Men analysen synliggjorde, hvordan der al-
ligevel kan være forskel på holdninger, og det pri-
vate valg. De sociale problemer i Nordvest bliver 
alligevel for store, til at man vil sende sine børn i 
den lokale skole. 

Det kunne være interessant at overveje nødven-
digheden af at tænke i en større skala end bolig-
områder, når man vil planlægge for en mangfol-
dig by. En god løsning kunne være at lave mindre, 
mere homogene enklaver i byen, og så lade 
mangfoldigheden bestå af variationen mellem de 
forskellige enklaver. Så længe kvartererne ikke 
bliver for store som ghettoer, kan denne mang-
foldighed af kvarterer være en måde at fremme 
forskelligheden i byen på. Dette vil give god me-
ning, så længe der indenfor skoledistriktet stadig 
eksisterer en vis variation beboerne imellem. 
Derudover er det en pointe, at der skal indtænkes 
forbindelser mellem de forskellige dele af byen, 

så de forskellige kvarterer ikke isoleres.

Man må tænke i bydele, så børnene blandes i de 
lokale institutioner. Dog skal andelen af de res-
sourcesvage ikke blive så stor, at middelklassen 
vælger at flytte eller trække deres børn ud af sko-
len. Sådan kan folkeskolen bevare sin integreren-
de funktion for både børn og forældre og skabe en 
mere langsigtet og bæredygtig udvikling, for nu 
at bruge et andet af byplanlægningens populære 
begreber. 

et fair beboerdemokrati 
Analysen gav os desuden et nuanceret billede af, 
hvor vigtigt det er, nøje at overveje hvordan bo-
ligområdets beboerdemokrati udformes, når der 
bygges blandede boligområder. Rammerne for 
beboerdemokratiet viste sig at være udslagsgi-
vende for, hvordan det indbyrdes forhold mellem 
beboerne i de forskellige ejerformer udviklede 
sig. Flere beboere gav udtryk for, at de forskellige 
ejerformer havde ulige muligheder for at præge 
beslutningerne, hvilket hæmmede lysten til at 
indgå i det organisatoriske arbejde. En anden vig-
tig årsag til, at flere fandt arbejdet med ejerfor-
eningen tungt og besværligt, var de økonomiske 
interessemodsætninger, der præger alle sager og 
beslutninger og førte til konflikter ejerformerne 
imellem. Udfordringen er her forskellen på de 
korte og langsigtede interesser for henholdsvis 
ejerne, andelshaverne og lejerne i boligområdet. 
En informant udtrykte det således:

Grönings Have på Islands Brygge
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”Hvis man sidder i en ejerforening, vil 
man gerne mindske fællesomkostnin-
gerne og sørge for at få så meget udbytte 
af sin egen bolig som muligt. Mens i en 
lejebolig gælder det om at få så frie tøjler 
som muligt, uden at der kommer en hus-
lejestigning”

 At skulle finde et kompromis blandt så mange 
forskelligartede interesser undergravede ifølge 
nogle af de adspurgte lysten til at flytte ind i et 
blandet boligområde igen. Skal der bygges blan-
det, vil det derfor være vigtigt at udforme et bebo-
erdemokrati, der bedst tilgodeser de forskellige 
grupperinger – eller alternativt helt udelade den 
fælles beboerforening.

blandede boligområder – et godt redskab?
Det kan sluttes, at blandet boligbyggeri kan være 
en god måde at skabe større kontaktflade mellem 
forskellige sociale grupperinger, som intentionen 
jo er. Men det kan også føre til, at beboere i et 
blandet boligområde har mindre kontakt med hin-
anden, end tilfældet havde været i et ikke blandet 
område. Dette tydeliggør vigtigheden af, at bebo-
erne skal ville mangfoldigheden, for at det giver 
mening at bygge for den. 
De blandede boligområder kan være et udmær-
ket redskab til at skabe en mere mangfoldig by 
på den lille skala, men der er ikke nogen enkel 
opskrift herpå. Det er vigtigt at tage sine forholds-
regler, inden man går i gang; Som f.eks. i hvilken 
bydel man bygger og til hvem. I sidste ende kom-
mer det an på de mennesker, der bosætter sig, 

Juliane Engsig og Katrine Strøjer Mad-
sen, begge nyuddannede cand.scient.
soc fra Københavns Universitet.

Referencer:

By og Boligministeriet (2000): 
Intern rapport om blandede ejerformer, 
Notat, j.nr. B-5220-8. 

Pløger, John (2002): Den fragmentariske by og 
det ”gode byliv”. Udfordringer for fremtidens 
by- og boligplanlægning. Et essay. Hørsholm: 
Statens Byggeforskningsinstitut. 

Emaljehaven i Nordvest

og hvilket engagement og åbenhed, de lægger for 
dagen.  Paradokset mellem hvad der politisk set 
er godt, og hvad man privat ønsker sig, synes at 
stå i vejen for mangfoldigheden på den lille skala. 
Der kan dog heldigvis arbejdes med at skabe va-
riation i byen på mange andre måder end gennem 
ejerformerne. Trygge offentlige rum og gode for-
bindelser mellem de forskellige dele af byen er 
andre tiltag, der kan være med til at skabe et ud-
gangspunkt for, at folk fra forskellige lag mødes. 
Det er redskaber der formentlig ikke på samme 
måde vil møde modstand, da folk her ikke i sam-
me grad har noget på spil som i et boligområde. 
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FRedensboRg-sagen, en FoRtsætteLse

et supplement til artiklen i byplan nr. 3 om landsrettens dom i sagen om ”blok 5” i Fredensborg.

Af Arne Post

Af hensyn til beboerne har et flertal i Kommunal-
bestyrelsen i Fredensborg Kommune besluttet 
ikke at anke dommen. Det var ellers opfordringen 
i et omfattende notat fra advokatfirmaet Poul 
Schmith.1 Advokaten skriver om ”en dom af tvivl-
som rigtighed”, og at det er dennes ”bestemte 
opfattelse, at landsrettens dom er forkert, og at 
Højesteret vil frifinde Fredensborg Kommune for 
påstanden om fysisk lovliggørelse, mod at Fre-
densborg Kommune betaler erstatning til de fire 
naboer.” 

Professor Peter Pagh gennemgik dommen i Tids-
skrift for Miljø 2010. Det gav advokat Svend Pa-
ludan-Müller fra advokatfirmaet Bech-Bruun, der 
havde ført sagen for naboerne, anledning til nogle 
betragtninger.2 Han betegner det som en faglig 
arkitektfejl, at der blev givet byggetilladelse. ”En 
ting er fortolkningen af lokalplanen jf. ”i princip-
pet”, noget andet og mere skærpende er den 
manglende omtanke og vurdering af byggeriets 
indvirkning på omgivelserne. Noget som ligger 
inden for arkitekters kerneområde.” Og senere: 
”Ingen af de involverede arkitekter udviste den 
faglige etik, som arkitekter ellers er kendt for.”
Lokalplanbestemmelser skal være entydigt og 
præcist formuleret, så borgeren på forhånd ved, 
hvad der er tilladt.3 Det er langtfra altid opfyldt. 
Ud over brug af ”principiel”, ”retningsgivende” 

eller ”vejledende” kan nævnes ”nutidig arki-
tektur”, ”stringent og modernistisk formsprog”, 
”byarkitektonisk helhed”, ”god helhedsvirkning” 
og krav om etablering af ”det nødvendige antal 
parkeringspladser”. 

Sagen i Fredensborg har givet naboerne store 
bekymringer i flere år og har kostet kommunen 
skønsmæssigt 13 mio. kr. Det er heldigvis sjæl-
dent, at fortolkning af upræcise lokalplanbe-
stemmelser har så store konsekvenser. Men det 
er ikke sjældent, at upræcise bestemmelser gør 
lokalplaner unødvendigt vanskelige at forstå for 
borgerne.

Bemærkning fra redaktionen. I BYPLAN nr. 3 blev 
en tidlig version af Arne Posts artikel trykt. Der-
for gives der her plads til dels en opfølgning på 

Arne Post, Arkitekt MAA

Fodnoter
1)  Redegørelse fra Kurt Bardeleben, Slotshaven, blok             
     5 – Østre landsret)
2)  Tidsskrift for Miljø, August 2010, 184
3)  Naturklagenævnets praksis

artiklen, men også til en del af det indhold, som 
desværre ikke kom med i BYPLAN nr. 3.

Foto: Allan Nørregaard, Frederiksborg Amts Avis.
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byen som musLing
Det er svært at bygge by. Andet ville være mær-
keligt, for byer er jo vores samfund og er derfor 
meget komplekse, foranderlige og modsætnings-
fyldte. Alle har en holdning til byen, og oftest 
bliver de nye byer kritiseret for at mangle byliv, 
fortællinger og sanselighed. 

Kritikken måler ofte den nye by med de gamle 
tætte og mangfoldige byers målestok. Ofte er 
det sprudlende byliv i købstæderne dog en myte. 
Mange af dem er blevet til åbne indkøbscentre, 

-om køge kyst konkuRRenCen

køge kommune og Realdania arealudvikling har på grundlag af en 

partnerskabsaftale dannet udviklingsselskabet – køge kyst p/s. 

selskabet ejer hovedparten af de 24 ha, der skal blive til køges nye hjerte.

Af Peter Schultz Jørgensen
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for har vi haft en periode, hvor byudvikling mest 
handlede om projektet. Nogle af de traditionelle 
planlæggere holdt fast i de gamle redskaber, 
mens andre og de nye fagligheder temmelig ukri-
tisk købte et ”ikke–planlægningskoncept”.

Men markedet har heller ikke skabt det mang-
foldige byliv. Mangfoldigheden blev reduceret til 
trendy caféer, lidt pink byinventar og events i de 
kreatives byrum. Midlertidighed var et nøglebe-
greb, men i stedet for at blive brugt til at udvikle 

byen i det lange perspektiv, blev midlertidighed 
brugt til at øge stedets værdi i et developerper-
spektiv. 

Min tese er, at der er brug for er en helt anden 
type planlægning og byudvikling, hvor byen og 
bylivet bliver til i en aktiv relation mellem det der 
kaldes ”de bløde og hårde” kvaliteter. 

Artiklen tager udgangspunkt i planlægningen af 
Køge Kyst-projektet (se faktaboksen).

der bliver livløse når butikkerne lukker. 
Som et svar på kritikken af de nye byer er middel-
alderbyer genopstået som farcer. New Urbanism 
– og retrobyer, som Jakriborg udenfor Lund, der er 
fuldstændig rekonstrueret autencitet – er meget 
detaljeret planlægning og arkitektur. Men byliv?

Et andet svar har været ikke–planlægning, som 
er opstået af postmodernismens fokus på den 
fragmenterede by og den neo–liberale deregule-
ringsbølge. Gi’ los til markedet, var sloganet. Der-

Af Peter Schultz Jørgensen

Køge Havn, foto: PSJ
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det bløde og det hårde
Ørestaden er hverken værre eller bedre end det 
meste. By & Havn har – efter at meget af byen  er 
bygget – taget initiativ til at skabe liv mellem pro-
jekterne. Kunstnerne har fået den vanskelige og 
utaknemmelige opgave, at forvandle Ørestaden 
til et poetisk og socialt sted.

Kunstnere skal stå model til meget. Det er en 
grum ironi, at Asger Jorn har fået en vej opkaldt 
efter sig – Asger Jorns Allé. Jorn bliver brugt som 
en blødgører, der skal tilføje Ørestaden identitet. 
Jorn havde holdninger til urbanitet, som gik i en 
helt anden retning: 
”Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! 
Lad os begynde med det, som skal indrammes! 
Lad os genskabe den menneskelige tilværelse, 
og lad rammen elastisk følge udviklingen i denne 
tilværelses manifestationer, så livet kan præge 

køge kyst
Køge Kommune har siden midten af 1990’erne fulgt 
en bevidst strategi om at udvikle en aktiv erhvervs-
havn. Det synlige resultat er opfyldningen af hav-
nebassinet i den nordlige del af byen. 

Etableringen af den nye erhvervshavn er understøt-
tet af en langsigtet plan om flytningen af virksom-
heder fra bl.a. Søndre Havn.

Det tidligere industriområde i Søndre Havn kan 
over de næste 20 år omdannes til en bydel med 
boliger, kultur, grønne områder m.m.

Området skal kunne rumme 1.500 nye boliger, kon-
torer til 4.000 arbejdsplader samt 60.000 m2 til kul-
tur, detailhandel og servicefunktioner. Der bygges 
over 300.000 m2. 

Tidshorisonten er mindst 20 år.
Mere om Køge Kyst: http://www.koegekyst.dk/

rammen, i stedet for at rammen tvinger og former 
livet. Dette er en højtidelig og indtrængende op-
fordring hertil” .1

Jorn tager her fat på bydannelse som et samspil 
mellem de hårde rammer og det bløde indhold, 
hvilket er noget helt andet end logikken i den 
teknisk dominerede byudvikling: ”Rammen først, 
siden livet”. Som en teknisk-fysisk disciplin byg-
ger denne form for byudvikling på ideen om, at 
social engineering sker gennem physical engine-
ering. Bag denne logik ligger en fast forestilling 
om, hvordan livet bør leves, og som sætter sig 
igennem via formbaserede tekniske diskurser, der 
reproducerer sit eget ideal som en præetableret 
reduceret urbanitet.2

Den franske filosof og sociolog Henri Lefebvre vil 
frisætte mennesket og understreger borgernes 
ret til byen, til udfoldelse, til det sociale møde, 

”Dilemmaet mellem ”den hårde byudvikling” 
og ”det bløde byliv” er sat på dagsordenen. Vi 
befinder os i et muligt paradigmeskifte i for-
hold til byplanlægning og bydannelse.”
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til individualitet, til karnevallet og til byen som 
et aktiv i hverdagen. For ham kan byen, i bedste 
fald, blive et værk, der er udviklet organisk som 
en musling, der er dannet i en dialektik mellem 
den hårde skal og den bløde krop .

Lad os begynde med det der skal indrammes 
Dilemmaet mellem ”den hårde byudvikling” og 
”det bløde byliv” er sat på dagsordenen. Vi be-
finder os i et muligt paradigmeskifte i forhold til 
byplanlægning og bydannelse. Borgerne vil leve i 
og bruge byen mere til at udfolde sig i. Forståel-
sen for at byen er et samfund vokser. Klimakrisen 

og bæredygtighed har ændret vores forståelse 
af byen, og endelig har opbremsningen i byernes 
ekspansion skabt et fornyet fokus på den by vi har 
– på urbane kvaliteter.
Køge Kommune og Realdania Arealudvikling har 
på grundlag af en partnerskabsaftale dannet ud-
viklingsselskabet – Køge Kyst P/S. Selskabet ejer 
hovedparten af de 24 ha, der skal blive til Køges 
nye hjerte. Det består af tre meget forskellige 
byområder: Søndre Havn, som er et fungerende 
havneområde med en del bygninger og stran-
den,– Stationsområdet og trafikpladsen med om-
rådet op til den gamle bymidte og endelig Collstr-

opgrunden, der anvendes til parkering og som er 
temmelig forurenet. 

Køge Kystprojektet er hjulpet på vej af store inve-
steringer i Køge. Det nye supersygehus i Region 
Sjælland skal ligge i byen. I 2018 bliver byen et 
knudepunkt på den nye jernbane mellem Køben-
havn og Århus, der også får hurtige forbindelser 
til Hamburg. Et nyt Køge er ved gro frem inden i 
det gamle Køge.

Og Køge vil ud til havet, men der er to barrierer 
mellem bymidten og havet. Den første er jernba-
nen. Den anden er et bælte af havnefunktioner 
og industrier.

”konkurrencen”
Køge Kyst udskrev i efteråret 2009 en utraditionel 
parallelkonkurrence. Det var vigtigt for Køge Kyst 
at understrege, at konkurrencen handlede om 
at skabe en socialt, sundhedsmæssig, kulturelt, 
miljømæssig og økonomisk bæredygtig bydel. I 
programmet bestilte Køge Kyst derfor tre delplaner: 
1 En strategi– og handlingsplan. 2 En proces og eta-
peplan. 3 En fysisk hovedstruktur. 

Konkurrencen var et åbent forløb med seminarer, 
borgermøder og dialoger med aktørerne, hvor de fem 
hold3 deltog og var i indbyrdes dialog. De fik under-
vejs løftet deres viden via de fælles diskussioner om 
kernespørgsmålene, f.eks. den vanskelige krydsning 
af banen. Køge Kyst præciserede spørgsmål og gav 
meldinger på nogle af de løsningsmuligheder, der 
dukkede op.  
Det var et åbent, tillidsfuldt og innovativt forløb, hvor 

Søndre Havn er ved at blive indtaget. 
Det sker gennem kunstprojekter og 
andre former for aktiviteter. Foto: PSJ
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Illustration af hold Vandkunsten, som 
har lavet den strukturplan, som det er 
besluttet at arbejde videre med.
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”Byen ligger mellem bygningerne, er 
et klart statement fra alle hold i kon-
kurrencen.”

deltagerne var en del af en fælles afklaringsproces 
om, hvad Køge er, og hvilke løsninger der giver me-
ning. Med en kvalificering af arkitekternes læsning 
af stedet og dets dynamik, bliver løsningerne også 
i højere grad et produkt af byområdets særlige pro-
grammerende kraft. 

Normalt sidder holdene i parallelkonkurrencer med 
skjulte kort, men det lykkedes at holde spillet åbent. 
Det spillede også ind, at der ikke skulle findes en 
vinder. Som honorar fik holdene hver 100.000 €.  Der 
var herudover 50.000 € til fordeling til præmiering af 
særligt værdifulde greb og ideer. . 

Skiftet i konkurenceformen er positivt. Den geniale 
arkitekts forslag afleveret i en lukket kuvert, er afløst 
af det kreative, samarbejdende og tværfaglige hold 

i et forløb, hvor alle bliver udfordret og klogere un-
dervejs. Det er mere innovativt, og resultatet er mere 
brugbart. De deltagende hold har også lært meget, 
som de kan bruge i andre sammenhænge. 

Selvom der ikke blev kåret en egentlig vinder, 
fandt dommerkomiteen at Vandkunsten havde la-
vet det bedste forslag til en udviklingsplan. Ideer 
og analyser fra de fire andre hold vil indgå i det 
videre arbejde.
Køges udspil til byudviklingens dilemma mellem 
ramme og indhold er: – Livet før byen. Hvordan 
kan der skabes en levende by fra dag nul? Hvor-
dan skal den bystruktur være, som byen kan vokse 
i? Et nøglespørgsmål var: Hvordan kan der blive 
skabt nye kvarterer, hvor kultur er drivkraft for by-
udviklingen? 

kulturen
Kultur i relation til byudvikling omfatter kunst, 
kropsudfoldelse, erkendelse, oplevelser og det 
aktive hverdagsliv. Kultur må derfor nødvendigvis 
være et komplekst og refleksivt begreb. 

For at understrege, at det er alvor, når Køge Kyst 
siger, at kultur skal være en katalysator for byud-
viklingen, er der afsat 30 mio. kr., til kulturaktivi-
teter og deres fysiske rammer over de næste 5 år. 
Dette er værd at bide mærke i, for i mange andre 
byer stopper de kulturelle ambitioner ofte med 
murstenene. Holdningen er her, at investeringer 
i mennesker er det afgørende..

Byen ligger mellem bygningerne, er et klart state-
ment fra alle hold i konkurrencen. Det er især her, 
at livet før byen skal udfolde sig. Hovedgrebet 
bliver kaldt noget forskelligt: ”den røde løber”, 
Almindinger” eller helt pragmatisk ”kulturstrø-
get”.  Ideen er at skabe et forløb fra bymidten, 
gennem Søndre Havn og ud til Søndre Strand. Det 
skal være hovedpulsåren i en flydende serie af of-
fentlige byrum og pladser, der opstår, inden der 
bygges, så det kan blive allemandseje frem for et 
bebygget ingenmandsland. 

Livsnerven skal stilles til rådighed for borgerne, 
som kan bruge den, til hvad de kan finde på. Køge 
Kyst vil sørge for, at den som urban katalysator får 
mulighed for at blive programmeret med aktivi-
teter, teknisk udstyr m.v. Der kan klargøres nogle 
pladser, så det er lige til at gå i gang. Køge Kyst 
skal nu til at skabe platforme eller understøtte Køge Havn, foto: PSJ
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”Den byomdannelse, Køge har sat i gang kræ-
ver en ny type byplan, der har skitsens natur 
– altid under forandring og tegnet med bløde 
streger.”

nogle platforme, som f.eks. er skabt af foreninger, 
organisationer og borgere, så de kan udfolde de-
res hovedrolle i bydannelsen.. 

Muslingen som en metafor for bydannelsen bety-
der ikke – som det ofte sker – at kultur bliver et 
lag, der mekanisk lægges oven på basisbyen som 
en glasur på en kage. 

den tilføjende byplan
Den byomdannelse, Køge har sat i gang, kræver 
en ny type byplan, der har skitsens natur – altid 
under forandring og tegnet med bløde streger. For 
Køge er dette en nærliggende tanke, fordi KØS 
Museum for kunst i offentlige rum, har skitsen 
som et fokus. Byplanen kan ses som et skelet med 

kun det nødvendige – en basisplan. En plan, der 
til forskel fra den traditionelle byplan, er følsom 
og fleksibel over for bylivets kompleksitet og for-
anderlighed.

Egentlig er Køge selv i middelalderen dannet ud 
fra en sådan simpel byplan. Få gader og torvet 
var det skelet, der over tid er udfyldt af mange 
små tiltag i en åben fortælling med mange løse 
ender i den foranderlige by. Kvaliteten – sådan 
gør vi det – har været indlejret i håndværket som 
en kollektiv kunnen og viden.

Hovedelementerne i basisplanen handler om in-
frastruktur, bebyggelsens omfang, principper for 
klimatilpasning og barriererne, fx hvordan jern-

banen skal krydses. Det vanskelige er at afgøre, 
hvad der skal være en del af skelettet – hvad 
der skal med i basisplanen – og, hvad der skal 
stå åbent. Hvor ligger grænsen? 

En basisplan betyder ikke, at der herfra hersker 
en tilstand af ”anything goes” og der er heller 
ikke tale om blot at fylde planen ud – byggefelt 
for byggefelt. Bydannelsen vil i stedet udfolde 
sig i basisplanens strukturer via nogle urbane 
katalysatorer. Det kan være i form af strenge 
som f.eks. kulturstrøget med aktiviteter, steder 
som f.eks. med vandkultur, platforme for organi-
sering af aktører, aktiviteter i eksisterende byg-
ninger på havnen der kan opstå som Points of 
Departure (POD’s) med aktiviteter og projekter, 
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hvis karakter, tid og sted ikke er til at forudsige. 
Dette vil især kunne gælde for Søndre Havn.
Oversættelsen fra aktiviteterne i de livgivende 
strukturer til nybyggeri og byrum kan ske via 
programmerne for arkitekternes arbejde. Dette 
er et nøglepunkt i relationen mellem det bløde 
og det hårde. Aktiviteterne på kulturstrøget 
giver en masse viden om, hvad der vil være 
behov for af funktioner, måske er der nogle 
fysiske strukturer, der kan broderes videre på 
eller udenom. Forprogrammeringen er essen-
tiel og bliver krav til bygherrer og arkitekter, 
der skal gennemføre et projekt. Resultatet bli-
ver en bedre arkitektur, fordi den bliver til i en 
steds– og aktionsspecifik praksis. I stedet for 
arkitektur som billede og byrum som idealise-

ret design, opstår en anden levende æstetik, 
der spiller sammen med, giver til og modtager 
fra konteksten. 

dynamisk autenticitet
Køge Kyst vil satse på en byudvikling, der er ba-
seret på Køges egne forudsætninger. Det lyder 
måske indlysende, men de fleste andre byer 
har siden 90’erne brugt millioner på events, 
spektakulær arkitektur, branding og markante 
kunstværker for at gøre sig til for omverdenen. 
”Vi skal på landkortet” og ”vi skal konkurrere 
med andre byer” hed det. Richard Floridas idé 
om, at byer skal gøre sig til for at tiltrække 
kreative mennesker og samle på kloge hoveder, 
var en del af denne tænkning. 

Afsættet for Køge Kyst er en overbevisning om, 
at byen og dens borgere selv har virketrang og 
viden nok til at være hovedpersoner i en bydan-
nelse på grundlag af en dynamisk autencitet. 
Bysamfundet får her en egen tyngde, som er 
baseret på lokal tænkning og handling samt på 
de globale netværk og partnere der passer bedst 
– uanset om det er i Slagelse eller Singapore. 
I overensstemmelse med dette har de fem hold 
brugt begreber som ”stedets DNA”, en ”udvik-
lingskultur” og ”byen skabt af brugerne”. 

På Søndre Havn i Køge er der mange aktiviteter 
i forvejen. Stranden, vandkulturklubber og Tap-
periet der har et dynamisk miljø af unge. Kunsten 
er at give mulighed for, at alle disse kvaliteter 

Ill. af hold Astoc. Et eksempel på en fleksibel strategi for byudvikling som er typisk for holdenes besvarelser.
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kan blive operationelle i bydannelsen og få betyd-
ning, så de kan fungere som DNA. 

Stedernes økologier er også forskellige. F.eks. er 
overgangszonen mellem Køge Bugt og Søndre 
Havn en særlig økologi, der kan integreres i by-
dannelsen som både et hensyn og en ressource. 
Bæredygtighed i denne sammenhæng bliver derfor 
ikke kun et teknisk problem, der skal løses, en ba-
lance der skal etableres eller blot et spørgsmål om 
at undgå at forvolde skade. Bæredygtighed kan i 
stedet baseres på en indsigt i, hvordan mennesker, 
byen, bylivet og bydannelsen bliver håndteret som 
en del af naturens kredsløb og balancer. 
Som muslingens skal og bløde væsen har begrebet 
bydannelse en essentiel dobbeltbetydning. I den 
ene betydning er det borgernes evner og kompe-
tencer til at udvikle bylivskulturen, og til at være 
medskabere af byens fysiske strukturer. I den an-
den betydning er det bydannelse som et økonomisk 
og fysisk fænomen. Bysamfundet er på den måde 
både det materiale byen skal omskabes af, og det 
der skal skabes. 

Disse værdier kan nemt komme under pres, fordi 
det er en proces, der ikke kan forceres, og som der-
for kræver tålmodighed. Succesen vil være afhæn-
gig af, at transformationens momenter er modnet. 

at skabe og gribe momenter
Visioner kan være mange ting. Jeg har nævnt den 
type visioner der har til formål ”at sætte byen på 
landkortet” eller ”at skabe et fyrtårn”. Resultatet 
er næsten altid en elitær proces.

I stedet kan en vision være baseret på sociale og 
kulturelle værdier, en styrkelse af bysamfundet og 
en udviklingskultur, som Køge Kyst lagde vægt på i 
konkurrenceprogrammet. 
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Peter Schultz Jørgensen, arkitekt og 
byplanlægger. Er konsulent på feltet kul-
tur– og bydannelse.

Fodnoter:

1) Asger Jorn er bedst kendt som maler, 
men han var også som kunstner deltager 
i Cobra–bevægelsen og Situationistisk 
Interna-tionale.

2)”Det kedelige” er ifølge idéhistoriker 
og sociolog Richard Sennett  konse-
kvensen af protestantismens puritanis-
me. Øjets Vidnesbyrd. Samlerens Forlag, 
1996, side  58.

3) De fem bredt sammensatte hold i 
konkurrencen var ledt af firmaerne: Ar-
kitektfirmaet ADEPT, Astoc Architects & 
Planners, Grontmij / Carl Bro, SLA A/S 
samt Tegnestuen Vandkunsten.

Her må værdierne hele tiden være i spil i dialoger 
mellem aktørerne. De indgår i en læringsproces, 
hvor der også sker en raffinering af sproget, der 
spejler den tiltagende kompleksitet. Dette forud-
sætter også en udvidelse af demokratiets former 
med deltagerdemokrati, selvudviklende projekter 
m.v. Politikere, planlæggere og andre af de tradi-
tionelle aktører må ud af de trygge zoner og revi-
dere de normer og det sprog de normalt agerer ud 
fra. De bliver nødt til at slippe det fixerede billede 
af den fremtidige by, der alligevel kun vil være en 
falmende utopi. 

Det er meget bedre at slippe kontrollen og tage 
den frihed, som usikkerhedens potentiale giver 
ved at medskabe og gribe momentet. Det er de 
potentielle valgmuligheder, der giver demokratiet 
en værdi. Bevidstheden om at man ikke ved, hvor 
det ender, er vel demokratiets forudsætning.

Planlæggerne skal være som et enzym mellem 
de forskellige aktører og fagligheder. Blandt dem 
kunstnere, som kan agere som værdibaserede 
enzymer, der også fremkalder nye sider af de an-
dre fagligheder. Kunstnerisk praksis kan føre til 
overraskende løsninger, der kan komme ud af næ-
sten ingenting. Kunsten kan også som et flygtigt 
nedslag – en tilstedeværelse i øjeblikket – danne 
mentale rum og erindringer. Den ene oplevelse 
lægger noget til den næste. Dermed bliver byrum 
til steder rige på fortællinger, der bliver borgernes 
opfattelse af deres by. Gør kunstneren det til en 
deltagende proces, får borgerne en stemme og en 
handlingens erfaring, der kan bruges videre frem. 
Kunstnernes arbejde med det mentale rum kan 
videreføres i samarbejde med arkitekter om at 
skabe bygninger og byrum.
Udviklingsteamet kan sammenlignes med en 
redaktion, der samler, giver videre, sætter sam-

men, skaber debat, udgiver. Det er både en lokal 
og en international redaktion, der forbinder ak-
tører, sætter nye temaer og platforme i søen for 
at skabe nye energier og åbne nye spor. Der skal 
kunne handles hurtigt og tillidsfuldt i en tolerant 
atmosfære, hvor det nogle aktører gør er ok, selv-
om andre er uenige.

Det gælder om at åbne, stimulere og skabe en 
atmosfære, hvor vi kan lave vejen mens vi går på 
den. 

Køge Havn, foto: PSJ



23

kommunepLanLægning FoR FRemtidens 
LandbRugsbyggeRi

Af Sol Strømbo Hansen 
Vibeke Nellemann og 
Karsten L. Willeberg-Nielsen

udviklingsprojekter støttet af Realdania
Udviklingsprojekterne er gennemført i 2007-2008 
som led i Realdanias kampagne omkring frem-
tidens landbrugsbyggeri1. Projekterne er gen-
nemført i Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringsted 
Kommune samt Favrskov og Randers kommuner. 
Formålet med de tre udviklingsprojekter var at 
udvikle og beskrive metoder og værktøjer til loka-
liseringsplanlægning for landbrugsbygninger som 
en del af kommuneplanlægningen. 
De tre udviklingsprojekter har i deres metode-
udvikling alle taget udgangspunkt i den eksiste-
rende lovgivning på området, bl.a. planlovens § 
11b, stk. 2, hvorefter kommunerne kan udføre 
lokaliseringsplanlægning for landbrugsbyggeri. 
Lokaliseringsplanlægningen tager udgangspunkt 
i eksisterende regler, afstandskrav, udpegninger, 
bufferzoner osv., og der indføres således ikke nye 
restriktioner i forhold til landbrugsbyggeri. Målet 
er at lave en zonering af arealer i forhold til deres 
egnethed for placering af landbrugsbyggeri.
Via lokaliseringsplanlægningen udarbejdes for-

slag til konkrete retningslinjer med tilhørende re-
degørelse i kommuneplanerne. Disse skal fungere 
som ramme for kommunernes sagsbehandling af 
ansøgninger om miljøgodkendelse og landzone-
tilladelser m.m. til nye landbrugsbyggerier eller 
udvidelse af eksisterende bedrifter. 
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at 
projekterne har arbejdet isoleret med temaet, 
dvs. ikke med en samlet kommuneplan for det 
åbne land. Med andre ord bør det i en ’rigtig’ 
kommuneplan nøje overvejes, hvordan zonering 
og retningslinjer for landbrugsbyggeri bedst kan 
implementeres i samspil med retningslinjer for de 
øvrige interesser i det åbne land.

kortlægning og analyser, zonering og ret-
ningslinjer
Lokaliseringsplanlægningen er baseret på kort-
lægning og analyser, zonering mv. Første skridt er 
at udvælge de arealdata, der har betydning for, 
hvor landbrugsbyggeri kan lokaliseres i forhold til 
plan- og lovgivningsmæssige bindinger, beskyt-
telseshensyn samt landbrugets udviklingsmu-
ligheder. Arealdata skal herefter opdeles efter, 
i hvor høj grad de er bindende for placering og 
udformning af landbrugsbyggeri. Herfra udarbej-
des et kort, som viser et antal zoner, hvor det er 

mere eller mindre hensigtsmæssigt at placere og 
dermed investere i landbrugsbyggeri.
Alle tre udviklingsprojekter fremkommer med 
forskellige metoder og forslag til zonering af det 
åbne land, herunder for landbrugets udviklings-
muligheder i forhold til landskabets, naturens, 
miljøets osv. egnethed overfor fremtidens land-
brugsbyggeri.

Zoner til landbrugsbyggeri i Favrskov-Ran-
ders-projektet
Favrskov-Randers-projektet anviser metoder til 
lokaliseringsplanlægning ved inddeling af kom-
munen i tre områdetyper/zoner for større nyt 
landbrugsbyggeri: Udbygningsområder (zone 1), 
Vurderingsområder (zone 2) og Særligt sårbare 
områder (zone 3), se tabel 1 og figur 1.

Fastlæggelsen af de tre områdety-
per/zoner i kommuneplanen har fle-
re formål
Udpegningen af Udbygningsområder giver land-
brugserhvervet et klart signal om, hvor der med 
fordel kan foretages langsigtede investeringer 
i større nye produktionsanlæg. Kommunen kan 
hermed angiver en ’positiv-planlægning’, såle-
des at landbrugserhvervet får fortrinsret eller 

tre udviklingsprojekter om kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri viser, hvorledes lokaliseringsplanlægning kan bruges til at 
forenkle og smidiggøre sagsbehandlingen omkring landzonetilladelser og miljøgodkendelser af husdyrbrug, samt til at give landbrugserhvervet 
klare signaler om udviklingsmulighederne.
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Figur 1: Områdetyper/-zoner for lokalisering af 
landbrugsbyggeri i case-område i Favrskov-Rand-
ers projektet.
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udbygningsområder
Zone 1

Vurderingsområder
Zone 2

særligt sårbare områder
Zone 3

karakteristik

”Robuste” områder med potentiale for landbrugs-
strukturudvikling  

Områder med potentiale for strukturudvikling  
men med udpegede beskyttelsesinteresser og 
lov-/plan-reservationer

Særligt sårbare områder

 m
ål/ 

strategi

Lokaliser nyt stort landbrugsbyggeri her! Byggeri hvis særlig tilpasning og dokumenta-
tion! 

Godkendelse til byggeri kan ikke forventes!

 u
dpegningskriterier

”Særligt værdifulde landbrugsområder” (SVL) og 
landzone

SVL og landzone med beskyttelsesinteresser:
- Natura 2000 + lavbund
- Naturområder
- Interesseområder for Landskab, Geologi og 
  Kulturarv 
- Kirkeomgivelser
- Friluftsområder
- Bufferzone: Sårbar natur
- Potentielle byvækstområder 

Områder med lovstatus og arealreservationer 
samt sårbare beskyttelsesinteresser, som er 
uforenelige med større byggeri

særligt gode betingelser i forhold til anden frem-
tidig arealanvendelse, som f.eks. byudvikling 
eller skovrejsning. Samtidig kan kommunen pri-
oritere landbrugserhvervets behov for infrastruk-
turforbedringer og evt. jordbrugsstøtteordninger, 
jordfordeling mv. inden for disse områder, såvel 
gennem kommuneplanlægning som gennem for-
valtning.
Med udpegningen af Vurderingsområder kan 
kommunen tydeliggøre, hvor udbygning med 
større nye produktionsanlæg kun kan foregå, 
hvis det kan påvises, at de kan tilpasses hen-
synet til naboer, værdifulde landskaber, natur 
og miljø. 
Udpegningen af Særligt sårbare områder gi-
ver klare signaler om, hvor landbrugserhver-

vet ikke skal regne med fremtidige udbyg-
ningsmuligheder. 

sårbarhedsvurdering
Det er almindeligt, at der i forbindelse med 
kommuneplanernes udpegede bevarings- og 
beskyttelsesområder ikke er taget en stilling 
til interessernes forenelighed med større nyt 
landbrugsbyggeri. Derfor må arealer inden for be-
varings- og beskyttelsesområderne, som ikke er 
omfattet af lovmæssig beskyttelse eller lignende, 
indgå i zone 2: Vurderingsområder.
I Favrskov-Randers-projektet efterprøves og il-
lustreres det, hvordan en landskabskarakterana-
lyse (efter LandskabsKarakterMetoden - LKM) for 
kommunen med særlig fokus på landskabets sår-

barhed i forhold til stort landbrugsbyggeri forlods 
kan afklare og forenkle zoneringen væsentligt, se 
figur 2 og 2a.
Med baggrund i LKM og en GIS-bearbejdning 
kan zone 1: Udbygningsområder udvides med 
landskabeligt robuste beskyttelsesområder, mens 
landskabeligt sårbare dele af zone 2: Vurderings-
områderne kan overgå til zone 3: Særligt sårbare 
områder. Hermed gives der en mere klar udmelding 
til landbruget om udviklingsmulighederne og et 
forbedret grundlag for sagsbehandlingen af frem-
tidige ansøgninger. 

kommuneplanens retningslinjer for land-
brugsbyggeri
Alle udviklingsprojekterne har udarbejdet et for-

Tabel 1: områdetyper/zoner for lokalisering af landbrugsbyggeri, med tilhørende karakteristik. mål/strategi samt udpegningskriterier ( fra Farskov-Randers projektet)
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slag til, hvordan resultaterne, herunder zonerin-
gen, kan bringes ind i kommuneplanerne – om end 
i varierende omfang - se faktaboks side 29.
 Udviklingsprojekterne giver et bud på, hvordan 
kommuneplanernes retningslinjer kan admini-
strere placering, udformning og evt. nedrivning af 
landbrugsbyggeri. Retningslinjerne er en tilkende-
givelse af, hvordan administrationen vil behandle 
en sag inden for et givent geografisk område. 

Retningslinjer for landbrugsbyggeri i Ring-
sted-projektet
Ringsted Kommune er via en GIS-baseret lokalise-
ringsanalyse zoneret i fire områdetyper for land-
brugsbyggeri:
 -Perspektiverings- og inve-                  
                  steringsområder (hvide)
 -Lempelige områder (grønne)
 -Skærpede områder (gule)
 -Restriktive områder (røde)
For hver af de fire zoner er der i kommuneplanens 
tilsvarende retningslinjer angivet de planlæg-
ningsmæssige mål for placering og udformning af 
landbrugsbyggeri, samt evt. nedrivning, se fakta-
boks side 27.
Resultater og anbefalinger
Projekternes resultater er i videst muligt om-
fang indarbejdet i 2009-kommuneplanerne. Det 
gælder først og fremmest de elementer, som er 

i overensstemmelse med gældende planlægning 
og praksis, men som alligevel giver kommunerne 
nogle nye og bedre muligheder for at overskue og 
håndtere de konkrete sager om nyt landbrugsbyg-
geri. 

sagsbehandling og administration
Efter indarbejdelse af resultaterne i kommune-
plan 2009 kan retningslinjerne for lokalisering af 
husdyrbrug og -anlæg anvendes i enkeltsagsbe-
handlingen. Og de foreløbige erfaringer hermed 
er positive. Miljøsagsbehandlerne anvender 
først og fremmest kommuneplanens afsnit om 
landbrugsbyggeri til at screene ansøgninger for, 
hvorvidt de er problematiske i forhold til lokali-
seringen. Som miljøsagsbehandlerne i Ringsted 
Kommune pointerer, så er dette et vigtigt videns-
grundlag, inden sagen behandles videre i forhold 
til øvrige miljøparametre som for eksempel lugt 
og ammoniak-emission. Det skyldes, at den vide-
re sagsbehandling afhænger af sagens præcise 
lokalisering. Hvis en landmand i eksempelvis rød 
zone ønsker at udvide sin produktion og bygge en 
ny stald, så sendes sagen straks til behandling 
hos en planlægger / landzonesagsbehandler, der 
tager sig af den planmæssige, herunder landska-
belige vurdering af den pågældende udvidelse. 
Zonering og retningslinjer er med andre ord et 
signal til både ansøger, miljøsagsbehandler samt 

planlægger om hvilken sagsbehandling, der kan 
forventes i det konkrete tilfælde. 

Skal ansøger efter en vurdering i kommunen sta-
dig have en miljøgodkendelse eller en landzone-
tilladelse, så anvendes zoneringen og retningslin-
jerne til at stille vilkår i miljøgodkendelsen eller 
landzonetilladelsen, som svarer til de planlæg-
ningsmæssig mål og hensyn, der fremgår af det 
konkrete område. Vilkårene kan afhængigt af den 
konkrete lokalisering dreje sig om eksempelvis 
beplantning, nedrivning, materialevalg, farvevalg, 
arkitektur, terrænregulering, bygningshøjder, tag-
hældning, udendørs belysning m.m. 

I Ringsted Kommune er sager med nogle af de 
nævnte vilkår påklaget til Naturklagenævnet/Mil-
jøklagenævnet, men ingen af sagerne, behandlet 
efter vedtagelse af Kommuneplan 2009, er endnu 
afgjort. Det er derfor uvist hvordan klageinstan-
serne vil forholde sig til kommunernes admini-
stration af regler og retningslinjer med hjemmel 
i planlovens § 11b, stk. 2.

I Ringsted Kommune er retningslinjerne for lokali-
sering af husdyrbrug i kommuneplan 2009 blevet 
anvendt siden maj 2009, og det er i løbet af dette 
sidste 1½ år blevet tydeligt, at sagsbehandlingen 
kunne smidiggøres og forenkles endnu mere.



27

De hvide områder er primært forbeholdt jordbrugser-
hvervet, som herved får en høj grad af investerings-
sikkerhed. Restriktionerne overfor jordbrugserhvervet 
er i disse områder begrænset så meget som muligt.

I de grønne områder skal kommuneplanen sikre, at 
landbrugsbyggeri tager hensyn til de kulturhistoriske 
og rekreative interesser, der er prioriteret i området 
for eksempel ved arkitektur, materialer, dimensioner 
osv. samt bevare landskabsstrukturer, stiforbindelser 
osv. En fortsat udvikling af landbruget er højt priorite-
ret i disse områder. 

I de gule områder skal kommuneplanen sikre, at 
landbrugsbyggeri sker i overensstemmelse med de 
landskabelige, kulturhistoriske og rekreative, samt 
natur- og miljømæssige interesser, der er priorite-
ret i området for eksempel ved hensyntagen til be-
varingsværdige landskabs- og landbrugsstrukturer, 
naturområder osv. eller ved arkitektur, materialer og 
dimensioner osv. I de gule områder vil kommunen 
vurdere, om der kan stilles krav om nedrivning af ikke 
bevaringsværdige bygninger efter endt brug.

De røde områder skal så vidt muligt friholdes for 
nyetableringer og udvidelser af bygninger og anlæg 
for jordbrugserhvervet. I de røde områder er der som 
hovedregel via lovgivningen et eksisterende forbud 
mod opførelse eller udvidelse af landbrugsbyggeri. 
Kommuneplanen skal sikre at landbrugsbyggeri og 
anlæg, som tillades placeret i de restriktive områder 
for landbrugsbyggeri udformes under hensyntagen til 
blandt andet de landskabelige, kulturhistoriske, re-
kreative samt natur- og miljømæssige interesser for 
eksempel ved arkitektur, materialer og dimensioner, 
samt ved at bevare og udbygge landskabsstrukturer, 
stiforbindelser, beplantning, hegning osv. I de røde 
områder vil kommunen stille krav om nedrivning af 
ikke-bevaringsværdige bygninger efter endt brug.

Retningslinier og zonering for landbrugsbyggeri i Ringsted kommune 



28

Figur 2: Sårbarhedsvurdering i et landskabska-
rakterområde syd for Randers som led i LKM. 
De rødskraverede områder er vurderet særligt 
landskabeligt sårbare (fra udviklingsprojektet for 
Favrskov og Randers kommuner).

Figur 2a: Fotos fra udvalgte dele af landskab-
skarakterområdet. Ørum Kirke ligger i den nord-
lige del af området, Lindkjær Bakker og skoven 
mod øst og vest, og Landbrugsfladen udgør den 
centrale del af området. 
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kommuneplan 2009-2020 for Ringsted kom-
mune, vedtaget 11. maj 2009 
Indeholder retningslinjer og redegørelse i hoved-
struktur for landområdet - kapitel 3. ”Jord”, afsnit 
3.2. om ”Landbrugsbyggeri” (side 20-25). 
Udviklingsprojektets forslag til zonering, rede-
gørelse og retningslinjer blev efter dialog med 
Miljøcentret i Roskilde og FødevareErhverv i let 
tillempet form indarbejdet direkte i kommunepla-
nen. Ringsted Kommune har siden opsamlet er-
faringer med administration af zoneringen i per-
spektiverings- og investeringsområder, lempelige 
områder, skærpede områder samt retningslin-
jerne for landbrugsbyggeri i forbindelse med bl.a. 
landzoneadministration og miljøgodkendelser af 
husdyrbrug.
http://www.ringsted.dk/OmKommunen/Byudvik-
lingOgPlanlaegning/ 
Kommuneplan/Kommuneplan2009_2020.aspx

kommuneplan 09 for Favrskov kommune, 
vedtaget 1. september 2009 
Indeholder resultaterne fra udviklingsprojektet i 
form af zonering, retningslinjer og redegørelse i 
Hovedstruktur - kapitel 12. ”Landbrug” (side 92-
97), og i Redegørelse, afsnit ”Landbrug” (side 
62-69). 
Udviklingsprojektets resultater i form af zonering 
i udbygningsområder, vurderingsområder og sår-
bare områder for landbrugsbyggeri med tilhøren-
de forslag til retningslinjer er indarbejdet direkte 
i kommuneplanen. Den tilhørende værktøjskasse 
for sagsbehandling af ansøgninger om udflytning 
af store landbrugsbyggerier i det åbne land, som 
blev udviklet i projektet, indgår i kommunepla-
nens redegørelse.
http://www.favrskov.dk/kommuneplan

kommuneplan 2009 for Randers kommune, 
vedtaget 14. december 2009
Her fremgår det af retningslinjerne for ”Land-
skabelige interesser” (afsnit 5.13, side 101) 
at Byrådet vil sikre, at nyt stort landbrugsbyg-
geri tilpasses landskabet, og af redegørelsen for 
”Landbrug” (afsnit 5.19, side 116-118) fremgår 
det bl.a., at Randers kommune vil bygge videre 
på samarbejdsprojektet med Favrskov Kommune i 
forbindelse med, at kommunerne skal planlægge 
for lokalisering af større landbrugsbyggerier i 
kommuneplanen. Dette vil ifølge redegørelsen 
ske ved udarbejdelse af en temaplan.
http://www.kommuneplan.randers.dk

kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-
skjern kommune, forventes vedtaget i no-
vember 2010
Her fremgår det under ”Erhverv - Landbrug” bl.a., 
at det er Byrådets mål, at intentionerne og kort-
værktøjerne fra udviklingsprojektet bør indgå 
som ikke-bindende værktøjer i forbindelse med 
udarbejdelse af miljøgodkendelser til etablering 
af nye store husdyrbrug eller udvidelse af eksiste-
rende husdyrbrug til mere end 250 dyreenheder. 
Det fremgår desuden, at Byrådet inden for de næ-
ste fire år vil tage initiativ til
• at gennemføre principperne om tidlig dialog 
ved nyetablering eller udvidelse af eksisterende 
husdyrbrug til mere end 250 dyreenheder, hvis 
landmanden ønsker det
• at kortanalyserne om områdernes egnethed og 
om landskabstolkning i den kommende planpe-
riode kvalificeres yderligere med henblik på deres 
implementering som retningslinjer i den næste 
revision af kommuneplanen.
http://www.rksk.dk/Kommuneplan

1Afrapporteringer fra udviklingsprojekterne kan 
ses på www.fremtidsgaarde.dk under ”Inspira-
tion” / ”Kommuneplanlægning”.
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For mere information om forfatterne se side 35

udviklingsprojekternes opfølgning i kommuneplanerne for de fire 
involverede kommuner
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en ny joRdbRugspLanLægning eR nøgLen 
tiL kVaLiFiCeRing aF kommunepLaneRne 
FoR det åbne Land!

Af Karsten L. Willeberg-Nielsen,
Sol Strømbo Hansen og
Vibeke Nellemann

2009-kommuneplanerne, der også er 1. generati-
on af den sammenfattende kommuneplanlægning 
for det åbne land, er præget af en harmonisering 
med amternes regionplaner. Retningslinjerne er 
således indarbejdet uden større tilpasninger eller 
revurderinger i forhold til den pågældende kom-
munes landskabelige, jordbrugsstrukturelle eller 
politiske forhold. Alene dette forhold medfører et 
stort behov for opdatering og revurdering af plan-
lægningen for det åbne land. Dertil kommer, at 
landbrugets fortsatte strukturudvikling, vand- og 
naturplanerne samt Regeringens initiativer om 
Grøn Vækst yderligere øger behovet for at kvalifi-
cere kommuneplanlægningen. Samspillet mellem 
interesserne i det åbne land presser sig på. Det 
gælder f.eks. konkret i forhold til planlægningen 
for lokalisering af de 40-50 store fælles biogasan-
læg, der er en målsætning om med Grøn Vækst.

 
perspektiver for fremtidens planlægning for 
det åbne land
Som følge af Grøn Vækst ændres planloven såle-
des, at der bliver krav om, at kommuneplanerne 
fastlægger retningslinjer for og udpeger arealer 
til store husdyrbrug og fælles biogasanlæg (kom-
mende ”skal”-emne i kommuneplankataloget). 
Derudover opretholdes muligheden for at kommu-
neplanlægge for lokalisering af landbrugsbyggeri, 
jf. planlovens § 11b, stk. 2 (”kan”-emne). Også 
sikring og udpegningen af de særlig værdifulde 
landbrugsområder, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 
10 (”skal”-emne), kræver fortsat udarbejdelse af 
jordbrugsanalyse.
Proces og metoder til lokaliseringsplanlægning 
for landbrugsbyggeri anvendt i de tre udviklings-
projekter (omtalt i artikel side 23) kan uden videre 
overføres til den kommende ”skal”-planlægning 
for lokalisering af store husdyrbrug. Et velfunge-
rende samspil mellem planlægning for og miljø-
godkendelser af store husdyrbrug er afgørende 

i 2. generation af kommuneplaner skal vi fokusere på jordbrugsplanlægningen. Resultatet af 
udviklingsprojekterne om kommuneplanlægning for landbrugsbygger1 giver værktøjer til kom-
munerne til håndtering af de øgede krav til kommuneplanlægningen for det åbne land, som 
følger ændringer af planloven i forbindelse med grøn Vækst. desuden diskuteres de fremtidige 
planlægningsmæssige udfordringer med jordløse husdyrbrug.

Af Lederen til ByplanNyt nr. 1, marts 2010 
(tema om Grøn Vækst) fremgår bl.a. følgende: 
”Skal fremtidens fødevarer produceres nær 
vores byer? Det er der noget, der tyder på. 
Det bliver snart muligt at flytte industrilig-
nende produktioner ind i industriområderne. 
… Er det et skræmmebillede eller et ønske-
scenarie? Det kommer an på øjnene, der ser. 
Og det kommer i høj grad an på, om udviklin-
gen bliver styret. Hvis vi kan styre udviklin-
gen, kunne en fordel være, at vi i fremtiden 
kan producere vores fødevarer mere rationelt 
uden brug af lange transportveje. En anden 
fordel er, at vi kan friholde vores landskab for 
nogle af de store industrikomplekser, der let 
kan komme til at dominere de flade marker. 
… Hvis udviklingen går den vej, har planlæg-
gerne store opgaver foran sig. Der skal lokal-
planlægges for industriområder med nye spil-
lere, der skal planlægges for lokalisering af 
de store husdyrbrug i det åbne land, … Grøn 
Vækst gør det endnu mere aktuelt at se på, 
om vi har de rigtige redskaber til at styre den 
udvikling.” Denne artikel vil give svar på disse 
spørgsmål på baggrund af erfaringer fra fire 
udviklingsprojekter om lokaliseringsplanlæg-
ning for fremtidens landbrugsbyggeri i kom-
muneplanlægningen. 
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Regeringens Grøn Vækst-oplæg - Danmark som Grøn 
Vækstnation.

for både planlægningens og miljøgodkendelsernes 
effekt og betydning. Dermed sikres målet om, at de 
fremtidige store husdyrbrug lokaliseres og udformes 
mest hensigtsmæssigt samfundsmæssigt set - i for-
hold til private og offentlige investeringer, landskab, 
natur og miljø, infrastruktur, naboer og friluftsliv, 
forædlings- og forarbejdningsvirksomheder osv. Der-
for er det også vigtigt, at der foreligger et opdateret 
vidensgrundlag i form af jordbrugsanalyser. Med 
kommunale jordbrugsanalyser kan netop bl.a. oven-
nævnte strukturer kortlægges forud for en udpegning 
af områder til lokalisering af store husdyrbrug. På den 
måde er også resultaterne af det fjerde Realdania-
udviklingsprojekt om kommunale jordbrugsanalyser2 

(er ikke nærmere omtalt i artikel side 23) et vigtigt 
bidrag til opkvalificering af den kommende kommune-
planlægning for store husdyrbrug.

planlægning for jordløse husdyrbrug er stadig 
en udfordring
På ét punkt kan udviklingsprojekternes metodeudvik-
ling dog ikke bidrage. Det er i forhold til mulighederne 
for at etablere jordløse husdyrbrug. Muligheden for 
at etablere jordløse husdyrbrug er tilvejebragt gen-
nem Grøn Vækst og den efterfølgende ændring af 
landbrugsloven3. Sådanne jordløse husdyrbrug kan af 
mange årsager hensigtsmæssigt placeres i udlagte 
agro-industrielle områder i tilknytning til udlagte er-
hvervs- og industriområder, havnearealer el. lign., 
hvor der også med fordel kan planlægges for etable-
ring af fælles biogasanlæg. Udviklingsprojekterne har 
kun behandlet denne planlægningsmulighed som et 
perspektiv på længere sigt, fordi jordløse husdyrbrug 
ikke var en lovgivningsmæssig mulighed4 (men alene 
en politisk vision) på tidspunktet for udviklingsprojek-
ternes gennemførelse. Ved udpegning af områder til 
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byggerier, der kræver tilladelse efter planloven 
eller anden lovgivning - dvs. både etablering og 
udvidelse af husdyrbrug, der kræver miljøgodken-
delse, og f.eks. plantebrug, der kræver landzone-
tilladelse. I det sidste (Ringkøbing-Skjern-projek-
tet) anbefales det desuden, at intentionerne og 
kortlægningsværktøjerne bør indgå som ikke-bin-
dende værktøjer i forbindelse med udarbejdelse 
af miljøgodkendelser til etablering af nye store 
husdyrbrug, eller udvidelse af eksisterende hus-
dyrbrug til mere end 250 dyreenheder (DE).
I udkastet til Grøn Vækst- lovændring af bl.a. 
planloven5 foreslås det, at store husdyrbrug 
over 500 DE pr. ejendom omfattes af kommune-
planlægningen for beliggenheden af arealer til 
lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på 
store husdyrbrug. Det fremgår bl.a. af udkastet til 
lovforslag, at formålet med planlægningen er at 
sikre grundlaget for en hensigtsmæssig beliggen-
hed af arealer til byggeri og anlæg af store hus-
dyrbrug i forhold til omgivelserne på basis af en 
samlet planlægningsmæssig vurdering. Det skal 
bidrage til at sikre en hensigtsmæssig placering 
af store husdyrbrug fremover i forhold til infra-

Regeringens Grøn Vækst-program vil de kom-
mende år medføre store forandringer af landska-
bet og det åbne land - bl.a. er det målsætningen 
at der etableres ca. 50 store fælles biogasanlæg, 
der kan behandle husdyrgødning - her er mulige 
placeringer af biogasanlæg vist ud fra hvor kon-
centrationen af husdyrproduktioner er størst.
Kilde: Forsknings- og udviklingsstrategi for bio-
gas, ”Brancheforeningen for Biogas, 2009”

bynær lokalisering af jordløse husdyrbrug vil der 
formentlig være større fokus på at skabe optimal 
sammenhæng til relevant infrastruktur (forsyning, 
trafik, IT osv.) end på de landskabelige og natur- 
og miljømæssige forhold, som udviklingsprojek-
terne har fokuseret på.

Hvilke jordbrug bør der planlægges for?
Som følge af de to udviklingsprojekter i Ringsted 
og Favrskov-Randers retter den gældende kom-
muneplanlægning her sig mod de landbrugs-

Kommunen skal:
• have en kommuneplan med retningslin-

jer for varetagelse af de jordbrugsmæs-
sige interesser, herunder for sikringen af 
særlig værdifulde landbrugsområder (§ 
11a, stk. 1, nr. 10). 

• have en kommuneplan der på kort udpe-
ger særlig værdifulde landbrugsområder 
- der skal foreligge en jordbrugsana-
lyse før en revision kan foretages, jf. de 
statslige interesser i kommuneplanlæg-
ningen. 

• have en kommuneplan med retningslin-
jer for beliggenheden af arealer til lo-
kalisering af store husdyrbrug og fælles 
biogasanlæg (efter Grøn Vækst er imple-
menteret i planloven).

Kommunen kan:
• have en kommuneplan med retningslin-

jer for beliggenheden af arealer til loka-
lisering af landbrugets driftsbygninger 
og driftsanlæg inden for de udpegede 
særlig værdifulde landbrugsområder (§ 
11b, stk. 2).

Følgende fremgår af ”Aftale om Grøn Vækst”, 
16. juni 2009, og ”Aftale om Grøn Vækst 2.0”, 
9. april 2010 - begge mellem Regeringen og 
Dansk Folkeparti:

•”Ændring af planloven med henblik på at          
   forpligte kommunerne til at inddrage lokali- 
   sering af biogasanlæg i kommuneplanlæg- 
   ningen …”, og

•”Desuden ændres planloven, så kommu- 
  nerne skal inddrage de nye store husdyrbrug  
  i den almindelige planlægning …”
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strukturen, herunder især de fælles biogasanlæg, 
som skal aftage gylle fra husdyrbruget. I udkastet 
til lovforslaget er det bl.a. fremhævet, at husdyr-
brug over 500 DE vil kunne få betydelig påvirkning 
ved lokalisering i det åbne land, som kan sidestil-
les med påvirkningen fra egentlige industrianlæg.
Ifølge Danmarks Statistik fandtes der i 2008 i alt 
2.514 husdyrbrug med mere end 250 DE, og ifølge 
Gødningsregnskaberne fandtes der i 2008 kun 
422 husdyrbrug med mere end 500 DE. Det fore-
kommer ikke overbevisende, at det alene er hus-
dyrbrug over 500 DE, det er relevant at planlægge 
for. Såvel plantebrug med store bygningsvolume-
ner og husdyrbrug under 500 DE kræver også, at 
en sammenhæng til infrastruktur, landskab, natur 
og miljø sikres. 

positiv planlægning
Ifølge udkastet til lovforslaget om Grøn Vækst-
ændring af planloven er forudsætningen om 
positiv planlægning opretholdt6. Planlægningen 
har således ikke til formål at udpege områder, 
hvor det ikke er hensigtsmæssigt at placere og 
udvide hhv. store husdyrbrug og landbrugsbyg-
geri (”negativ”-planlægning). Det er imidlertid 
et meget væsentligt aspekt for den kommende 
planlægning for store husdyrbrug, at det afklares, 
om det ved planlægningen (dvs. retningslinjer og 
områdeudpegning) kan sikres, at store husdyr-
brug skal placeres i de hertil udpegede områder. 
Den nuværende lovgivning giver (i medfør af 
planlovens § 11b, stk. 2) alene mulighed for, at 
store husdyrbrug kan placeres i de udpegede om-
råder7. Med andre ord er det meget vigtigt forud 
for planlægningen (og for jordbrugserhvervets 
interesse og kommunernes motivation), at der er 
klarhed over, om det er muligt for kommunerne at 
afvise ansøgninger om etablering eller udvidelse 
af store husdyrbrug, hvis de placeres udenfor de 

udlagte områder. Som nævnt er dette formentlig 
ikke tilfældet, jf. den hidtidige juridiske praksis for 
og fortolkning af jordbrugsplanlægning i planloven.9 
For ansøgninger om etablering af jordløse, intensive 
husdyrbrug bør der dog være mulighed for at henvi-
se placering af disse til særlige planlagte agro-indu-
striområder, jf. ovenfor. Dermed bør der kunne gives 
afslag på at etablere jordløse husdyrbrug udenfor 
de udlagte områder til store husdyrbrug. Men det 
forudsætter naturligvis, at alle kommuner har fore-

Store husdyrbrug 
-Nyt i kommuneplankataloget;

11) beliggenheden af arealer til lokalisering af 
driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyr-
brug.

Store husdyrbrug = ejendomme med mere end 
500 dyreenheder.

§ 11b, stk. 2, opretholdes uændret - dvs. kom-
munerne ”skal” planlægge for store husdyr-
brug, og kommunerne ”kan” derudover stadig 
planlægge for beliggenheden af arealer til loka-
lisering af landbrugets driftsbygninger og drifts-
anlæg - dvs. også for plantebrug etc., der f.eks. 
kræver landzonetilladelse.

Planlægningen skal sikre:

• en hensigtsmæssig placering i forhold til 
infrastruktur,

• en hensigtsmæssig placering i forhold til 
fælles biogasanlæg (der også bliver et nyt 
”skal”-emne i kommuneplankataloget), 
som vil skulle aftage gylle fra husdyr-

        brugere,

• hensynet til landskabet og natur- og miljø-
interesserne,

• hensynet til byvækst, samt

• husdyrbrugserhvervets udviklings-
        muligheder og investeringer.

Foto: Biofoto



taget en aktiv planlægning for agro-industriområ-
der og har et reelt udbud af sådanne områder.
I forbindelse med erfaringsudvekslingen mellem 
udviklingsprojekterne blev det udtrykt, at der kan 
ske en yderligere forenkling i administrationen af 
sager, hvis kommunerne får mulighed for eksem-
pelvis at afvise en ansøgning i et ”ikke-egnet” 
område eller henvise en ansøger til et egnet om-
råde - alene på baggrund af zoneringen. Derud-
over blev det anbefalet, at kommunerne tilbyder 
ansøgere med ønsker om lokalisering af stort nyt 
landbrugsbyggeri mulighed for at deltage i gen-

nemførelse af ”lokal områdeplanlægning” eller 
lokalplanlægning i dialog med lokale aktører m.fl.
De næste par år vil der formentlig blive etab-
leret et begrænset antal jordløse husdyrbrug i 
Danmark. Grunden hertil er, at de integrerede 
miljøanlæg, herunder biogasanlæg, der er en 
forudsætning for at omdanne gyllen til energi el-
ler gødningsprodukter, udviklingsmæssigt samt 
drifts- og anlægsøkonomisk ikke er optimeret 
endnu. Alene af den grund vil langt hovedparten 
af de store husdyrbrug, der forventes etableret 
eller udvidet i de kommende år, formentlig blive 

placeret i landzone / det åbne land med et jordtil-
liggende, der omtrent svarer til harmonikravene. 
Derfor er det vigtigt, at 1. generation af kommu-
nernes planlægning for store husdyrbrug tager 
sigte på at udpege både områder til ”almindelige” 
store husdyrbrug i landzone / det åbne land - som 
der formentlig fortsat på kort sigt vil være størst 
markedsmæssig interesse og efterspørgsel efter 
- og områder til jordløse eller andre særligt in-
dustrielle store husdyrbrug i byzone eller særlige 
agro-industrielle områder i landzone i umiddelbar 
nærhed af byzone eller relevant infrastruktur.

Store husdyrbrug og fælles biogasanlæg vil på kort sigt sand-
synligvis blive etableret som industrianlæg i det åbne land. 
Det vil fremover kræve opdatering af kommuneplanlægningen 
for det åbne land! - Kilde: Lemvigbiogas.com
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benhavns Universitet, Helle Jakobsen fra 
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Sol Strømbo Hansen, Ringsted Kommune, 
har været projektleder for Ringsted Kommu-
nes deltagelse i udviklingsprojektet.

Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI A/S, 
har været projektleder for COWIs deltagelse 
i udviklingsprojektet om kommuneplanlæg-
ning for landbrugsbyggeri i Ringsted Kom-
mune, og jordbrugsanalyse i Sønderborg 
kommune, ligesom han for Realdania har 
været initiativtager til og facilitator for kom-
muneplanlægnings-udviklingsprojekterne 
i regi af kampagnen om Fremtidens land-
brugsbyggeri (www.fremtidsgaarde.dk).

Trine Eide, Dansk Landbrugsrådgivning, Vi-
dencentret for Landbrug, og Hans Holt Poul-
sen / Claus Josefsen, Ringkøbing-Skjern 
Kommune, har været projektledere for ud-
viklingsprojektet om kommuneplanlægning 
for landbrugsbyggeri i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Sille Markussen Dall har været 
projektleder for Sønderborgs Kommunes 
deltagelse i udviklingsprojektet om jord-
brugsanalyser.

- trods positiv udpegning - skal kunne placeres i 
andre områder.

8) Af kommissoriet for Husdyrreguleringsudvalget 
under Grøn Vækst fremgår det bl.a., at udvalget 
skal have fokus på at bidrage til en god sammen-
hæng mellem regulering af husdyrbrugene og 
den kommende kommuneplanlægning, herunder 
særligt planlægningen for placering af store hus-
dyrbrug og for placering af biogasanlæg.

9) ”Juridisk analyse af planlovens §11b, stk. 2, 
om kommmuneplanlægning for labrugsbyggeri” 
Helle Tegner Anker for Realdania, 2007.
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Jordbrugsanalyse, Sønderborg Kommune”, COWI 
A/S, LandboSyd, Skov & Landskab / KU LIFE, for 
Realdania, 2009, og ”Anvisninger til kommunale 
jordbrugsanalyser (”kogebog”) - med eksempler 
fra Sønderborg Kommune”, COWI A/S og Skov & 
Landskab / KU LIFE, for Realdania, 2010.

3) Lov nr. 243 af 22. marts 2010 om ændring af lov 
om landbrugsejendomme.

4) Det bemærkes at § 6 i Lov miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug fortsat udgør en hindring for 
etablering af jordløse husdyrbrug i fremtidig by-
zone eller landzone, der er lokaplanlagt som er-
hvervsområder.

5) Lovforslaget var på tidspunktet for denne arti-
kel endnu ikke fremsat i Folketinget.

6) Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne, at 
udpegningernes formål er at skabe større inve-
steringssikkerhed og sikre udviklingsmuligheder.

7) Af KLs høringssvar til udkastet til Grøn Vækst-
lovændringen af planloven fremgår det bl.a. at 
der ikke alene bør foretages positiv udpegning. 
Modsat fremgår det bl.a. af høringssvaret fra 
Landbrug & Fødevarer, at store landbrug fortsat 
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pLanLægning i og aF 
ydeRomRådeRne
udklip fra byplanlaboratoriets høringssvar til ændringer af planloven

et danmark i balance i en global verden 
I forlængelse af regeringsudspillet: ”Et Danmark 
i balance i en global verden” har Miljøministeriet 
sendt en række forslag til ændringer af planloven 
i høring. Ændringerne gælder for 29 yderområder. 
Det vil sige, at der er tale om en differentieret 
planlov.

Lovforslaget berører fire forskellige felter:  

 1. Borgerne tildeles en ret til at opføre  
 nye boliger ved landsbyer og lignende
 2. Virksomheder i tidligere landbrugs 
 bygninger får tilladelse til at udvide
 3. Der bliver muligt at etablere butikker  
 udenfor bymidterne 
 4. Sidst men ikke mindst er det inten 
 tionen at gøre det lettere at planlægge  
 i kystnærhedszonen

Læs hvad byplanlaboratoriet mener om lovforsla-
get:

Forslag om frit slag for nye boliger ved 
landsbyer
Loven lægger op til, at det skal være lettere at 
opføre nye boliger ved landsbyer eller lignende. 

Netop dette ændrer grundlæggende ved den nu-
værende planlov, idet kommunerne efter lovfor-
slaget nu skal planlægge, hvis en udvikling øn-
skes forhindret. Der er lagt op at tildele borgeren 
en umiddelbar ret. 

En sådan lovændring vil fjerne kommunernes 
mulighed for at foretage en sammenhængende 
planlægning for byudvikling og serviceforsyning. 
Netop yderområderne har behov for at prioritere 
og koncentrere udviklingen og planlægge strate-
gisk, hvis man skal kunne opretholde det nuvæ-
rende serviceniveau i fremtiden.  Lovforslaget 
belyser heller ikke det øgede behov for støtte 
til nedrivning af dårlige, overflødige boliger. Idet 
yderområderne i forvejen har mange ledige bo-
liger i forhold til efterspørgslen, vil lovforslaget 
øge denne skævhed.

planlægning i kystnærhedszonen
Vi undrer os over denne del af forslaget, da det 
allerede i dag er muligt at planlægge i kystnær-
hedszonen. Det kræver blot en særlig planlæg-
ningsmæssig eller funktionel begrundelse for 
placering af anlæg eller ny byzone i kystnærheds-
zonen. Med ændringen kræves der nu kun er en 

planlægningsmæssig begrundelse, som ministe-
ren kan afgøre. Vi savner en begrundelse for at 
fratage kommunerne kompetence til at planlæg-
ge langsigtet på området og flytte det til skiftende 
ministres bord. 

behov for prioritering og sammenhængende 
planlægning
Byplanlaboratoriet savner ikke planlovsændrin-
ger, men planlægning. Vi har tidligere argumen-
teret for den væsentlige rolle, staten bør spille i 
forhold til udmeldinger om, hvordan fremtidens 
Danmarkskort ser ud, understøttet af analyser og 
kort. Det er vigtigt allerede nu at opstille scenarier 
for, hvordan et fremtidigt Danmark med voksende 
urbanisering og affolkning af yderområderne vil 
se ud. Den fortsatte vækst i Østjylland og i Ho-
vedstadsområdet er en realitet, og det er vigtigt 
at kommunerne får de nødvendige redskaber til at 
foretage en sammenhængende planlægning for 
det, der bliver tilbage. Set i det lys kan det godt 
bekymre, at yderområderne nu fratages væsent-
lige planredskaber og i højere grad overlades til 
at planlægge fra sag til sag.

Det fulde høringssvar kan ses på 
www.byplanlab.dk
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Vand - kiLde tiL udVikLing

mange kommuner i danmark er gået 
i gang med at arbejde strategisk med 
vand. 
I respekt for de fortsat øgede regnvands mængder 
og den stigende vandstand i vandløb og kystvand 
bygger stadig flere kommuner diger, øger dia-
meteren af kloakledningerne og investerer i flere 
pumper. Dog er flere og flere kommuner kommet til 
den erkendelse, at man samtidig lige så godt kan 

investere i løsninger, som giver en bæredygtig ud-
vikling, både miljømæssigt, men også økonomisk 
og socialt. Det er dyrt at beskytte sig mod stigende 
mængder overfladevand. Alle investeringer, som 
giver udvikling og tjener sig ind på sigt, er allerede 
populær politik i mange danske kommuner. 

Kommunernes strategiske arbejde med vand giver 
anledning til mangfoldige lokale løsninger og hand-

tema på Fabs årsmøde 19. maj 2011 i odense

linger. Det er derfor oplagt at udveksle erfaringer 
kommunerne imellem om hvilke løsninger og inve-
steringer, der giver mest for pengene. 

Foreningen af byplanlæggere vil gerne medvirke 
til erfaringsudveksling om strategisk vandplanlæg-
ning. Derfor har FAB sat emnet på dagsordenen ved 
årsmødet 19. maj 2011. Mødet afholdes i samar-
bejde med Odense Kommune. Vi vil se eksempler 
fra Odense på byens strategiske vandplanlægning. 
Og vi vil på dagen sammenholde Odenses gode 
idéer og erfaringer med andre kommuners. 
Reserver allerede nu din deltagelse i årsmødet i din 
2011 kalender. Detaljeret program findes på hjem-
mesiden www.fabnet.dk 
Anne Justesen, Berit Jørgensen, Erik Abitz og Paw 
Gadgaard, bestyrelsesmedlemmer i Foreningen af 
byplanlæggere.
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Fab studietuR 2010 tiL osLo
en af Fab´s målsætninger for den løbende og nødvendige faglige debat blandt medlemmerne, er at arrangere faglige 
studieture til en udenlandsk destination – mindst én gang om året. Fab har arrangeret ture til bl.a. berlin, Hamburg, am-
sterdam, paris og dublin. 

De seneste 2 år har FAB valgt at sætte særlig fo-
kus på, hvad der foregår i de nordiske byer. Derfor 
gik turen i 2009 til Stockholm og i 2010 til Oslo. 
Turene har været gennemført med stor deltagelse 
og til en pris, hvor alle har haft mulighed for at 
deltage. 

FAB ville med studieturen til Oslo, se nærmere på 
spændende eksempler på omdannelse af havne-
områder, og i forlængelse af FAB´s årsmøde 2010 
med titlen ”den mangfoldige by” – følge op med 
at sætte fokus på nye byrum, byliv og bylandska-
ber. 

I samarbejde med Oslo Kommune havde FAB 
sammensat en tur, hvor der både var en intro-
duktion til de overordnede planstrategier, til den 

særlige plan- og byudviklingsindsats ”Fjordbyen”, 
til konkrete besøg i byomdannelsesområder langs 
bykanten til Fjorden. Endelig indeholdt turen 
besigtigelse af mindre byrum, som for nylig var 
anlagt gennem en særlig byrumspulje. Afslut-
ningsvis inkluderede turen også et besøg i na-
bokommunen – Bærum Kommune – hvor der var 
lejlighed til at besigtige og høre om den aktuelle 
omdannelse af Fornebu – Oslo´s tidligere interna-
tionale lufthavn.

Af Kurt Kj. Christensen
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osLo – Fjordbyen
Oslo Kommuneplan – Oslo på vej mod 2025 
- er formet som en masterplan. Planen angiver 
rammebetingelserne for byens udvikling frem til 
år 2025. Det skinner igennem, at Oslo, som nu i 
mange år har kigget på udviklingen i Stockholm 
og København, i de sidste 10-15 år har satset på 
at tage kampen op med de to andre byer om at 
blive nordens hovedstad. Med andre ord ønsker 
Oslo – vel tilskyndet af staten (og olieindtægter-
ne) - også at være storspiller og positionere sig 
internationalt. 

Målsætningen er at gøre byen til en internatio-
nalt attraktiv by og samtidig optræde som regio-
nalt og nationalt kraftcenter. 

Et af de strategiske projekter og midlet til at 
opfylde de overordnede visioner er ”Fjordbyen”. 
Konceptet ”Fjordbyen” skal bidrage til gøre byen 
attraktiv ved at sammenbinde byens to potentia-

ler – det kuperede terræn og byens naturgivne 
element - nærheden til vandet. 
Og krisen kradser ikke i Norge. De store indtæg-
ter fra olieindustrien har skabt basis for store of-
fentlige investeringer i infrastruktur, kulturudbud, 
kvalitative offentlige servicetilbud og nye byrum. 
Samlet set strækker ”Fjordbyen” sig over ca. 22 
km kajstrækning fra Frogenilen i nordøst til Syd-
havnen i syd. Hele øvelsen består i at flytte og 
koncentrere havnevirksomheder i Sydhavnen for 
at frigøre store områder til byudvikling i de mere 
centrale dele af havnen. De store vejudlæg i 
området, som for en del bliver nedgravet, bliver 
mere eller mindre finansieret via indtægter fra 
betalingsringen – bompenge. Den samlede ud-
bygning omfatter i alt 2,1 mio. etagemeter (f.eks. 
2/3 af Ørestaden) på et areal på ca. 225 ha. Der 
indgås udbygningsaftaler på hele området på 
2.500 no. kr. pr. m². Dele af den samlede ”Fjordby” 
var allerede udført i forbindelse med den meget 
tidlige omdannelse af Akerbrygge – et tidligere 

centraltbeliggende skibsværft. Dette område blev 
omdannet i 80’erne – en omdannelse som betød 
en høj udnyttelse af arealerne med cafeer, restau-
ranter, kontorer- og liberalt erhverv og et mindre 
antal Yuppie– lejligheder. Akerbrygge kom til at 
sætte dagsorden for ambitionen i transformatio-
nen af havne- og industriarealerne langs byens 
centrale kant mod fjorden. Samtidig blev Aker-
brygge en introduktion for borgerne i Oslo til det 
mere eksklusive urbane byliv. Omdannelsen må i 
dag betragtes som en succes – set i forhold til 
de formulerede intentioner.  Senere fulgte arealer 
mellem fjorden og Rådhuset. 

De store fysiske tiltag i dag sker i to områder: 
henholdsvis i Bjørnvika og Tjuvholmen. 

Bjørvika er en bugt i indre Oslo fjord og var længe 
en del af havneområdet. I dag er området Oslo’s 
største byudviklingsprojekt med Operaen som ho-
vedattraktion. Det hollandske arkitektfirma MV-

Fornebu – Lufthavnen er nu under omdannelse. Infrastruktu-
ren herunder også de grønne bånd blev anlagt først, som et 
stort strukturerende element for den øvrige byudvikling
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RDV er i øjeblikket sammen med firmaet DARK 
ved at færdiggøre de første 6 af i alt 12 store høj-
huse i Barcodestil i området tættest på Central-
stationen. Strategien er at fortætte og ”værne” 
mod Centralstationområdet med baneterrænet. 
Barcode konceptet kendetegnes ved, at der bliver 
en stribe parallelle bygningsstriber med luft mel-
lem bygningerne så man – trods alt – sikrer lidt 
indsigt og udsyn i området. Højhusene varierer 
fra 60 til næsten 80 meter og er en blanding af 
boliger og erhverv. Hver bygning får sin egen, in-

dividuelle form og karakter. Bebyggelsen danner 
ryg ind mod jernbaneterrænet, men imellem byg-
ningerne er der, eller vil der blive, anlagt cykel- og 
gangbroer og ditto vejforbindelser til de bagved-
liggende bydele. Projektet har været meget om-
diskuteret. Men nu er det ved at blive opført. Det 
er for tidligt at vurdere, hvordan mellemrummene 
i fremtiden vil fungere – men det er tæt. 

Motorvejen E18, der går gennem området skal fø-
res i en sænketunnel for at mindske trafikken gen-

nem området. Tunnelen vil stå færdig i oktober 
2010. Den frigjorte plads skal bruges til en bred 
hovedgade omgivet af torve og bygninger. 
Baglandet ind mod og omkring Oslo Centralsta-
tion er præget af store vejudlæg og baneterræn. 
Disse barrierer afskærer således næsten mulig-
heden for at sammenbinde Bjørnvika med resten 
af byen. Oslo Kommune arbejder i dag ud fra for-
skellige modeller på at lave en plan, der skal sikre 
sammenhænge mellem Grønlandskvarteret mod 
nord henover banelegemet og føre Akerselveien 

Fab – deltagerne besøgte også Oslo´s nye opera – alle var 
begejstrede og imponerede.
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ned til fjorden og gøre området ved Centralstatio-
nen mere attraktivt og indbydende som byrum. En 
del af planen er også at omlokalisere bustermina-
len og lægge parkeringen under terræn. En svær 
øvelse, men af ”benspænd” skærpes kreativiteten 
– siger man.  
 Operaen er et besøg værd – et flot og meget ikon 
præget byggeri, rummer faciliteter både for ope-
raen og balletten. Den ligger ned til fjorden som 
et stort isbjerg og blander sig med containerhav-
nen og jernbanen. Materialet er skarpt skåret hvidt 

marmor som facademateriale. I tilgift er der oven i 
købet skabt et mega stort attraktivt byrum på taget 
af bygningen, som mange osloborgere for længst 
har taget til sig som et udflugtsmål. Bygningen er 
på 38.500 etagemeter (operaen i København er på 
41.000 m²) og har kostet ca. 4 mia. norske kroner og 
finansieret af staten. Husk solbriller og færdslen er 
på eget ansvar!!!
Det andet igangværende og store byudviklingsom-
råde er Tjuvholmen. Tjuvholmen ligger som en for-
længelse af Akerbrygge ud mod fjorden. Tjuvhol-

men var tidligere ejet af det statslige havnevæsen. 
Den er nu solgt fra for at finansiere en ny contai-
nerhavn. Ligesom for Akerbrygge blev den norske 
tegnestue Niels Torp engageret til at skabe en arki-
tektonisk helhed. Konceptet for Tjuvholmen – som 
i virkeligheden består af 2 holme – er høj tæthed, 
høj arkitektonisk standard, skulpturpark, kunstmu-
seum, oplevelsescenter, udsigtstårne og kontorer 
og boliger. I forhold til Akerbrygge fremstår Tjuv-
holmen mere indbydende, med færre cafeer og 
med en anden arkitektonisk finish. Den italienske 
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arkitekt Renzo Piano har tegnet skulpturparken, 
kunstmuseet, oplevelsescenteret og et 60 m højt 
udsigtstårn – hertil kommer et samlet bolig- og er-
hvervskompleks.

oslos byrumspolitik 
Oslo Kommune har lavet en decideret kommune-
delplan for torve og mødepladser – en slags værk-
tøjskasse. I planen er gengivet en række pladser og 
torve samt parker, og hvad der kendetegner gode 
mødesteder. Kommunen opererer med en række ty-
pologier for mødesteder – lige fra de små ”pause-
rum” til større grønne områder – parker – med mu-
lighed for sport, bevægelse og større forsamlinger. 
Hensigten med planen er at sikre, at alle dele af 
kommunens byzone (byggezone) uden for de cen-
trale områder skal have et alsidigt, velfungerende 
og let tilgængeligt tilbud af torve og mødepladser. 
Et af midlerne for at sikre dette er en puljeordning, 
hvor der hvert år tildeles 20 mio. kr. til forskellige 
ønsker om byrum i bydelene. Hvert år er der én an-
søgningsfrist/deadline for ansøgninger om midler 
til renovering eller anlæg af nye byrum. Tildelingen 
af midlerne er betinget af medfinansiering, som 
også kan være lokale midler, private midler eller 
midler fra staten. 

Ligeledes har kommunen også gennemført en slags 
programmering af planlægning af nye byrum base-
ret på borgerinddragelse. Møderne er gennemført 
med henblik på at initiere det funktionelle indhold 

(og ikke så meget det kulturelle indhold) af byrum-
mene. Ligeledes har kommunen fokuseret på et-
niske gruppers særlige ønsker/behov for uderum/
byrum – især i yderkanten af kommunen, hvor der 
visse steder er særlige store koncentrationer med 
anden etnisk herkomst. 

Fornebu – bærum kommune
Oslos tidligere så centrale lufthavn, Fornebu, er nu 
nedlagt til fordel for en ny og meget moderne luft-
havn ved Gardemoen. Lufthavnen som ligger i na-
bokommunen til Oslo, Bærum, er nu under forvand-
ling og er ved at blive omdannet til et nyt byområde 
med boliger, erhverv og rekreative arealer. Baseret 
på en strukturplan- konkurrence er hele området 
struktureret i rene funktionsområder, men bundet 
sammen af en samlet park – Nansen Park. Det 
unikke – måske – er at man har anlagt infrastruk-
turen herunder også de grønne bånd først, som et 
stort strukturerende element for den øvrige byud-
vikling. Hele herligheden ligger på en ø og vandet 
bruges rekreativt i hele parken. Syv kiler strækker 
sig mod havet i alle retninger. Kilerne forbinder 
kysten og parken og indrammer således områdets 
byggefelter. Overfladevand fra tage, veje og befæ-
stede arealer bliver ledt gennem landskabet. Noget 
af vandet siver ned til undergrunden, men en stor 
del af det opsamlede vand bruges rekreativt med 
grønne trug og forsinkelsesbassiner – på denne 
måde opnås grønne og frodige rum. 
Hele omdannelsen varetages af et udviklingssel-

skab med både staten og kommunen som partnere. 
Udviklingsselskabet har finansieret infrastrukturen 
- herunder de grønne anlæg. Udgiften til både in-
frastrukturen og de grønne anlæg hentes hjem ved 
det hidtidige og igangværende grundsalg. En model 
som vi kender fra bl.a. Ørestaden.  
En stor del af byggefelterne er taget i anvendelse 
– det er især hightec, tele og media industrien som 
er rykket ud til Fornebu. Et mindre antal boliger er 
allerede opført både ved selve parkstrukturen og 
langs øens møde med havet. Der bygges i ca. 5 
etager. 

Af andre byomdannelser i Oslo centrum kan næv-
nes Pilestrædet Park, som omfatter det tidligere 
rigshospitalsområde. Området er et tæt bebygget 
område, som nu er ombygget til et boligområde. 
Rigshospitalet er flyttet uden for centrum. Nogle af 
de gamle bygninger er nedrevet andre er ombygget 
til boliger. Nye bygninger er tilføjet. Noget er opført 
i 12- 14 etager og andre i 4-6 etager. Omdannelsen 
er også kendetegnet for sin særlige fokus på energi 
og høje miljøprofil. 

Alt i alt en vellykket tur for dette års FAB studietur 
2010. Fab´s – bestyrelse er allerede i gang med at 
planlægge næste års studietur som vil gå til en 
anden nordisk storby – Helsinki. Turen vil forment-
lig blive henlagt til september måned. Se mere på 
FAB´s nye hjemmeside www.fabnet.dk og på
www.pbe.oslo.kommune.no
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Bjørvika –Højhusene variere fra 60 
– næsten 80 meter, høj tæthed og 
er en blanding af boliger og erhverv.
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Kære Dennis

I sidste nummer af Byplan begræder du tingenes 
tilstand og begraver den gedigne danske plantra-
dition. Du beskriver malende, hvordan alting er 
gået rent ud sagt ad helvede til i de sidste 10 år. 
Titlen på din leder er: ”Hvorfor male fanden på 
væggen? – han hænger der allerede” At fanden 
hænger der, skyldes efter din mening mange uaf-
hængige faktorer – herunder den omsiggribende 
tværfaglighed og politiseringen af planlægnin-
gen.

Du tillægger Dansk Byplanlaboratorium en cen-
tral rolle i den begrædelige tilstand. Det er vi 
faktisk glade for, og vi vil gerne argumentere for 
vores synspunkter. Vi tror nemlig ikke, at planlæg-
ningen er død. Den trænger blot til et løft – men 
det får den ikke ved at holde den faglige fane så 
højt, at man går ned med flaget.

Planlægningen er i sin natur kompleks, helheds-
orienteret og tværfaglig. Allerede i Byplanlabora-
toriets fundats fra 1921 står der:

”Dette Laboratorium….skal være et Stu-
diested, hvor Arkitekter, Hygiejnikere, 
Ingeniører, Kommunalpolitikere, Landin-
spektører og socialt interesserede kan 
søge hen og virke i Fællesskab med alle 
de Spørgsmål, der falder ind under be-
byggelse….saaledes at man opnaar det 
intime Samarbejde mellem de forskellige 
Sagkyndige, der er den nødvendige Be-
tingelse for et godt Resultat”

Helhedsorientering og tværfaglighed er altså 
ikke nye vinkler på planlægningen, heldigvis. 
Det er noget vrøvl, når du siger, at faget indenfor 
de sidste 10 år er blevet udvandet, fordi det er 
blevet tværfagligt og holistisk. Fanen holdes for 
højt, hvis målet er at holde planlægningen uden 
for – eller over de tværfaglige og politiske sam-
menhænge. Tvært imod må målet være, at plan-
lægningen kommer stærkere på banen på alle be-
slutningsniveauer– både som faglig og strategisk 
disciplin.

Tværfaglighed kræver faglighed. En god tværfag-
lig plantilgang kan berige de enkelte fagligheders 
selvforståelse og udfordre dogmer. Det der er 
sket indenfor de sidste 10 år er, at der er kom-

met flere humanister og djøffere ind på banen og 
færre arkitekter og ingeniører. Det kan godt tippe 
over, så vi får en planlægning, hvor det løsnings-
orienterede fysiske aspekt bliver nedprioriteret. 
Men det er hverken tværfagligheden, djøffernes 
eller humanisternes fejl. 

En del af problemet ligger i uddannelserne og re-
krutteringen. I øjeblikket er vi i Byplanlaboratoriet 
ved at undersøge om planlæggeruddannelserne 
og de plankompetencer, der efterspørges i kom-
munerne, matcher hinanden. En af hypoteserne er 
netop, at der er for få uddannelser, der udklækker 
planlæggere med praktiske fysiske kompetencer. 
Der er bl.a. for få arkitekter, der specialiserer sig 
i planlægning. 

En anden hovedpointe i din leder er, at vi i By-
planlaboratoriet lancerer byplanlægning som en 
politisk sag. Det vil vi gerne stå ved. Vi synes 
nemlig ikke, at det er at forfladige det faglige 
udgangspunkt. Vi mener faktisk, at det forholder 
sig omvendt. Planlægning, der ikke er politisk for-
ankret, bliver sjældent til andet end planer. Derfor 
skal det politiske aspekt inddrages i enhver god 
planproces. Det er et vigtigt aspekt i den gode 
planlægning at overveje, hvornår og hvordan po-
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litikerne skal ind på banen og være bevidst om, 
hvilket politisk mandat det resulterer i. Hvis man 
ikke gør det, så holdes fanen igen for højt. Pla-
ner, der ender i skrivebordsskuffen eller på reolen 
har ingen gavn af. De kan højst have akademisk 
interesse.

Du nævner selv, at fagøkonomer holder deres fag-
lighed højt, selvom økonomi har politiske implika-
tioner. Det er faktisk et rigtig godt eksempel på, 
hvor galt det kan gå, når politik og magt videnska-
beliggøres. Nogen økonomer bliver endda kaldt 
vismænd. Du kan spørge to fagøkonomer om det 
samme spørgsmål og få to forskellige svar. Det 
skyldes, at deres præmisser og forudsætninger er 
forskellige og som oftest med et politisk afsæt. 
Det er der ikke noget galt i, men de politiske for-
udsætninger og mål skal frem i lyset, hvis den 
økonomiske debat skal være rigtig interessant. 
Der er ikke tale om en eksakt videnskab, selvom 
medierne ofte fremstiller det sådan. Når vi siger, 
at planlægningen er politisk, så er det for at ud-
fordre de planlæggere, der gør den til en teknisk 
disciplin, som de ikke ønsker politisk indblanding 
i. Vi hører stadig planlæggere, der opgivende 
siger, at der gik politik i en sag. Hvorfor er det 
egentlig et problem?

Vi vil gerne slå et slag for, at planlæggere gør 
det til en vane at sætte ord på, hvad det er for 
uundværlige styrker og kompetencer, vores fag-
lighed bidrager med – frem for at begræde, at 
andre betræder vores felt. Du problematiserer, at 
alle mener noget om planlægning – ligesom alle 
forældre har en holdning til pædagogik. Men det 
er et vilkår, vi skal forstå at trives med. Det giver 
ingen mening at kæde den kendsgerning sam-
men med, at vi så mister faglighed. Det forholder 
sig omvendt. Det er besværligt at bevæge sig i 
et felt, som alle har en holdning til – men det er 
først og fremmest en spændende udfordring, som 
gerne skulle gøre os skarpere frem for småsure.

Den gode planlægning er vanskelig at indfange 
kort og præcist. Men handler det ikke blandt an-
det om at mestre en oversætterrolle? Det er en 
faglig disciplin at omsætte de politiske holdnin-
ger, de aktuelle udfordringer som for eksempel 
klimaudfordringen – og de mange aktørers inte-
resser og ønsker til konkret planlægning, der re-
sulterer i holdbare, fysiske løsninger. Vi skal blive 
bedre til at formidle, hvad det er planlægningen 
kan – og hvorfor det er vigtigt.

Du konstaterer, at man ikke behøver at male fan-
den på væggen. Vi synes, at du maler dig op i en 
krog, og det behøver man vel heller ikke. Vi skal 
som planlæggere gå ind på gulvet og diskutere 
fremtidens byer og landskaber med politikere og 
andre faggrupper. Der er udfordringer nok at tage 
fat på. Udfordringer, der i sin natur er både politi-
ske og tværfaglige.
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