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förord
450 byprojekter är et signalement af nordiske byers transformation fra industrisamfund til 
postindustrielle bysamfund. Denne publikation indeholder en enestående kortlægning af 450 
banebrydende byprojekter og andre initiativer i 18 nordiske byer.Alle byer i Nordic City Net-
work har udvalgt 25 byprojekter og andre initiativer, der er igang med at forandre og forny 
byerne.Rapporten er en materiale samling, hvor man kan danne sig et samlet indtryk af den 
transformation, der foregår i nordiske byer og hvor man kan fordybe sig i alle de 450 byprojek-
ter. Kortlægningen er gennemført i 2013, og vi takker alle vore medlemmer for den eneståen-
de indsats, de har bidraget til.

Der gennemføres nu - det vil sige i 2014 - en egentlig analyse af de 450 byprojekter og deres 
betydning. Denne analyse vil blive fremlagt i et debatoplæg - på engelsk - ved den interna-
tionale bykonference i Malmø i oktober 2014. Analysen vil vurdere, 1) hvordan de mange ba-
nebrydende byprojekter bidrager til nordiske byers transformation, 2) hvordan de reflekterer 
den nordiske samfundsmodel og 3) i hvilket omfang de kan siges at bidrage til at udvikle de 
nordiske velfærdssamfund. Kortlægnings rapporten indeholder to hovedafsnit. Først nogle 
sammenfatninger og dernæst gennemgang af 25 byprojekter i 18 byer.

God læselyst!

Christer Larsson Per Riisom Hannah Wadman Göran Rosberg

Nordic City Network 2014
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ny nordisk byudvikling

De nordiske samfund og de nordiske byer befinder sig i en 
brydningstid . Siden 1950 har de nordiske lande opbygget 
stærke velfærdssamfund ud fra ideen om, at samfundet i sin 
helhed samt dets individer skulle gives de bedste muligheder 
for at udvikle et bestandigt større mål af rigdom . Disse sam-
fundsmodeller har gennem tiden fået stor opmærksomhed i 
lande uden for Norden – senest eksemplificeret i et særafsnit 
af the Economist (kilde: … . .) . 

Internt i Norden er der de sidste 5-10 år startet en debat om 
fremtidens velfærdssamfund, herunder de særlige styrker, 
som Norden i fremtiden skal leve af (kilde: Norden som vinde-
region, 2005) . En række værdier fremhæves som værende sær-
ligt udbredte i Norden . Ifølge en rapport udgivet af Nordisk 
Råd og Mandag Morgen er der tale om følgende fælles nord-
iske værdier:

lighed
tillid
lav magtdistance
inklusion
fleksibilitet
respekt for naturen
protestantisk arbejdsetik
æstetik

HVORFOR ER DET NORDISKE VIGTIGT?
At forstå det nordiske handler ikke om at Norden skal lukke sig 
om sig selv, men at forstå Nordens særlige styrkepositioner er 
en forudsætning for at interagere og konkurrere med resten af 
verden . Innovationsrådet i Danmark har sammenfattet frem-
tidens konkurrencevilkår i en såkaldt konkurrenceevnepyra-
mide . 

Rapporten ”Norden som vinderregion” skriver:
”Modellen udtrykker, at de traditionelle makroøkonomiske vilkår 
i dag blot er basale forudsætninger for et lands eller en regions 
konkurrenceevne og ikke længere fungerer som primære vækst-
kilder. De mikroøkonomiske vilkår bliver imidlertid harmonisere-
de i disse år i takt med, at landene lærer af hinanden og kopierer 
de bedste løsninger. Dermed bliver det heller ikke på dette niveau, 
man for alvor kan differentiere sig og høste konkurrencefordele. 

Fremover flytter fokus i stedet til de kulturelt betingede vilkår og 
kompetencer, der bygger på værdier, relationer og sædvaner og 
har rødder i regionens kulturelt særegne institutioner. Den stra-
tegiske pointe er, at hvis man ikke som nation eller region formår 
at identificere sine unikke kernekompetencer, vil den globale kon-
kurrence komme til at foregå på andres præmisser. Formår man 
til gengæld at differentiere sig ved hjælp af netop de kulturelt ba-
serede styrker, der er udviklet over generationer, står man stærkt.”

Spørgsmålet er i hvilken grad og på hvilken måde de nordiske 
træk, herunder den særlige nordiske samfundsmodel, kom-
mer til udtryk i den måde de nordiske byer har udviklet- og 
stadig udvikler - sig på? 

I det følgende opridses nogle problemstillinger, der kan være 
med til at starte en sådan debat . Der antydes mulige nordiske 
træk i byudviklingen, ligesom der stilles spørgsmålstegn ved, 
om byerne rent faktisk opfatter ovenstående værdier som væ-
sentlige for deres udvikling .

af louise vogel kielgast

2013

Centrale problemstillinger:

HÅNDTERING AF INDUSTRIEL ARV
Helt overordnet deler de nordiske byer skæbne med mange 
andre byer verden over . Fra at have opbygget en industri-
el produktion som livsgrundlag er nye produktionsformer og 
servicefunktioner vundet frem, og det har sat sine spor i by-
erne .  For at imødekomme de krav, der er forbundet med den 
postindustrielle produktion, har mange byer måttet finde nye 
anvendelser til gamle industriområder og – bygninger . Disse 
områder har traditionelt set været byernes bagside, og en ud-
fordring for mange byer har været at vende dette billede, for-
di de udgør væsentlige potentialer . Flere af de nordiske byer 
synes optaget af, hvordan den historiske arv varetages, som 
områderne repræsenterer . Hvordan sikrer man, at der skabes 
tillid omkring en sådan forandringsproces? Og hvordan sikrer 
man, at omdannelsesprojekter ikke skaber øget ulighed mel-
lem dem, der tilhører fortiden og dem, der tilhører fremtiden? 
I nogle byer resulterer forandringsprocessen i, at man vælger 
at værne om fortiden ved at bevare gamle industribygninger, 
mens man i andre byer sætter særlig fokus på en inddragelses-
proces, hvor anerkendelse af fortiden er i fokus . 

OFFENTLIGE INSTITUTIONER I UDVIKLING & 
FÆLLESSKABER I BYERNE
I Norden har fællesskabsideen været tæt forbundet til nog-
le af de offentlige institutioner, der er opbygget som en del 
af velfærdssamfundets udvikling . Kommunale idrætsanlæg, 
biblioteker, skoler osv . Disse institutioner har traditionelt set 
været opfattet som et fælles gode, der er til for alle byens bor-
gere, og de udgør stadig vigtige grundsten, men deres rolle 
er under udvikling . Institutioner som rådhus og bibliotek har i 
mange år været gemt inde i tillukkede bygninger, men det er 
ved at ændre sig – især er biblioteker i en rivende udvikling, 
hvor man forsøger at åbne op og gøre biblioteket til en inte-
greret del af byen . Åbne læsesale og cafeer i stueetagen er ek-
sempler på det . Man forsøger med andre ord at nedbryde den 
lidt formelle og institutionelle karakter – det handler om at en-
gagere snarere end at belære . 

Et andet eksempel er, når kommunale forvaltninger flytter til 
andre lokaliteter i byen for således at fremstå mere åbne og 
mere integrerede i byen, eksempelvis Teknisk Forvaltning i 
Aarhus, der er flyttet til det socialt udsatte boligområde Gel-
lerup . 

Endnu et eksempel er idrætsanlæg, legepladser der åbnes 
uden for traditionel åbningstid og for andre end de oplag-
te brugere . Færre og færre mennesker vælger den organise-
rede idræt, men ønsker i stedet en mere impulsiv og selvor-
ganiseret fritid . I forlængelse heraf pointerer forskeren Lars 
Hammershøi, at fællesskaber i høj grad er funderet i smag og 
stemning som en del af en selvdannelsesproces – altså fælles-
skaber baseret på eget initiativ . Det vil være interessant at føl-
ge denne udvikling, og undersøge hvordan byerne kan støtte 
op om nye former for fællesskabsdannelse .  

Velfærdsstat i udvikling – kan ses på forskellige områder: of-
fentlige institutioner i udvikling, borgeropfattelse, byen som 
produkt til byens som innovationsrum 

LIGHED I BYERNE?
En af de fremherskende nordiske værdier er lighed . I disse år 
bliver lighedstanken udfordret – ikke mindst i byerne . Byerne 
bliver mere og mere attraktive bosteder, og det skaber øget 
konkurrence og højere priser . Fra i 1960’erne at have bygget 
store almene boligbebyggelser – særligt i Sverige – er mange 
byer nu mere optaget af, hvordan man kan skabe attraktive 
boligområder, der lever op til nutidens krav om mere plads, 
udearealer osv . – herunder også hvordan man kan tiltrække 
nye grupper som børnefamilier, der i stigende grad ønsker at 
bosætte sig i byen .  Det viser denne samling af projekter også .  
Udfordringen er, hvordan byer i en sådan transformationspro-
ces sikrer lighed i adgang til boliger? Dette er ved flere lejlig-
heder blevet påpeget af Jesper Nygård .

Et andet aspekt af lighed er social mobilitet . De nordiske lande 
er blandt de lande, der har den højeste grad af social mobili-
tet, men den omfatter ikke immigranter . Netop spørgsmålet 
om immigranters plads i samfundet er højt på den politiske 
dagsorden i de nordiske lande, men det skinner ikke i særlig 
høj grad igennem i de udvalgte byprojekter .  Hvad skyldes 
det? Er der i højere grad fokus på byernes evne til at fungere 
som vækstmotorer og i mindre grad byernes sociale sammen-
hængskraft? I flere analyser fremhæves den sociale mobilitet 
som en væsentlig årsag til, at Norden klarer sig så godt i den 
globale konkurrence . Spørgsmålet er, hvilken rolle byerne kan 
spille i forhold til at styrke den sociale mobilitet for alle grup-
per i samfundet og dermed styrke en af Nordens konkurren-
cefordele?

BYEN SOM ATTRAKTION OG INNOVATIONS-
RUM
Den postindustrielle udvikling i byerne har de senere år fun-
det forskellige udtryk . I 1990’erne var vi vidne til et boom i 
den såkaldte oplevelsesøkonomi . Med den fulgte et fokus på 
byen som attraktion – et produkt der kunne opleves og nydes . 
Mange byprojekter har således haft til formål at skabe en mere 
attraktiv by med nye pladser, opblomstring af cafeområder, 
nye havnepromenader osv . I en nordisk kontekst er der tale 
om et forholdsvist nyt syn på byen, hvor byrummene i stadigt 
stigende grad indtages til ophold og andre aktiviteter . I Syd-
europa har byens rum traditionelt set fungeret som et vigtigt 
mødested mellem mennesker – i Norden derimod er der tale 
om en kultur, der stadig er i en opbygningsfase, og mange by-
projekter handler om, hvordan man styrker denne kultur . 

I de senere år er der et stigende fokus på byen som innova-
tiv ramme for fremtidens vækst . Et vigtigt aspekt af dette om-
handler byernes relationer til universiteter og andre uddannel-
ses- og forskningsinstitutioner .  Hvordan kan der eksempelvis 
udvikles nye former for campusområder, der kommer både 
universitet og by til gavn? Campusområder har traditionelt set 
været afgrænsede enheder, men hvordan kan der skabes nye 
synergimuligheder ved at nedbryde nogle af disse ’grænser’? 
Hvilken rolle har universiteterne som løftestang for byernes 
udvikling og vækst? Modsat mange byer i verden er langt de 
fleste uddannelsesinstitutioner i Norden offentlige, og det har 
måske en betydning for, hvordan der i Norden arbejdes med 
udviklingen af vidensbykonceptet og integrationen mellem 
universitet og by?

Ud over stærkere relationer mellem by og universitet arbejder 
mange byer med at skabe synergimuligheder mellem uddan-
nelse, forskning og forretning/anvendelse . Der arbejdes bl .a . 
med forskellige modeller for samlokalisering, hvor der etable-
res fællesfaciliteter mellem forskellige typer af institutioner . 
Eksempler på dette er Katrinebjerg i Aarhus, Keller i Lillestrøm 
og Trondheim Helsecampus . En nærmere analyse af, hvordan 
disse initiativer gribes an, og den konkrete virkning vil være et 
væsentligt bidrag til at forstå og udvikle fremtidens nordiske 
bysamfund . 
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NYE PARTNERSKABER – ET UDTRYK FOR LAV 
NORDISK MAGTDISTANCE?
Norden fremhæves ofte for sin lave magtdistance, hvilket vir-
ker befordrende på engagement og ansvarsfølelse blandt alle 
– ikke bare ledelsen . Spørgsmålet er, om denne lave magtdis-
tance også udnyttes i byudviklingen? Er den med til at forme 
vores byer? 

Et interessant eksempel er Studentersamfundet i Trondheim, 
hvor en studenterorganisation er en aktiv høringspart og 
medudvikler af byens strategier – ikke bare for udviklingen af 
universitetet men også i andre spørgsmål omkring byens ud-
vikling . Trondheim er en af Norges vigtigste uddannelsesbyer, 
og for at bevare og videreudvikle denne styrkeposition giver 
det god mening at inddrage de studerende på en så formali-
seret måde i som i Trondheim . 

Helt overordnet er byudviklingen i Norden karakteriseret af at 
nye samarbejds- og partnerskabsmodeller afprøves og udvik-
les, herunder også i en regional skala . En nærmere analyse af 
magtdistancen i disse partnerskabsmodeller og deres evne til 
at skabe engagement og ansvar ville være yderst værdifuld . 

BORGERE SOM MODTAGERE ELLER MEDSKA-
BERE
Som følge af velfærdssamfundet har byens borgere i Norden 
i høj grad blevet betragtet som klienter og modtagere af vel-
færdsydelser og –faciliteter . Dette er langsomt ved at ændre 
sig, og flere byer arbejder med, hvordan borgere i højere grad 
kan blive medskabere . Det betyder en fundamentalt anden 
rolle for kommunen, som skal facilitere og muliggøre initiativ 
frem for bare at give . Denne rapport rummer flere eksempler 
på denne tendens: Mere Delagtighed – Eskilstuna, Medbor-
gerskab i Aarhus, Tour Scene i Stavanger og Karolinelund i Aal-
borg . 

Spørgsmålet er, hvordan forskellige typer af borgere kan blive 
medskabere? Og hvordan denne ændring i forståelse af med-
borgerskab vil være med til at udvikle – ikke bare de nordiske 
byer men de nordiske samfund?
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450 banebrydende byprojekter 
- en første sammenfatning

af per riisom

2013

DEN POSTINDUSTRIELLE BYUDVIKLING I 
NORDISKE BYER
450 banebrydende byprojekter, initiativer og ressourcer, der 
er igang med at forandre vore byer . Alle disse byprojekter er 
af vore byer udvalgt som eksempler på projekter, der bryder 
nye veje i  deres by i den postindustrielle samfunds - og byud-
vikling .

THE BIG PICTURE
I det store perspektiv er vi inde i den 4 . urbaniseringsbølge  - 
den postindustrielle urbanisering . Den første var oldtidens 
bydannelser, den næste middelalderens handelsbyer og den 
tredje: industrisamfundets byudvikling .

Den postindustrielle urbanisering tog for alvor fat i 1990’erne 
og fortsætter med uformindsket kraft i disse år, og formentlig 
de næste mange år .

Alle mennesker - eller rigtigt mange - ønsker at bo i byer på 
grund af de muligheder, der findes her for den enkelte, for fæl-
lesskabet og for samfundet .

Det 21 . århundrede bliver for alvor den urbane livsformer epo-
ke . Op mod 90% af alle mennesker vil bo i byer om 30 - 50 år . 
Bo i byer, eller rettere sagt i regionale byer: metropoler . 

Homo urbanus! Mennesket opstod som biologisk naturvæ-
sen, men dets bestemmelse er - åbenbart - at være et kulturelt 
byvæsen .

URBANISERINGEN SOM DRIVKRAFT
Når mange mennesker vælger at bo i og flytte til byer, forand-
rer de derved disse byer, bysamfundet og bykulturen . 

Der opstår nye urbane fællesskaber, livsformer og nye værdier, 
hvor borgere, som medborgere, går sammen om forskellige 
opgaver, som de synes er vigtige i bylivet og i fællesskabet . 
Det får betydning for bysamfundets velfærd, fællesskabet og 
for den enkelte .

Nye urbane virksomheder udvikles i det urbane miljø, hvor 
medarbejderne spiller en ny og afgørende rolle . Nye arbejd-
skulturer og arbejdsstile sætter sit præg på virksomhedsud-
viklingen og arbejdspladsen . På virksomhedernes placering, 
udformning og samspil med det urbane miljø .
Nye metoder til udvikling af byer og byliv opstår som led i 
denne nye urbanisering . Forvaltningers, planlæggeres og an-
dres roller forandres, flere inddrages i byudviklingen .

Menneskers valg byen, som det sted de ønsker at bo, arbejde 
og være sammen med andre, er en megatrend og drivkraft, 
der vil forandre vore byer . 
Det fører til nye ideer om bykvalitet og miljø, nye metoder i 
byudvikling, nye involverende processer, nye partnerskaber, 
nye værdier, der udtrykkes i byrummet og bykulturen osv .

BYUDVIKLINGEN LIGE NU I NORDISKE BYER
Det er denne urbane transformation, som denne publikation 
har som ambition at indfange, beskrive, forstå og  - på sigt - at 
understøtte og fremme .

Ser vi således umiddelbart på de 450 eksempler på banebry-
dende byprojekter fra NCN byerne, så er de netop udvalgt 
som eksempler på initiativer, der er en del af denne transfor-
mation, som de i større eller mindre grad, bidrager til .

Alle de udvalgte og beskrevne 450 byprojekter er altså et led 
i denne postindustrielle byudvikling og det er derfor i sig selv 
meget interessant at granske og søge at forstå disse projekter 
nærmere . 

Publikationen giver et første overblik over de mange projek-
ter, initiativer pr ressourcer, der er igang med at forandre vore 
byer i den postindustrielle epoke . Det der imidlertid interesse-
rer os er ikke så meget selve projekterne, deres indhold, form 
og indretning . Det som vi søger at forstå er deres virkning i 
transformationsprocessen . 

De udvalgte projekter er de vigtigste i denne transformations-
proces og de består både af projekter, der er gennemført og 
har virket i nogle år, projekter der er under gennemførelse for 
tiden og projekter, der er besluttet gennemført i den kom-
mende tid .

Vores interesse er deres virkning  . Hvad var formålet med de-
res etablering? Hvordan formodes de at virke .? Eller hvordan 
har de allerede virket?

Det er selve forandringen af vore byer i denne nye epoke, vi vil 
have et billede af, og derfor også den samlede virkning af alle 
de 25 projekter, som vore byer har valgt at fremhæve, vi er på 
sporet af .

Hvis man ser nøjere på de 450 projekter kan deres bidrag til 
transformationsprocessen opdeles i flere typer .

Mainstrean. Måske er over 50 - 60% af projekterne mainstre-
am, dvs projekter, som de fleste byer arbejder med, og som 
derfor ikke repræsenterer så meget nyt . På den anden side er 
de som mainstream en del af den brede strøm af forandrings 
initiativer, som alle vore byer synes er relevante og væsentlige . 
Derfor er de trods deres mindre radikalitet alligevel interessan-
te . Også selv om de på mange måder kan ses som en forlæng-
else af mange års indsats . Mindre nyskabende, men dog alli-
gevel bidragene til en ny udvikling, i større eller mindre grad .

Nyskabende. Op mod 20 - 30% af projekterne er egentligt 
banebrydende, nyskabende . Disse bidrager i væsentlig grad til 
den nyorientering, til eksperimenter og forsøg med nye ideer, 
samarbejdsformer og processer, der er en forudsætning for ny 
byudvikling og bykultur .

Radikalt innovative. Endelig er der en mindre procentandel, 
som kan betegnes som radikalt innovative . Det er eksempler, 
der på en helt ny måde bidrager til udviklingen af byer, by-
samfund, erhvervsudvikling, bykultur og byliv . Eksempler 
herpå er nye former for borger involvering, hvor samspillet 
mellem borgerne og myndighederne fornyes, nye roller . Eller 
dannelse af nye former for urbane arbejdspladser . Nye former 
for bystruktur, bygningsformer og byrum . 

Paradigmeskifte og nordisk samfundskultur. De 450 bypro-
jekter bidrager i forskelligt omfang til bysamfundets fornyel-
se, men er der tale om forandringer af et omfang, der kan be-
tegnes som et ligefremt paradigmeskifte? Og hvad består et 
sådant paradigmeskifte så af?  Er der sikre bud på dette, er der 
mangler og huller i denne indsats? 

Man må næsten gå ud fra, at byudvikling indenfor de nordiske 
samfund, på en eller anden måde må reflektere de praksisser, 
kulturer og former, der karakteriserer samfundsmodellen . Men 
i hvilken grad og på hvilken måde? Man kan desuden tænke 
sig, at bydviklingen i disse år i høj grad er præget af internatio-
nale tendenser, men iblandet lokale, regionale eller nordiske 
indslag og aftryk . Hvordan ser dette ud? Det mest interessan-
te er naturligvis om den aktuelle byudvikling, som vi søger at 
skildre i denne publikation, i særlig grad tager næring af den 
nordiske samfundsmodel, og også tager udgangspunkt eller 
forholder sig til de vanskeligheder og forandringer, som den 
nordiske velfærdsmodel er inde i . Er der desuden noget i den-
ne byudvikling, der peger fremad mod nye løsninger i den 
nordiske velfærds udvikling og samfundsudvikling generelt?
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AALBORG 
MÅL FOR 
UDVIKLINGEN

20 KORTE EKSEMPLER

Aalborg er med 203 .000 indbyggere den 3 . 
største kommune i Danmark . Det er et over-
ordnet mål at udvikle Aalborg som byregion 
og dermed styrke funktionen som lokomotiv 
for Nord-Danmark i forhold til grøn omstilling, 
vækst og velfærd . 

Aalborg har en unik placering ved Limfjor-
den og kridtbakkerne . Gennem de seneste 
20 år er byen i stort omfang transformeret fra 
industriby til kultur- og kundskabsby, hvor 
ikke mindst den igangværende omdannel-
se af havnefronterne skaber nye forbindelser 
og kobler rekreation, uddannelse og kultur 
med andre byfunktioner . Aalborgs kulturarv 
findes som spor fra mange tidsaldre som alle 
bidrager til at gøre byen til hvad den er, lige 
fra storhedstiden som handels- og søfartsby i 
middelalderen, 100 år som tung industriby og 
dagens komplekse kundskabssamfund .

Aalborg Universitet med ca . 20 .000 studeren-
de er i kraftig vækst og har en ledende rolle 
i at skabe kundskab, innovation og arbejds-
pladser til højtudannede . De studerende bru-
ger byen og er dermed en vigtig brik i skabel-
sen af et mangfoldigt byliv . Det er et mål at 
tiltrække og fastholde studerende og forskere 
med nye ungdomsboliger, attraktivt bymiljø 
og kulturliv i høj kvalitet samt gode offentlige 
servicetilbud . Styrkelse af relationen mellem 
universitetet og byen er et vigtigt fokusområ-
de i planlægningen, og med etablering af Ci-
tyCampus med flere uddannelser i midtbyen 
er der skabt enestående muligheder for syner-
gi på kryds og tværs . Et koncentreret vækst-
bånd fra lufthavnen i vest via havnefronterne, 
midtbyen, en række byomdannelsesområder 
og universitetet til havnen i øst er drivkraften 
i Aalborgs udvikling . Mobilitet er rygraden i 
vækstaksen, hvor Aalborg satser målrettet på 
en letbane som det bærende element . 

Aalborg markerer sig indenfor service- og 
kundskabserhverv samt mere kundskab-
stunge og specialiserede fremstillingserhverv 
og har en god og stærk tradition for at sam-
arbejde og skabe nye produkter og ydelser i 
netværk . Globaliseringen udfordrer virksom-
hedernes evne til at udvikle og anvende 
kundskab, forskning, innovation og kreativi-
tet . Målet er at få skabt flere kundskabstunge 
arbejdspladser, så byens positive udvikling 
kan fortsætte . Kulturelt er det målet at skabe 
en styrket profil for Aalborg som Nordjyllands 
hovedstad og international kundskaps- og 
kulturby . Det kræver konstant udvikling af et 
rigt kulturliv i form af både kulturelle fyrtår-
ne og understøttelse af kreative og kulturelle 
iværksættere .

I arbejdet med at styrke Aalborgs konkurren-
cevilkår er det vigtigt også at have fokus på at 
sikre sammenhæng mellem vækst og velfærd . 
Arbejdet med Aalborgs vækstpotentialer kan 
ikke stå alene, men må indtænkes i en helhed, 
hvor vækst ikke er et mål i sig selv, men deri-
mod et middel til at skabe en attraktiv, bære-
dygtig by med velfungerende kommunale 
servicetilbud, hvor mennesker trives .

Vestre Fjordpark

VækstakseSkalborg

Nordkraft

Østre Havn

Eternitten

Kildeparken

Karolinelund
Godsbanearealet

Aalborg Universitet

Fremtidens plejehjem

Astrupstiforbindelsen

Ny Havnefront Aalborg

Nye Havnefronter Nørresundby

Nyt Aalborg
Universitetshospital

Letbane

1 Fysisk Vision 2025
Fysisk Vision 2025 indeholder Aalborg Byråds nye 
mål og visioner for Aalborg by og Aalborg Kommune 
frem mod 2025, hvor vækst og velfærd sammentæn-
kes i nye helhedsorienterede bypolitiske sammen-
hænge. Den fysiske vision er et udtryk for et paradig-
meskifte, der går i retning af klare mål og strategier 
med større fokus på muligheder frem for begræns-
ninger.

2 Danmark 2050
Aalborg deltager i 2014 i projekt ’Danmark 2050’ om 
at skabe en national platform for debat om strategiske 
valg og fravalg. Med fokus på bytyper og byregioner 
udvikles scenarier for hvordan visionen om uafhæng-
ighed af fossile brændsler i 2050 kan realiseres. Dansk 
Arkitektur Center udvikler og driver projektet for den 
danske regering. 

3 Bæredygtighedsblomst som dialog-
værktøj 
Bæredygtighedsblomsten er et redskab til afklaring af 
mål og virkemidler i planlægning, byggesagsbehand-
ling, alment boligbyggeri og renoveringsprojekter. 
Blomsten er udgangspunktet for en kvalificeret dialog 
projektparterne imellem ud fra det brede bæredygtig-
hedsbegreb. I dialogen skabes en fælles forståelse af 
hvad der er vigtigt og mindre vigtigt i et projekt.

4 Musikkens Hus 
På Aalborgs havnefront åbner Musikkens Hus den 29. 
marts 2014, tegnet af det internationalt anerkend-
te arkitektfirma Coop Himmelb(l)au. Huset består af 
mere end 20.000 m2 fordelt på ni plan med bl.a. fire 
koncertsale. Det er ambitionen, at samlingen af ud-
dannelses-, forsknings- og kulturinstitutioner vil ud-
mønte sig i fremadskuende, dynamiske synergier og 
samarbejder. 

5 Eternitten
Det er ambitionen at det tidligere industriområde 
Eternitten skal være en moderne kundskabslandsby. 
En bydel som dækker de nære behov: bolig, arbejde, 
service, indkøb og fritid – og hvor der samtidigt er 
globalt udsyn. Eksperimenterende arkitektur, kultur-
arv og en markant grøn profil skal give identitet til 
den nye bydel.

6 Godsbanearealet
Man ønsker at skabe et bæredygtigt og levende byom-
råde med blandede byfunktioner, hvor campus udgør 
et væsentligt element. Med omdannelsen bliver der 
mulighed for at styrke byens blå og grønne forbindel-
ser ligesom der arbejdes med kundskab og oplevelser, 
mangfoldighed, byliv, kulturhistorie samt sammen-
hæng til nærliggende omdannelsesområder.

7 Østre Havn
I et tidligere korn- og foderstofområde øst for cen-
trum spirer en ny bydel frem. Den industrielle kultur-
arv føres her med ind i en moderne kontekst i form af 
bevarede enkeltbygninger, urban byskala og en særlig 
’rå’ stemning. Ved at give plads til brugerdrevet byud-
vikling skabes der grobund for bylivet allerede mens 
den fysiske omdannelse finder sted.

8 Vestre Fjordpark
Aalborg rummer mange muligheder for at lave helt 
unikke aktivitetsplatforme, der kan være med til at for-
midle Limfjorden bedre. Derfor er der afholdt en arki-
tektkonkurrence for en helhedsplan og et multifunktio-
nelt bygningskompleks ved friluftsbadet i den vestlige 
del af Aalborg midtby.

9 Helhedsorienteret byomdannelse 
i Skalborg
Den nedslidte bydel Skalborg på begge sider af ind-
faldsvejen Hobrovej rummer forskellige typer erhvervs- 
og boligområder samt aflastningscentret City Syd. En 
række indbyrdes konfliktende projekter og ønsker i om-
rådet presser sig på, og der igangsættes en helhedsorien-
teret proces med henblik på at skabe en fælles vision og 
en handlingsplan for omdannelse.

10 Fremtidens Plejehjem
Projektet ’Fremtidens Plejehjem - trivsel og teknologi’ 
skal sikre, at kommunen også fremover kan tilbyde den 
bedst mulige service til ældre plejekrævende borgere. Det 
er en del af visionen at plejehjemmet er et ’living lab’ 
hvor fremtidige teknologier og levevis vil kunne indpas-
ses. Restauranten er åben for alle borgere og dermed nyt 
mødested.

11 SmartCity 
Aalborg har i mange år arbejdet med Smart City kon-
ceptet som et middel til at fremme en bæredygtig byud-
vikling og styrke konkurrencen med de øvrige byregio-
ner. Vi bygger videre på vores styrkepositioner indenfor 
tæt samarbejde mellem universitet/uddannelsesinstitu-
tioner, erhvervsliv og kommune, IKT og brug af intelli-
gente trafiksystemer. Kommunen vil gå i spidsen og sam-
men med alle parter satse yderligere på digitalisering og 
åbne data, som alle private og offentlige institutioner kan 
anvende til at fremme innovative løsninger.

12 STAY – jobskabelse i partnerskab 
Aalborg Kommune har igangsat STAY – jobskabelse i 
partnerskab, der de kommende år vil sætte ekstra fo-
kus på fastholdelse af de nyuddannede kandidater fra 
Aalborg Universitet og University College Nordjylland. 
STAY er et samarbejde med uddannelsesinstitutioner, er-
hvervsorganisationer, virksomheder og offentlige aktører.

13 Nyt Aalborg Universitetshospital
Det nye Aalborg Universitetshospital på mere end 
140.000 etagem2 står færdigt i 2020. Sundhedsvidenska-
beligt Fakultet ved Aalborg Universitet bliver integreret 
i det nye hospital, så der kommer en god synergieffekt 
mellem hospital og lægeuddannelse. Det nye Univer-
sitetshospital giver den bedst tænkelige synergieffekt - 
strukturelt såvel som økonomisk og forskningsmæssigt.

14 Tænketanken for det østlige Aalborg 
Tænketank for det østlige Aalborg er et eksempel på 
kommunens ændrede rolle i byudviklingen. Med kom-
munen som initiativtager har syv store offentlige og pri-
vate aktører fundet sammen i et forpligtigende netværk, 
der skal maksimere værdien af store milliardinvesteringer 
i bydelen og skærpe medansvaret for områdets udvikling. 
Aktørerne har underskrevet et charter, som beskriver en 
fælles vision for bydelens udvikling og fire indsatsom-
råder.

15 City in between 
Aalborg Kommune og Realdania har afholdt konkurren-
cen ’City in between’, som var én af seks konkurrencer i 
Fremtidens Forstæder. Konkurrencen har sat fokus på et 
større område i det østlige Aalborg. Her arbejdes aktuelt 
med en række store udbygningsplaner og investeringer, 
ikke mindst i kraft af det nye universitetshospital. 

16 Kildeparken 2020 
Himmerland Boligforening har udarbejdet en helheds-
plan for renovering af 1.050 almene boliger med en vi-
sion om transformere bebyggelsen fra et monofunktio-
nelt boligområde til en mangfoldig bydel, der byder på 
varierede boligtilbud og gode uderum. Den nye bydel 
forventes at blive attraktiv for ansatte på universitet og 
det nye universitetshospital, som er naboer.

17 Astrupstiforbindelsen
Projektet i det østlige Aalborg følger op på ’City in 
between’ mål om bæredygtig udvikling af forstaden, med 
vægt på ambitionen om at opnå en kvalitativ/fysisk sy-
nergi-effekt af de aktuelle store investeringer i området i 
form af eksempelvis universitetsudbygning og moderni-
sering af infrastruktur og boligbebyggelser. Indsatsen vil 
basere sig på en fortætningsstrategi, med afsæt i udvalgte 
koblings- og mødesteder.

18 Aalborg Cykelby 
Der er store ambitioner om at styrke brugen af bæredyg-
tige transportformer. Aalborg Cykelby skal gøre det sjo-
vere og mere sikkert at være cyklist og har særlig fokus på 
fremkommelighed, trafiksikkerhed og synlige tiltag for 
cyklister. Med hjælp og inspiration fra et Advisory Board 
skal en nyetableret tværfaglig Aalborg Cykelby-gruppe 
optimere indsatsen.

19 Aalborg Letbane/BRT
Etableringen af 12 km letbane/BRT mellem vest-Aalborg 
og Universitet og det ny Universitetshospital i øst via by-
midten sikrer høj tilgængelighed til funktionerne i Aal-
borgs vækstakse for såvel lokale som regionale brugere. 
Desuden understøtter letbanen yderligere byudvikling og 
omdannelse langs tracéet og muliggør nye funktionelle 
sammenhænge trods geografisk adskillelse.

20 Center for Grøn Omstilling
Center for Grøn Omstilling skal aktivt bidrage til at 
fremme en grøn omstilling. Et øget fokus på bæredyg-
tighed og bedre udnyttelse af ressourcerne er til fordel 
for både miljøet og økonomien samt fx fastholdelse af 
arbejdspladser. 
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NYE STRATEGIER OG INDSATSER 

AALBORG 2025 
I 2025 ligger der et nyt Universitetshospital i 
Aalborg Øst . Letbanen er bygget og fører fra 
centrum ud til hospitalet . Universitetet er ud-
videt og består nu af både en endnu stærke-
re campus i Aalborg Øst – en bydel som har 
været gennem en gennemgribende byom-
dannelse - og en City Campus, og forbindel-
sen her imellem er god takket være letbanen . 
Satsningen med byggeri af godt 5000 ung-
domsboliger i Vækstaksen har resulteret i en 
række levende bymiljøer . Samtidig har flere 
boligselskaber gennemført omfattende re-
noveringer af eksisterende boligafdelinger . 
Med den brede bæredygtighed i højsædet er 
der skabt spændende nye boligområder med 
nærhed og social inkludering, ligesom der er 
satset på miljø og energirigtige løsninger for 
opvarmning og lokal afledning af regnvand . 
Denne satsning har, sammen med ændrede 
konjunkturer, skabt grobund for både nye pri-
vate byggerier og renovering af boligmassen 
til et bæredygtigt niveau .

Midtbyen er fuld af varierede oplevelser og 
miljøer hvor kultur, bymiljø og design er prio-

Aalborg som regional by skal være lokomotiv 
for grøn omstilling, vækst og velfærd i Nord-
danmark . I disse år sker en øget befolknings-
tilvækst i de store byer på bekostning af en 
række yderområder . De store byer, herunder 
Aalborg, spiller en meget vigtig rolle for sam-
fundsudviklingen, og her er en bevidst og 
kritisk planlægning med fokus på dialog og 
netværk helt afgørende for at investeringer i 
byerne får de ønskede effekter . 

Universitetet fylder meget i udviklingen af 
Aalborg – byen har brug for universitetet og 
universitetet for byen, og i fremtiden skal sam-
arbejdet i tætte partnerskaber mellem kom-
munen, universitetet og erhvervslivet styrkes 
med henblik på at skabe udviklingsrammer og 
stedskvaliteter til gavn for både universitetet 
og byen . 

riteret . Aalborg Havnefront er næsten færdi-
gudbygget, også med den nye bydel i Østre 
Havn, og i Nørresundby er der, ud over et 
attraktivt havnemiljø på begge sider af Lim-
fjordsbroen, taget hul på byudviklingen af are-
alerne mellem Limfjordsbroen og Limfjords-
tunnellen . 

Kommunen har fastholdt en tilflytning på 
2000-2500 personer om året . Mange af de nye 
borgere etablerer sig i kommunen efter endt 
uddannelse, både fordi der er gode og spæn-
dende jobs i globalt orienterede virksomhe-
der, og fordi iværksættertrangen har gode vil-
kår i Aalborg .

I 2025 er skellet mellem Aalborg By og res-
ten af kommunen for alvor ophævet . Der er 
en gensidig forståelse for at den store by har 
brug for de små byer og de udstrakte natur-
områder på landet og langs Limfjorden, liges-
om de små og mellemstore byer har brug for 
Aalborgs dynamoeffekt .

Generelt skal der fokus på ’den samarbejden-
de by’ . Der er behov for at udvikle nye sam-
arbejdsformer, både internt mellem kommu-
nens forvaltninger og mellem kommunen, 
andre offentlige aktører og byens private aktø-
rer . En åben tilgang til nødvendige og ønske-
de indsatser i kommunen og strategisk plan-
lægning af geografiske områder skal bidrage 
til fælles udvikling af visioner, handlingsplaner 
og projekter . Åbenhed handler også om en di-
alogorienteret håndtering af konflikter .

6 UDVALGTE EKSEMPLER

26 Karolinelund
Karolinelund blev anlagt i første halvdel af 1800’tallet og 
er en af byens ældste parker . Gennem tiden har parken 
haft forskellige anvendelser, men det har altid drejet sig 
om forlystelser . Med lukningen af Tivoli i 2010 var der en 
offentlig debat om hvad parken kunne anvendes til fre-
mover . På baggrund af den offentlige debat, og som et 
led i både den fysiske og mentale omdannelsesproces, 
blev det besluttet at genåbne Karolinelund som midler-
tidigt eksperimenterende folkepark som led i Aalborgs strategi som oplevelses- og innovations-
by . Siden er der flyttet flere foreninger og kulturinstitutioner ind, blandt andet det brugerdrevne 
kulturhus for elektronisk kunst og kultur, Platform4 . Og der har været afholdt flere udstillinger, 
koncerter og festivaler .
I foråret 2013 indgik Aalborg Kommune en brugsretsaftale til maj 2015 med brugerforeningen 
’Karolines Venner’ – en interesseorganisation der har til formål at lægge initiativet ud til borger-
ne og fremme brugerdrevne aktiviteter, kunst og kultur .

23 Ungdomsboliger
Aalborg Byråds beslutning om at bygge 4 .500 nye ung-
domsboliger i perioden 2010-2016 er led i et politisk 
mål om at Aalborg skal udvikles som en international 
universitetsby . I perioden opføres således ca . 70% af 
alle Danmarks nybyggede almene ungdomsboliger i 
Aalborg .
Aalborg er i hård konkurrence med de andre universi-
tetsbyer i Danmark . Derfor er der stor fokus på at skabe 
unikke muligheder for de studerende og skabe interessante bymiljøer, der tiltrækker de unge . 
Der skal være gode tilbud til de studerende, både hvad angår studieretninger, boligtilbud og 
ikke mindst tilbud om oplevelser med kultur, handel, rekreation og fritidsaktiviteter . Det har der-
for været af stor betydning, at ungdomsboligerne blev placeret på attraktive steder i Aalborg, 
f .eks . på Aalborgs Havnefront, og at byggerierne opføres i en god kvalitet - både hvad angår ar-
kitektur, bæredygtighed og indretningen af den enkelte bolig .

21  Bysamarbejde 
Samarbejde og nytænkning er vigtige forudsætninger for Aal-
borgs positive udvikling og var baggrunden for EU-projektet 
STRAKKS, der blev gennemført 2010-2012 . STRAKKS tænkning-
en kan genfindes i mange af kommunens strategiske tiltag .
STRAKKS, der handler om at tænke innovation og erhvervsud-
vikling sammen med byudvikling, tog på mange måder tyren 
ved hornene i udviklingen af et nyt planlægningsparadigme i 
nordiske kundskabsbyer . Det er et paradigme, hvor netværkss-
kabelse, kundskabsdeling og innovation i byen er afgørende for 
byens konkurrencekraft, men også et paradigme, hvor græn-
serne mellem offentlige og private funktioner og dermed sam-
arbejdspartnere bliver mere flydende . Og et paradigme, som 
stiller nye krav til kommunes rolle, som både myndighed og 
procesfacilitator .
STRAKKS udpeger nogle centrale forudsætninger for konkur-
rencedygtig byudvikling . Foruden nye kompetencekrav til byplanlæggeren, fremhæves tre af-
gørende forudsætninger: Lederskab, Samarbejde og Organisation . Erfaringerne fra STRAKKS har 
bidraget til at skærpe opmærksomheden på, at nøglen til udvikling også findes i modet til at 
eksperimentere med såvel samarbejdsformer som løsninger i en tid, hvor konkurrencen mellem 
byer øges . Formulering af en strategi for byens oplevelseszone (bymidte og havnefront) og eta-
bleringen af ACT (Aalborg Cretative Taskeforce) er et konkret resultat af STRAKKS .
ACT er meget mere end en kulturpulje . ACT er baseret på et samarbejde på tværs af forvaltning-
er, institutioner og fagligheder, der har én brændende ambition om at støtte byens potentiale 
for nye former for oplevelser . ACT er et af de værktøjer, der skal løfte Aalborgs profil som innova-
tiv kundskabsby med en stærk kulturel og kreativ profil .

25 Nordkraft 
Nordkraft er udviklet og realiseret med Aalborg Kommu-
ne som initiativtager og bygherre, som et kulturhus med 
musik, teater, biograf, sport, kunst, uddannelser, restau-
ranter og meget mere . Nordkraft er placeret ved havne-
fronten tæt på bl .a . et nyt Musikkens Hus og universitet . 
Det er indrettet i et ombygget, tidligere kraft-varmeværk 
fra 1940’erne og 1950’erne, og de store voluminer frem-
står markant på havnefrontens skyline . Nordkraft er en investering i et kulturelt ’fyrtårn’ med 
rækkevidde til hele byen og regionen, og har fået en nærmest symbolsk betydning i forhold 
til byens forvandling fra industriby til kultur- og kundskabsby . Nordkraft blev indviet i oktober 
2011 . Projektet har fungeret som dynamo for fortsat byomdannelse i bydelen .

22  Aalborg Universitet 
Aalborg Universitet med ca . 20 .000 studerende ønsker at for-
bedre sin placering blandt de bedste universiteter i verden . Der 
foregår i disse år en markant udvikling og udbygning af univer-
sitetets to campusområder i Aalborg: City Campus og Campus 
Øst . I Campus Øst finder man størstedelen af universitetets ud-
dannelser, mens City Campus i midtbyen primært rummer de 
kreative uddannelser . Der foregår aktuelt en stærk udvikling i 
midtbyen, hvor kommunen investerer i attraktive rammer for 
studenterlivet . Udbygningen af Campus Øst spiller en betydelig rolle for bydelens forvand-
ling, drevet af store investeringer og et fælles ønske om at styrke sammenhængskraften og 
synergi mellem universitetet og dets naboer; boligområder, et kommende universitetshospi-
tal, forskning- og kundskabsvirksomheder . 

24 Nye Havnefronter i Aalborg og Nørresundby 
På begge sider af fjorden er der sket omfattende forny-
elser af havnefronterne . De centrale industrifunktioner, 
som tidligere gjorde havneområderne utilgængelige, er 
erstattet af forskellige byfunktioner og rekreative udfol-
delsesrum . Med omdannelse af den centrale kommu-
nalt ejede havnefront i Aalborg fra 2006 til 2011 er der 
skabt gode sammenhænge mellem midtbyen og vandet 
og tilføjet et nyt lag af attraktive byrum for alle grupper . 
Området rummer i dag promenade langs vandet, mange nye byrum og forbindelser, aktivitets- 
og rekreationshaver, havnebad, Utzoncenter og slotsplads . Musikkens Hus området færdiggøres 
i 2015, og omdannelsen af Østre Havn øst herfor er også i gang . Omdannelsen af havnefronten 
har haft meget stor betydning for udvikling af Aalborgs identitet og attraktivitet .
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AArhus betegner sig som ’ver-
dens mindste storby’. selvbe-
vidstheden fejler intet. 
AArhus er lAndets største by 
(bortset frA hovedstAden), og er 
center for en stor byregion, den 
østjyske byregion, med 1.2 mio in-
dbyggere (jyllAnd 2.5 mio).

Aarhus betegner sig som ’verdens mindste stor-
by’ . Aarhus er landets største by (bortset fra ho-
vedstaden), og er center for en stor byregion, 
Den Østjyske Byregion, med 1 .2 mio indbyggere 
(Jylland 2 .5 mio) .
Aarhus er Jyllands knudepunkt på mange områ-
der . Der opbygges i disse år et markant viden-
samfund, nye virksomheder og arbejdspladser 
og en kulturby med ambitioner . Aarhus er i 
en permanent konkurrence med København - 
og med Hamburg . Der foregår en omfattende 
byomdannelse og byudvikling, der styrker byens 
regionale betydning . Aarhus ’ligger lunt i sving-
et’ og den største udfordring er, at få samling på 
alle udviklingsbestræbelser og initiativer så de 
forstærker hinanden og derved optimerer den 
samlede virkning . Det forudsætter en styrkelse 
af lederskab og partnerskab, mellem alle parter 
i bysamfundet, i den offentlige forvaltning og i 
regionen som helhed . Aarhus skal løfte sig ind i 
det 21 . århundrede, og det stiller krav om en vi-
sionær og realistisk vision . En vækstplan på et 
bæredygtigt grundlag med opbakning fra alle 
sider .

EN VISION FOR AARHUS
Aarhus er en levende by med mange uddannel-
ses- og forskningsinstitutioner og et stærkt og 
dynamisk erhvervsliv . Byen og dens nære omgi-
velser giver mulighed for mangfoldige indtryk 
og oplevelser, fra den levende bykerne til de 
omkringliggende lokalsamfund og den smukke 
natur med skov og strand . Aarhus er et moder-
ne bysamfund med aktive foreninger og et rigt 
fritids- og kulturliv, men er samtidig en by hvor 
historien er til at mærke og få øje på . Det er vores 
grundlag for at udvikle byen i en tid med hurtig 
teknologisk udvikling, større kulturel mangfol-
dighed og nye muligheder for samarbejde på 
tværs af traditionelle skel – både lokalt og inter-
nationalt . I udviklingen af byen skal vi sikre ba-
lance og bæredygtighed i bred forstand, så Aar-
hus forbliver en god by at bo og leve i .
En sådan vækstplan på et bæredygtigt grund-
lag er Kommuneplan 2013 for Aarhus . Kommu-
neplanen bryder med årtiers fastholden i det 
selvbærende lokalsamfund, et decentralt princip 
fra dengang småt var godt . Det erstattes af en pl-
anpolitik der betyder, at Aarhus kommunes for-
ventede byvækst indtil 2030 lokaliseres i godt 30 
byomdannelsesområder foruden i fire helt nye 
bydele: Lisbjerg, Elev, Malling og Harlev . 
Med en forventet befolkningstilvækst på 75 .000 
(25 %), og en vækst på 50 .000 boliger, 50 .000 ar-
bejdspladser og 20 .000 flere studerende inden 
2030, er det nødvendigt at nå til fornuftige løs-
ninger og at gentænke ”urban development” . 
40 % af udviklingen vil ske gennem en fortæt-
ning af udvalgte kvarterer i midtbyen – herunder 
havnen . Udover mere byliv, vil denne fortætning 
begrænse byens spredning og forøge bæredyg-
tigheden ved at energiforbrug og transporttid 
reduceres . De resterende 60 % af udvidelsen bli-
ver løst gennem en række nye ”urbane lands-
byer”, fx Lisbjerg (25 .000 nye indbyggere), Elev 
(5-15 .000 nye indbyggere) og Malling (10-17 .000 
nye indbyggere), foruden mindre centre i Harlev, 
Tilst og Aarslev . Disse ”model-samfund” vil være 
kendetegnede ved nyskabende arkitektur og 
bæredygtige løsninger . 
Aarhus har i 2017 æren af at være EU Kulturho-
vedstad, akkurat som Umeå er det i år 2014 . I den 
forbindelse planlægges et samarbejde om at en-
gagere borgere i kulturelle udviklingsprogram-
mer i deres egne lokalområder .

Byomdannelse

1. Nordhavn Aarhus Ø

2. Ceresgrunden

3. Rutebilstation

4. Centralværksted

Byudvikling – nye byer

5 - 6. Lisbjerg/Elev/Harlev/Malling

7. Helhedsplan Gellerup
Udenlandsk forskning viser, at når boligområder er fysisk 
lukkede omkring sig selv og kun rummer boliger, er der 
større risiko for, at de ender som ghettoer. Derfor må der 
tænkes nyt, hvis Gellerup og Toveshøj skal være en inte-
greret bydel i Aarhus. Det kræver, at området ikke kun 
rummer boliger, men også erhverv, butikker og kultur 
i et omfang, der gør en forskel. Og det kræver, at byde-
len åbnes fysisk mod resten af byen. Derfor gennemfører 
Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune i fælless-
kab Helhedsplanen for Gellerup. Helhedsplanen kom-
binerer som den første i Danmark store, fysiske forand-
ringer med arbejdspladser, erhvervsliv, kulturliv, social 
indsats og arbejde for en tryggere bydel.
www.helhedsplangellerup.dk

8. Business Region Aarhus

Infrastruktur/trafik

9. Letbane

10. Aarhus Nærbane
Styrket forbindelse til oplandet. Styrkelse af bymidten 
som regionalt center, og af regionen som sådan. Nær-
banen er en sammenlægning af to lokale jernbanestræk-
ninger, så unødige togskift undgås. Nærbanen blev in-
dviet 2012 og skal indgå i 1. etape af den fremtidige 
Letbane.
www.letbanen.dk

11. Åhavevej – etape 1 af forbedret vejfor-
bindelse til Aarhus Havn
Forbedret vejforbindelse fra E45. Styrkelse af mødet med 
byen, arkitektonisk og trafikteknisk. Ny ”port” til byen – 
forbedret vejforløb og nye banebroer ved Langenæs samt 
optimerede stiforbindelser. Anlægget blev indviet sep-
tember 2013 og fremstår i sit hele som et vellykket pro-
jekt, hvor ingeniørløsninger og arkitektonisk bearbejd-
ning går op i en højere enhed. 
www.marselisboulevard.dk

12. Marselis Boulevard – etape 2 af forbe-
dret vejforbindelse til Aarhus Havn
Ny tunnel for tung trafik fra E45 til havnen. Styrkel-
se af transitforbindelser samtidig med en forskønnelse 
af eksisterende vejforløb. Projektet er etape 2 og skal i 
sit fulde ses sammen med etape 1. Projektet ”Forbedret 
vejforbindelse til Aarhus Havn” har til formål at skabe 
en direkte adgangsvej fra Aarhus Syd Motorvejen til Aar-
hus Havn, og samtidig skabe bedre forhold for beboerne 
langs strækningen. Realiseringen af projektet vil resulte-
rer i en tidssvarende infrastruktur, hvor den tunge erh-
vervstrafik til Aarhus Havn føres i en tunnel under Mar-
selis Boulevard. www.marselisboulevard.dk

13. Indfaldsveje
De fleste folk er dagligt trafikanter, som oplever byen 
fra vejene. Trafikanterne kan til tider fokusere meget på 
myldretidernes trafikpres på byens indfaldsveje og stør-
re veje. Men som trafikant danner man sig også indtryk 
af byen. Det er fra indfaldsvejene, at man får det første 
indtryk af byen og dens liv. Aarhus Kommune ønsker at 
gøre sine indfaldsveje og større veje smukkere til glæde 
for byens gæster, erhvervsliv og beboere.
www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Lokalplan-
laegning

HVOR ER AARHUS PÅ VEJ HEN?
Ca . 200 byer i Europa er større end Aarhus . 
På trods af at Aarhus i dag er Vestdanmarks 
førende vækstcenter med mere end 320 .000 
indbyggere, beliggende i Østjylland med 1 .5 
mio . mennesker indenfor en transporttime og 
en by i fortsat vækst, er tiden ikke til at hvile 
på laurbærrene . Konkurrencen om fremtidens 
investeringer sker ofte kun på vilkår, der sæt-
tes af investor, såfremt byen ikke selv har sans 
for det samspil med mange parter, der er alfa 
og omega for at klare sig godt i konkurrencen 
om at være en attraktiv by . Aarhus samarbej-
der hårdt med disse parter for at fastholde 
det nuværende og fremtidige vækstpotenti-

14. Cykelbyen

Byrum

15. Sidste etape Åens åbning

16. Your Rainbow Panorama
Aarhus’ nyeste og mest ikoniske projekt: en bygning på 
taget af Aros, Aarhus Kunstmuseum. Et bemærkelsesvær-
digt vartegn for byen og udsigtspunkt over Aarhus. Byen 
iklædes nye farver horisonten rundt. Olafur Eliasson har 
skabt det permanente kunstværk som en cirkelformet 
150 meter lang og tre meter bred rundgang udført i glas 
i alle spektrets farver. Det farverige mesterværk har en 
diameter på 52 meter og er monteret på slanke søjler 3,5 
meter over museets tagflade. www.aros.dk
 
Kultur

17.Godsbanen

18. Institut (X)

19. DOKK1, Urban Media Space

20. Eksperimenter i byens rum

21. Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 
2017
Titlen som Europæisk Kulturhovedstad eller European 
Capital of Culture (ECoC) er en af de mest prestigefyld-
te og synlige europæiske kulturbegivenheder. Kulturho-
vedstaden Aarhus 2017 støttes af Region Midtjylland 
og samtlige kommuner i regionen. Kulturhovedstaden 
er derfor forankret i et stærkt regionalt samarbejde, der 
strækker sig fra kyst til kyst. Temaet RETHINK signale-
rer, at Aarhus 2017 vil iværksætte et kulturelt laborato-

rium i hele regionen, hvor nytænkning og alternative løs-
ninger kan udvikle sig og rodfæste. Men Aarhus 2017 er 
mere end et kunst- og kulturprojekt. Projektet vil bl.a. 
sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsud-
vikling, turisme, infrastruktur og internationale samar-
bejder.  Kulturhovedstaden handler om at inddrage og 
deltage – gerne på tværs af kendte konstellationer.
www.aarhus2017.dk

22. Camp Student House
Aarhus er en stor studenter by, men der mangler studen-
terboliger. Det er en situation, der arbejdes på at blive 
løst, men for at imødekomme et akut behov, kan man 
via Studenterhus Aarhus leje en seng i en af de contai-
nere, der midlertidigt er stillet op centralt i byen De en-
kelte containere er indrettet med bad, toilet og tekøkken 
samt sovepladser til 4 studerende. Et forsøg med per-
spektiver, både i forhold til billige boligforeninger og i 
forhold til midlertidighed som (permanent) metode til 
byudvikling.

Erhverv

23. Katrinebjerg innovations by
Gradvis udvikling og omdannelse af eksisterende erh-
vervsområde til erhvervs- og institutionsmiljø. Bydelen 
Katrinebjerg i det nordvestlige Århus har fokus på infor-
mationsteknologi og innovation. It-byen rummer Aar-
hus Universitets it-uddannelser og it-forskning, inkuba-
tor- og udviklingshuset INCUBA Science Park, en lang 
række it-virksomheder plus netværksorganisationer og 
virksomheder med fokus den nyeste it-viden og samar-
bejde mellem forskning og erhvervsliv.
www.katrinebjerg.net

Borgerskab

24. DemokraCity Aarhus

ale . Det forudsætter udarbejdelse af nye pla-
ner og projekter, der på begavet vis tegner en 
attraktiv by, hvor bæredygtighed, tilgænge-
lighed og mangfoldighed er væsentlige træk . 
Fortætning af den eksisterende by, opførel-
se af andre boligformer, der modsvarer de 
livsstile, der leves i byen, en infrastruktur, der 
fremmer byens tilgængelighed og reducerer 
CO2 udslippet, nye bydele der skaber rum til 
de 75 .000 flere indbyggere, der forventes at 
bo i Aarhus 2030, er blandt de vigtigste byud-
viklingstemaer . 
Der er tale om et komplekst arbejde, som også 
afspejler, at byer skal være komplekse, hvis de 

skal være attraktive . Det forudsætter også, at 
der tages fat på nye samarbejdsformer med 
borgere og brugere af byen, virksomheder, 
organisationer, institutioner etc . Et eksempel 
på, at det er ved at ske i Aarhus er Demokra-
City, et udviklingsprojekt, hvor borgerinddra-
gelse ændres til borgersamarbejde om Aarhus 
fremtid . En fremtid, hvor Aarhus bliver center-
by i den funktionelle byregion, Den Østjyske 
Millionby (DØM), og hvor samarbejde er en 
forudsætning for, at den funktionelle byregi-
on kan gøre sig gældende i en global konkur-
rence .
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UDVALGTE PROJEKTER

1. Nordhavnen – Aarhus ø – bassin 7 
Under overskriften ”Gentænk Bassin 7” planlægger Aarhus 
Kommune i samarbejde med et privat team at udvikle et 
område på Aarhus Ø beliggende ved det havnebassin, hvor 
der om få år bl .a . etableres et havnebad og et udsigtstårn . 
Det udvalgte team skal i samarbejde med Aarhus Kommune 
skabe en udviklingsplan for området som helhed og desu-
den etablere en række bylivsaktiviteter . Endelig får teamet 
mulighed for at bygge et antal boliger og/eller erhverv i om-
rådet . Efter afholdt udbud skal to af de største kapaciteter inden for dansk og international arki-
tektur og byudvikling være med til at gentænke og udvikle bassin 7 som en del af havnefronten 
i Aarhus . Et enigt bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter for partierne i Aarhus Byråd 
valgte et konsortium med bl .a . Bjarke Ingels Group (BIG) og Gehl Architects som det team, der 
sammen med Aarhus Kommune skal skabe en udviklingsplan for ét af de mest attraktive områ-
der på Aarhus Ø . www .debynaerehavnearealer .dk 

19. Dokk1 
Hovedidéen bag anlægsprojektet Urban Mediaspace Aar-
hus er at bygge fremtidens bibliotek og omdanne det indre 
havneområde i Aarhus til et levende og aktivt byrum . Med 
Dokk1, de nye havnepladser og omlægningen af Kystve-
jen bliver området et vigtigt bindeled mellem midtbyen og 
bugten . Her kan borgere og besøgende opleve mødet med 
vandet og få mulighed for nye kulturelle aktiviteter, ophold, oplevelser og leg . Dokk1 bliver det 
nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som skal formidle fremtidens medier og kommunale ser-
viceydelser til borgerne . Dokk1 skal være et åbent og tilgængeligt lærings- og oplevelsesmiljø, 
som giver mulighed for aktivitet såvel som ro, indlevelse og fordybelse . Med sine mangfoldige 
faciliteter til sociale aktiviteter, foreningsliv og netværk bidrager Dokk1 til at fremme demokra-
ti og fællesskab . Dokk1 skal med visionær og bæredygtig arkitektur være et ikon for Aarhus og 
vidne om en fremtidstænkende og innovativ by . www .urbanmediaspace .dk

15. Sidste etape af Å åbningen 
Det er en del af anlægsprojektet Urban Mediaspace at frilægge den 
sidste del af Aarhus Å . Frilægningen af det sidste stykke af åen udgør 
sidste etape af det – i flere omgange – prisbelønnede byfornyelses-
projekt, der i de senere år i høj grad har bidraget til midtbyens særli-
ge miljø . Arbejdet med frilægning af Aarhus Å blev sat i gang efter en 
principbeslutning i Aarhus Byråd helt tilbage i 1989 . Sammen med 
etableringen af de nye havnepladser omkring Dokk1, skal frilægning-
en af det sidste stykke af åen være med til at styrke samspillet mellem 
byen, havnen og bugten . 
www .urbanmediaspace .dk

3. Rutebilstationen 
Området omkring Ny Banegårdsgade og Rutebilstationen skal omdannes til et tæt, livligt og va-
rieret bykvarter . De i dag nedslidte arealer omkring Ny Ba-
negårdsgade og Rutebilstationen i centrum af Aarhus skal 
omdannes til et livligt og varieret bykvarter med ny buster-
minal og en udvidelse af shoppingcentret Bruuns Galleri . 
Som perler på en snor skal nye og eksisterende bygninger 
omkranse det område, hvor en ny busterminal sammen med 
en udvidelse af Bruuns Galleri skal tilføre Aarhus centrum et 
nyt, attraktivt byrum . Det har et planlægningsteam med teg-
nestuerne COBE og Transform i spidsen foreslået så overbe-
visende, at en rådgivende komité enstemmigt har peget på 
”Perlekæden” som det projekt, der skal lægges til grund for det videre arbejde på en helheds-
plan for området . Helhedsplanen udarbejdes i fællesskab af de to grundejere, Aarhus Kommune 
og DSB Ejendomsudvikling, i samarbejde med Steen & Strøm Danmark, som ejer Bruuns Galleri . 
www .businessaarhus .dk

17. Godsbanen 
Godsbanearealerne skal over de kommende år udvikles til at være en attraktiv bydel i centrum 
af Aarhus . Første projekt var kulturproduktionscentret Gods-
banen . I næste fase skal Arkitektskolen Aarhus etableres på 
arealerne . Valget af den gamle godsbanegård i Skovgaards-
gade er oplagt . De karakteristiske oprindelige bygninger og 
anlæggets placering tæt på andre af byens markante kul-
turinstitutioner betyder, at området er ideelt for placering-
en af et nyt kulturelt center . Der er tale om en ny type center, 
hvor fokus er på produktion af kunst og det er forventning-
en, at centreret vil være med til at forbedre betingelserne på dette felt i mange år fremover og 
derigennem give hele kulturlivet i Aarhus et løft . www .godsbanen .dk

18. Institut (X)
I de gamle værkstedsbygninger på GODSBANEN har Institut for X skabt en minibydel fuld af liv, 
erhverv, musik, kunst og finurlige detaljer . Der er tale om 
midlertidige funktioner – idet bygningerne skal fjernes når 
Godsbanearealerne bliver bebygget . Der er imidlertid skabt 
et helt unikt miljø, som flere kræfter ønsker at bevare . Her er 
et spændende miks af mange forskellige aktører, her er ska-
bt nye virksomheder indenfor kunst, design, byrum og gara-
gekultur . Virksomheder opstår og fletter sig ind i hinanden, 
det gælder for eksempel Bureau Detours, Institut for Lyd og 
Rum, Rum for Design, Arkitektur og Kunst (D .A .K .), Dennis 
Design Center(startet her), Center for Garagekultur, Bonzai-
Lab, Landskab Mellem Husene, vejforskning samt JetCab der både har gang i cykelværkstedet 
og taxacykler . Lokalerne udlejers og bruges af Sport og fritid, børn og unge fra hele byen – der 
spilles fodbold, slaglinie, skaterbane, cykelkros ovs . Supplement alternativt til Kulturproduk-
tions´center – synergi . At bevæge sig ud på denne del af godsbanens arealer, kræver at man in-
volverer sig i en personlig rejse gennem tanker, research og koncepter, der udmunder i tekst, fo-
tografi, tegning, skulptur, video og performance . www .godsbanen .dk

20. Eksperimenter i byens rum 
Forskellige arrangementer i årets løb muliggør eksperimen-
ter med kunst, lys og installationer, der får de forskellige by-
rum til at folde sig anderledes ud end til hverdag . Festugen, 
Kulturnat, Institut for X, Sculpture by the Sea . Der er rum for 
det eksperimentelle, det flygtige og umiddelbare og der er 
rum for den mere etablerede kunst . Tilsammen udgør de 
forskellige arrangementer en mulighed for at opleve byen 
på en anden måde, som igen kan bidrage til diskussionen af 
hvordan vi bruger vores fælles by, til fælles bedste . 
www .aarhusfestuge .dk

14. Cykelby 
Cykelhandlingsplanen for Århus Kommune er en langsigtet 
plan, som danner rammen for investeringerne i cykelfrem-
mende initiativer i de kommende år . Planens hovedmål er 
at opnå en markant forøgelse af antallet af cykelruter i År-
hus Kommune . Dette skal medvirke til at ændre på trafik-
kens sammensætning således, at en større del af færdslen i 
kommunen foregår på cykel . Det betyder mindre trængsel, 
mindre CO2-udledning og mere sundhed . Cykelhandlings-
planen er desuden en direkte følge af Trafikplan for Aarhus Midtby, der som overordnet målsæt-
ning har et sigte mod at ”trafikfredeliggøre” den inderste bykerne samt at fastholde at mæng-
den af biler ikke øges inden for Ringgaderne . Det forudsætter, at langt flere tager cyklen og at 
forholdene for cyklende forbedres . www .aarhuscykelby .dk

8. Letbanen 
Ny letbane i Aarhus . Storaarhus er Danmarks hurtigst 
voksende vækstcenter, og med vækst kommer nye og større 
krav til områdets kollektive trafik; flere mennesker skal trans-
porteres rundt i Aarhus samt til og fra omegnskommuner-
ne . Etableringen af letbanen skal være med til at sikre, at den 
kollektive trafik i og omkring Aarhus bliver hurtig, effektiv 
og miljøvenlig . Første etape af letbanen bliver efter planen 
en 12 kilometer strækning fra City ad Nørrebrogade og Ran-
dersvej via sygehuset i Skejby og frem til Lisbjerg . Her forbindes letbanen til Grenåbanen via en 
ny forbindelse til Lystrup . I City forbindes letbanen til Grenåbanen, og via Aarhus Hovedbane-
gård får den forbindelse til Odderbanen . Første etape af letbanen bliver et vigtigt element i ud-
viklingen af nye byvækstområder i nord ved Lisbjerg, Elev og Skødstrup og i syd ved Beder og 
Malling . www .letbanen .dk

5. -6. Lisbjerg og Elev (Nye)
I Kommuneplan 2009 er der fastlagt en strategi for kommu-
nens byvækst, der sigter på at udvikle fire nye, forholdsvis 
tætte byer ud fra en lang række værdier og principper . Byer-
ne skal samlet set kunne håndtere en stor andel af den vækst 
pa 75 .000 indbyggere, der forventes i kommunen i perioden 
2010 - 2030 . To af disse nye byområder er ved Lisbjerg og 
Elev (Nye) . Oftest vil helhedsplaner for større områder eller 
bydele være udarbejdet med Aarhus Kommune i spidsen og 
eventuelt med eksterne private aktører og konsulenter som 
rådgivere . I tilfældet med Nye har kommunen valgt at vende metoden lidt på hovedet . Udarbej-
delsen af en helhedsplan har været i tæt dialog med kommunen og planen er bl .a . udarbejdet, 
fordi der har været et fælles ønske om at fremskynde planlægningen for den nye by, så den fo-
regår omtrent samtidig med planlægningen for den nye by ved Lisbjerg . Hermed skabes der en 
mulighed for, at to store byudviklingsprojekter – et kommunalt og et privat initieret – dels kan 
lære af hinanden, dels kan tilbyde forskellige kvaliteter, så en synergi opnås . Desuden etableres 
der en bedre bymæssig understøtning til letbanens realisering, idet den nye by sammen med 
Lisbjerg kan fungere som bosætningsområde til de arbejdspladser, der findes og skabes langs 
vidensaksen ved Skejby og Randersvej til Aarhus Havn . www .nye .dk

24. DemokraCity Aarhus 
Vores byer skal ikke være statiske kulisser for formelle pro-
cedurer, men dynamiske rammer for interaktion og møder 
mellem mennesker! DemokraCity er et nyt studio under Aar-
hus Arkitektskole, der indgår i et samarbejde med Aarhus 
Kommune om nye demokratiformer og byudvikling . Studiet 
sætter arkitektur og arkitektens rolle ind i en helhedsorien-
teret, tværfaglig og demokratisk ramme . På studiet foku-
serer vi på, hvordan centrale aktører - borgere, kommunale 
medarbejdere og arkitektstuderende - sammen kan udvik-
le et konkret bykvarter gennem midlertidig arkitektur, og 
hvordan de gennem udvikling og afprøvning af konkrete 1:1 prototyper kan skabe viden om og 
værktøjer til at gentænke og udvikle vores byer . Der arbejdes med begreber som social kapital, 
empowerment og bæredygtighed . Der er foreløbig aftalt en samarbejdsperiode på 2 år og et 
enigt byråd i Aarhus bakker op om samarbejdsprojektet . 
www .aarhus .dk/da/aarhus/FremtidensAarhus1/DemokraCity-Aarhus .aspx 

8. Business Region Aarhus 
Aarhus er i international sammenhæng en mellemstor by . I kampen 
om at tiltrække og fastholde virksomheder og velkvalificeret ar-
bejdskraft spiller markedsstørrelse og kritisk masse på mange om-
råder en afgørende rolle . Et tæt samarbejde med omkringliggende 
byer indenfor byregionen kan imidlertid imødegå dette og udvikle 
og fremhæve områdets synlighed og styrker . Østjylland og herun-
der Business Region Aarhus, som består af elleve østjyske kommu-
ner, træder stadig tydeligere frem som et nationalt vækstcenter og 
som et sammenhængende lokaliserings-, bosætnings- og arbejds-
område – en funktionel byregion . Kommunerne i Østjylland og Business Region Aarhus har en 
fælles interesse i at binde området sammen, at høste synergi fra fælles projekter, at tale med 
fælles stemme og stå stærkere sammen i en konkurrencepræget globaliseret verden .Business 
Region Aarhus samarbejder om erhvervsfremme på tværs af kommunegrænser som supple-
ment til de enkelte kommuners indsatser for udvikling af egne styrker og håndtering af udford-
ringer . Udvikling af velfærdsteknologi og styrkelse af produktionsvirksomheder er to af de væ-
sentligste indsatsområder for Business Region Aarhus . www .businessregionaarhus .com
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ESKILSTUNAS 
STADSOM-
VANDLING

20 exempel

eskilstunA hAr genomgått en 
stor förändring de senAste tju-
go åren. den gAmlA industristA-
den eskilstunA, med ett iblAnd 
grått och skAmfilAt rykte, hAr 
förmått Att förändrA och bätt-
re lyftA frAm kvAliteter som 
skönhet, ett utvecklAt stAds-
liv och ökAd hållbArhet. stAden 
klAssAs som en Av de Absolut 
bästA inom miljöArbetet i sveri-
ge. men vAd innebär det egentli-
gen för invånArnA Att en stAd
förändrAs?

Eskilstunas centrala delar visar upp en euro-
peisk stad med ett stort centralt torg och rut-
nätsplan . De yttre delarna som växte till paral-
lellt med industrin är modernistiskt planerade . 
Bilen som ideal karaktäriserar mycket av Eskil-
stunas stadsbild . Vi vet att den  utspridda for-
men av stadsbebyggelse inte fungerar längre . 
Att kunna nå en mer sammanhållen stad är 
därför en av de stora utmaningarna både fy-
siskt och socialt . I denna exempelsamling nöj-
er vi oss inte med genomförda projekt utan 
tar också upp pågående utvecklingsprojekt 
som pekar i hållbar riktning .

Vid sidan om faktiska förändringar så sker ock-
så en förändring i bilden av en stad . Dels för 
människorna i staden men också för besöka-
re och gäster . Den gäst som om något år går 
en promenad vid ån och tittar in i Munktella-
renan och Konstmuseet, provar att bada i nya 
badhuset, noterar nya bostäder vid Drottning-
gatan och sedan avslutar med en kopp kaffe 
vid det nyss ombyggda Fristadstorget kom-
mer att ha svårt att förstå den ”gamla gråa 
bilden” av Eskilstuna . Att börja inifrån och job-
ba utåt är strategin i den nya översiktsplanen 
för kommunen . En av de stora utmaningarna 
är att ha kraft att komma längre ut i staden 
och inte bara arbeta med centrum . 

Eskilstuna är fortfarande en industristad men 
ändå inte . Mycket produktion finns kvar i sta-
den men under förändringen har näringslivet 
förändrats . Stadslivet har blivit mer aktivt och 
de offentliga rummen förbättrats . Verkan är i 
hög grad ett ökat självförtroende för Eskilstu-
naborna och en bättre självtillit . 

Komplexiteten har ökat och nya prioritering-
ar måste göras . En del är gjort men mycket 
återstår .

Vision
Eskilstuna har en långsiktig och samlad vision 
för den framtida utvecklingen . Visionen tar av-
stamp i historien och i 1700-talets fristad . Även 
då handlade det om mod, utmaningar, att väl-
komna olikheter och idéer . Historien tar vi med 
oss för att bygga framtidens Eskilstuna – Den 
stolta fristaden . Visionen är Eskilstunas ledstjär-
na fram till år 2020 . 

Eskilstuna – den stolta Fristaden
- Vi är modiga och utmanar
- Vi välkomnar olikheter och idéer
- Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras 
och lära

Miljöbästa kommun
2012 utsågs Eskilstuna till Sveriges Miljöbästa 
kommun i tidningen Miljöaktuellts granskning 
av kommunernas miljöarbete . I årets gransk-
ning (2013) håller sig Eskilstuna kvar i toppen 
och rankas på en mycket hedrande andra plats . 
Sedan förra årets ranking har Eskilstuna kom-
mun bland annat fokuserat på genomförandet 
av kommunens klimatplan och en resiliensstu-
die, planerat en kretsloppspark och satsat på 
ekologisk mat i kommunens verksamheter och 
Grön IT samt sol och vind .

Stark befolkningstillväxt
Efter en lång period med fallande befolknings-
tal har antalet invånare i Eskilstuna stadigt ökat 
och kommunen passerar nu 100 000 invånare . 
Enligt befolkningsprognosen beräknas anta-
let invånare fortsätta öka, Eskilstuna är bland 
de snabbast växande kommunerna i Sverige, 
och översiktsplanen siktar mot 120 000 invåna-
re år 2030 . Detta ställer krav på utbyggnad av 
exempelvis bostäder, skolor, infrastruktur och 
kollektivtrafik .

Ny digital översiktsplan
Eskilstunas vision Den stolta Fristaden åter-
speglas i den nya översiktsplanen som besluta-
des i augusti 2013 . Den nya översiktsplanen har 
en tydlig inriktning på förtätning och att sta-
den ska koncentreras . Det innebär tillsammans 
med en ny trafikstrategi ett helt nytt synsätt . 
Den nya översiktsplanen presenteras i digital 
form . Genom modern teknik blir det möjligt att 
söka specifik information i en webbaserad kar-
ta som uppdateras löpande .

1 Studentstad
Mälardalens högskolas etablering med campus i Eskil-
stuna och Västerås har inneburit höjd kompetens- och 
utbildningsnivån i regionen. Idag har högskolan cirka 
12 000 studenter vilket påverkar stadslivet i hög grad. 
Högskolan kännetecknas av nära samarbete med fö-
retag och offentlig sektor i regionen och har en tydlig 
miljöprofil. Högskolans centrala placering bidrar till 
utåtriktade projekt där studenter möter medborgare 
och samhällsaktörer med staden som arena och mö-
tesplats.

2 Regionalisering till följd av Svealands-
banan
En annan betydande förändring för industristaden Es-
kilstuna är regionaliseringen. I och med utbyggnaden 
av Svealandsbanan i slutet av 1990-talet fick staden 
snabbare förbindelse med Stockholm och pendlings-
möjligheten förbättrades oerhört. Förutom bättre 
möjligheter till försörjning, gav det vidgad bostads-
marknad och bättre möjligheter till rekrytering av 
kompetens.

3 Hållbar kollektivtrafik
2000 genomfördes en genomgripande utredning för 
att utveckla Eskilstunas stadstrafik att bli mer att-
raktiv. Ett nytt linjenät startade december 2011 med 
tätare trafik, fler biogasbussar, genomgående lands-
bygdslinjer och subventionerad taxa. Fler bostäder 
planeras på sikt i närheten av kollektivtrafikförsörjda 
stråk för att stärka resandeunderlaget ytterligare.

4 Fler bostäder i centrum
Tätheten i Eskilstuna innerstad är låg. Fler vill nu bo 
och leva i Eskilstuna och det är angeläget att starta fler 
bostadsprojekt i centrum dess omedelbara närhet. Ett 
bostadsförsörjningsprogram är framtaget och målet är 
att minst 300 nya bostäder ska byggas varje år de när-
maste sex åren. 

5 Det industriella byggnadsarvet
Eskilstuna har kvar några av Sveriges mest intressan-
ta äldre industribyggnader från den expansiva tiden 
1870-1920. En mycket viktig del i Eskilstunas för-
ändring är industribyggnaders förvandling till skolor, 
kontor och i något fall även bostäder.
Byggnaderna bidrar till att fläta samman historien 
med nutid och framtid.

6 Science Park - här kläcks nya idéer!
Munktell Science Park är en”krockplats för innova-
törer”. Mötesplatsen är neutral och passar fler än in-
novativa företag i inkubatorsfas. Kopplingen till hög-
skolan är självklar. Science Park fungerar också som 
kontor och arbetsplats för kunskapsföretag. Den utgör 
en oerhört viktig del i Eskilstunas utveckling.
  
7 Konst som mätinstrument
Eskilstuna har satsat på offentlig konst som en del av 
förändringen, främst i centrum och Munktellstaden. 
Snabba förändringar i staden  leder till ifrågasättanden 
och diskussioner. Bytet av den tillbakablickande histo-
riska statyn Smederna mot det nya abstrakta konstver-
ket Receiver på Fristadstorget är ett sådant exempel.  
 
8 Aktiviteter för en levande stad
Utöver fysiska förändringar i det offentliga rummet 
finns en vilja hos kommunen och andra aktörer att 
skapa ett innehåll och folkliv. En samverkan är initie-
rad av kommunen med till exempel fastighetsägare, 
handeln och polisen som tillsammans ska verka för ett 
mer levande centrum.

9 Bada i ån?
Eskilstunaån är stadens livsnerv. Eskilstuna har möj-
ligheter att skapa bad- och strandmöjlighet mitt i stan, 
något som få svenska städer har. I samband med en 
framtida upprustning och aktiverande av stadsparken 
ska denna möjlighet undersökas.

10 Ny arena och nytt badhus i Munktell-
staden
Förberedelser pågår för att bygga ett nytt badhus och en 
ny arena med träningshallar i Munktellstaden. De plane-
rade anläggningarna bidrar till att det gamla industri-
området fortsätter att utvecklas till en levande stadsdel i 
Eskilstuna.
Placeringarna ger synergieffekter i Munktellstaden, en 
modern byggnad ersätter en gammal förfallen

11 Det gång- och cykelvänliga Eskilstuna
Eskilstuna är en kompakt stad med många natursköna 
gångstråk. Cyklisterna växer nu i antal och cykelns att-
raktivitet ökar. Gång- och cykelplanering idag ger egna 
broar över ån och kommunens egendesignade cykelställ 
är moderna inslag som knyter an till Eskilstunas indu-
stritradition. 

12 Eskilstuna C 2.0
Trafikprognoser visar generellt på ökat resande men 
också att kraven från resenärer ökar. Resecentrum i Es-
kilstuna behöver uppgraderas de kommande åren. Ett 
utredningsarbete är påbörjat för att undersöka förutsätt-
ningarna för ett uppgraderat och attraktivt nytt resecen-
trum i Eskilstuna. Kopplingen till lokal busstrafik och 
till cykel är viktiga delar i den utvecklingen.  

13 Light in the City
I den nya belysningsplanen för Eskilstuna fokuseras på 
kopplingar och stråk. Light in the City är ett EU-projekt 
där Eskilstuna deltar tillsammans med städerna Jyväs-
kylä, Tartu och Hasselt. Eskilstuna genomför under hös-
ten 2014 sitt första stora belysningsevent och deltagare 
bjuds in från hela världen.

14 Det fjärde stadsrummet
Eskilstunas traditionella struktur innehåller kraftiga bar-
riärer mellan funktioner och stadsdelar. Antalet fria mö-
tesplatser är idag för få. Särskilt vid den framtida flytt-
ningen av högskolan kommer det att krävas mer av ett 
fjärde innovativt stadsrum för att öka kunskapstillväxten 
i staden.

15 Omvandling av Väster - den hållbara 
stadsdelen
I stadsdelens Väster finns goda möjligheter att utveckla 
åstranden till ett attraktivt vardagsrum för alla eskilstu-
nabor. I  omvandlingen gäller det att värna de industri-
byggnader och verksamheter som finns i området och 
som kan samverka med och omvandlas för boende eller 
andra användningar. 

16 Mer delaktiga invånare
Eskilstuna har genomfört ett antal spadenprojekt där 
man satt upp skyltar på platser som ska förändras för 
att be om synpunkter innan spaden sätts i jorden. Sats-
ningen på ”Spaden” har fungerat i flera fall för att få 
människor att engagera sig i tid innan beslut är fattat.

17 Förändringens betydelse
Stadskulturens förändring, antal ställen att äta på, antal 
uteserveringar sommartid, utbudet av musik och annan 
kultur kanske är det som tydligast visar och känns hos
Eskilstunabon. Boendet och arbetet har förändrats i 
mindre grad. Eskilstuna har haft problem med sin stolt-
het. En vackrare mer välbearbetad stad föder större stolt-
het och kanske mer mod att pröva ytterligare nya saker.

18 Eskilstunas hastighet
Hittills har bilen kommit i första hand, nu ändras prio-
riteringen. En mobilitetsgrupp har uppdrag att planera 
och genomföra kampanjer för att förändra resemönster. 
Eskilstuna satsar därmed både på fysiska åtgärder i stads-
miljön och att arbeta med mjuka åtgärder som syftar till 
att förändra resemönster.  

19 Två mil av åstråk längs Eskilstunaån 
(bild Utegym vid ån) 
Genom Eskilstuna rinner en rejäl å som tar plats och ger 
karaktär. Ett 2 mil långt sammanhängande promenad-
stråk skapas utifrån de befintliga kvalitéer som finns. Ån 
blir inte längre en barriär utan en viktig kvalité för sta-
den, ett rum att vistas i och visa upp. Utanför stadskär-
nan har rastplatser och nya gångvägar byggts och inne i 
staden planeras nu för nya parkrum och upprustning av 
befintliga miljöer. I anslutning till ån har exempelvis en 
f.d. museipark byggts om. Den ånära passagen har för-
bättrats med nya sittplatser, konst och renoverade fiske-
bryggor. Eftersom ån är bred kan också vattenspegeln tas 
i anspråk och mitt i staden där ån som bredast utformas 
nu en ny fontän. 

20 Bazar –ett kluster av multinationella 
småföretagare   
Cirka 25 % av eskilstunaborna har invandrarbakgrund.  
Marknadsplats Bazar är en inkluderande multinationell 
mötesplats i form av en handelsplats. Småföretagare kan 
driva sina verksamheter under samma tak och tillsam-
mans dra nytta av gemensamma resurser samt ökad att-
raktionskraft. Bazarprojektet ska fungera som en motor 
för småföretagande och är kopplat till entreprenörsats-
ningen Bazar Business School.
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21  Eskilstunas kunskapsstråk   
När Mälardalens högskola etablerades i slutet av 
1990-talet innebar det en av de största föränd-
ringarna som staden upplevt i modern tid . Den är 
kopplad till höjd utbildningsnivå, mer differentie-
rat företagsutbud, regionalisering med mer sam-
verkan med Västerås . Högskolan har från början 
legat centralt i delvis ombyggda äldre industri-
byggnader nära järnvägen . Nästa steg innebär en 
fortsättning på det centrala läget men närmare 
ån och i attraktivt ett stråk från järnvägen på väg till Munktellstaden . Här kommer Högskolan 
att profileras tydligare i stadsbilden och bli en del i det framtida innovativa stråk som också 
innebär framtida förändringar på Strömsholmen och Faktoriholmen . Betydelsen för staden 
blir att kunskapssamhället tydliggörs i stadsbilden .

ANALYS: VART ÄR ESKILSTUNA 
PÅ VÄG?

FUNDERING ÖVER FORTSATT 
UTVECKLING ESKILSTUNA 2020 
Eskilstunas resa till 2020 handlar om att skapa 
bättre kvalitet på de enskilda objekten – hu-
sen, parkerna etc – men framför allt sätta in 
objekten i en bra struktur . Strukturen måste 
understödja målsättningen att ge Eskilstuna 
fler bra mötesplatser och offentliga rum med 
bra innehåll och hög tillgänglighet före fram-
komlighet . Det innebär en stad med en has-
tighet som främjar möten mellan människor 
och hållbara

resor . Hittills har för många objekt byggts som 
tillägg var för sig utan strukturell tanke . För 
det andra måste Eskilstuna tydligare diskutera 
vilken verkan eller effekt olika stadsbyggnads-
åtgärder har och mindre fastna i hur represen-
tativ en åtgärd är . Utformning och utseende 
är viktigt men trots det underordnat vilken 
effekt som byggandet av till exempel en ga-

Frågan lurar onekligen runt hörnet . Kommer 
Eskilstuna någonsin ikapp? Städer som drab-
bades hårt av strukturrationaliseringen och 
industriproduktionens globalisering har haft 
en tuffare resa i sin utveckling än andra . Eskil-
stuna har tagit avgörande steg men myck-
et återstår . Kommer vi ikapp? Gör vi rätt nu? 
Exemplen som beskrivs i denna skrift är en 

tumiljö eller park har . Den nya översiktsplanen 
ger ett bra underlag för detta men den måste 
också konkretiseras . 

-Stadsvision för de centrala delarna, utveckla 
och knyta ihop centrum med Munktellstaden 
och Väster för ett större kulturellt och innova-
tivt Eskilstuna centrum . 
-Utvecklingsplan för en mer sammanhål-
len stad, i första hand knyta Årby närmare sin 
omedelbara omgivning samt studera Lagers-
berg, Råbergstorp och Fröslunda möjlighet att 
bli en mer sammanhållen del av staden .
-Utveckla det gröna och det blå - Fortsätta ar-
betet runt Eskilstunaån samt förbättra kopp-
lingen till den stadsnära naturen mellan olika 
stadsdelar .
-Skapa ny form av park i stadens yttre delar 
”Den Nya stadsparken” .

sammanfattning av en stad i rörelse och ut-
veckling . Kanske det viktigaste är rörelsen och 
resan i sig . Enskilda åtgärder i staden kan spe-
la stor roll men resans förändring av människ-
ors liv och upplevelse av staden är det vikti-
gaste kvittot . Idag växer Eskilstuna, fler vill bo 
och leva här . Resan fortsätter .

FEM UTVALDA EXEMPEL 

25  Starkare strukturella kopplingar   
Segregation genom det publika rummet som 
oftast är uppenbara i de flesta miljonprogram-
sområden i Sverige har oftast studerats inom 
stadsplanering utifrån de fysiska byggnader och 
boende perspektivet, dock sällan med fokus 
på rummet . Eskilstuna har ett flertal miljonpro-
gramsområden från 1970- talet som är socialt, 
ekonomiskt och etniskt segregerade från dess 
närområden (Årby, Skiftinge och Lagersberg . 
Spacesyntaxanalyser har visat att dessa områden 
har en svag koppling till staden genom ett segregerat vägnät . Stadsbyggnadsförvaltningen har 
inlett ett projekt som syftar till att förstärka kopplingarna mellan dessa stadsdelar för ett mer 
sammanhängande och integrerad vägnät . Det publika rummet ska utgöra grunden för en na-
turlig rörelse och förflyttning genom miljonprogramsområden för ett mer socialt hållbart sam-
hälle .

22  En attraktiv stad växer fram   
Under 2000-talet har Eskilstuna satsat stort för 
att skapa levande och vackra stadsrum . De nya 
stadsmiljöerna ger större plats för människors 
behov, vilja och lust . Bilen får träda tillbaka till 
förmån för fotgängare och cyklister . Konstnärli-
ga utsmyckningar med inslag av tegel, väl vald 
grönska och effektbelysning är återkommande 
inslag . Flera stora ombyggnadsprojekt har bidra-
git till försköningen av staden . Ombyggnationen 
av Hamngatan vann Vackra vägars pris 2002 . Ombyggnaden möttes av visst motstånd, men 
när projektet var klart hade invånarna fått ett nytt och uppskattat stadsrum . Västergatan, Ny-
forsgatan, Kyrkogatan och Smörtorget har också omvandlats . Pusselbit för pusselbit växer ett 
mer attraktivt Eskilstuna fram .

23  Fristadstorget och aktiviteter för en 
levande stad   
Mitt i Eskilstuna ligger Fristadstorget . En omfat-
tande renovering pågår och målet är att torget 
ska bli en öppen och välkomnande plats . Under 
planeringsprocessen har både allmänhet och 
politiker har haft möjlighet att tycka till . Önske-
mål om mer vatten och grönska, fler inbjudande 
sittplatser, torghandel och bättre möjligheter för 
uteserveringar har fått styra gestaltningen . Mer 
utrymme för aktiviteter skapas genom att ta bort en fast byggnad på torget och ta en tidi-
gare bussgata i anspråk . Det nya Fristadstorget ska bli ett modernt torg med fritt internet 
och plats för alla . Nya samverkansformer ska utveckla torgets innehåll .

24  Översiktsplanen växlar paradigm   
Efterkrigstidens planering har i hög grad bekräf-
tat bilen och därmed också bidragit till en utgles-
ning samtidigt som en mängd barriärer byggts in 
i stadskroppen och det har varit svårt att begrän-
sa stadsutbredningen . Under 2013 antas en ny 
översiktsplan för Eskilstuna kommun . Den har en 
tydlig inriktning på förtätning och att staden ska 
koncentreras – ett helt nytt synsätt . Många över-
siktsplaner i Sverige andas samma hållbarhet, ut-
maningen är att nu översätta detta i praktisk handling och inte återigen låta detaljplaneringen 
domineras av ad-hocliknande tillägg utanför befintlig stadskropp i Eskilstuna stad . Samma ut-
maning råder för kommunens andra stad Torshälla samt för övriga mindre orter . Den nya över-
siktsplanen presenteras helt i digital form .

© Linn Eldin
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FREDERICIA
2013

DE 25 PROJEKTER

Fredericia er med sine godt 50 .000 indbygge-
re en af hovedbyerne i Trekantområdet, som 
er et af Danmarks stærkeste vækstcentre . Byen 
udnytter på mange måder sin klare fordel ved 
at være placeret midt i landet, tæt på bl .a . År-
hus og Odense og i lige linje ned mod Ham-
burg blot to timers kørsel væk .

Fredericia er et knudepunkt hvad enten du 
kommer med tog eller bil, ligesom byen har 
landets største industrihavn målt på omsæt-
ning . Med det store erhvervsområde Dan-
markC har byen formået at udnytte sin geo-
grafiske placering og tiltrukket over 50 nye 
erhvervsvirksomheder siden 2005 . Mens man 
samtidig formår at værne om den unikke 
renæssanceby som i dag udgør byens cen-
trum .

Fredericia har ved siden af Odense det stør-
ste antal videnarbejdspladser i regionen - og 
har uden for hovedstaden det største antal 
højtuddannede inden for 45 minutters kørsel . 
Både små og mellemstore virksomheder slår 
sig ned her, men også en række af landets sto-
re virksomheder, som Carlsberg, Shell, Dong 
og Energinet .dk har sit udgangspunkt og ad-
ministreres fra Fredericia .

En fjerdel af den centrale by mod Lillebælt er 
netop nu klar til byggemodning . FredericiaC 
er et samarbejde med Realdania hvor byen 
åbnes op, og hvor de tidligere så store indu-
striarealer ved havnen bliver fundament i en 
ambitiøs byomdannelse . Projektet vil omdan-
ne det tidligere industriområde på kanten af 
Lillebælt til en bymæssig dynamo - hvor havet 
via kanaler ledes helt ind i den nye bydel, og 
hvor bolig, erhverv og kultur over de næste 
årtier vil smeltes sammen med den historis-
ke bykerne . Målene er 2000 nye borgere, 1000 
boliger og 2700 arbejdspladser . Et omfattende 
projekt, som vil give en gennemgribende for-
vandling og revitalisering af byen .

Fredericia er del af et bybånd med 250-
3000 .000 indbyggere . Byens tætte netværk 
af nabobyer giver adgang til så mange men-
nesker, at byen  kan indfri mange af sine am-
bitioner på blandt andet  uddannelse og kul-
turområdet .

Det er blevet sagt, at der er to steder i verden, 
man kan tage temperaturen på den moderne 
musical: I New York og i Fredericia . Fredericia 
har på musicalområdet bevist, at man kan ska-
be sin egen identitet og profil med både Det 
Danske Musicalakademi og Fredericia Teater .

I Fredericia nøjes man ikke med at fortæller sin 
spændende historie om fæstningsby, fristad 
og havneby, de historiske elementer bruges 
til at definere nye indsatser . I Fredericia er der 
et udsagn, der lyder: ”vi skal række tilbage for 
at kunne række frem” og her er ikke bare tale 
om tom retorik . Elementer af fortiden er med 
til atstyrke nutidens – og fremtidens identitet . 
Alt sammen med havet og badestrandene lige 
i baghaven .

1Fredericia C

2 Midlertidige installationer på 
FredericiaC
Det store byomdannelsesområde FredericiaC har tidli-
gere været kendetegnet ved tidligere forurenende indu-
stri, en særlig indsats går ud på at lade byens borgere 
indtage området på ny. Gennem en række midlerti-
dige delprojekter inddrages byens borgere aktivt i en 
inddragelsesproces, dels ved større kulturelle arrange-
menter, men også gennem mere faste installa tioner på 
stedet, to af disse ses herunder.

3 Grow your city
Det tidligere industriområde ved havnen var bestemt 
ikke et sted for børn at færdes. Sådan er det ikke læng-
ere på FredericiaC - og Grow Your City er urtehaver til 
alle der vil være med. Her på FredericiaC er der mas-
ser af plads, frisk luft, og masser af muligheder for at 
få muld under neglene og opleve hvordan det grønne 
man sår bliver til sunde fødevarer der smager godt.

4 Den religiøse legeplads
Fristaden Fredericia er byen for de mange religioner og 
deres kirker. En ny legeplads på FredericiaC er udfor-
met som en lille by af miniature kirker repræsenteren-
de alle de store religioner. På den måde bringes områ-
det og det historiske centrum sammen, gennem leg.     

5 Midtby under forandring
I helhedsplanen for Fredericia midtby er intentionen 
at skabe et spændende anderledes bymiljø i den his-
toriske bykerne, som giver plads til en mangfoldig og 
oplevelsesrig fornemmelse af byen. Fokus i planen har 
været på gader og pladser og ændringerne er sket gen-
nem arbejde med lys, vand, belægning og ophold. 

6 Vand som dynamisk kilde
Fredericia midtby er omgivet af vand med Lillebælt 
mod syd og øst og voldgraven mod nord og vest. Ved 
grundlæggelsen i 1650 var der planlagt lange kana-
ler, der skulle bringe vandet ind i Fredericia by. Nu er 
vand blevet et gennemgående dynamisk og forander-
ligt element, der tilføjer nyt liv til byen ved Lillebælt.  

7 Belægning og fortælling
Hver plads i byen har sin egen funktion og historie 
og karakter. Byens historiske byplan og voldanlæg er 
genspejlet i udformningen af træriste, kloakdæksler 
og vandafledningsforløb gennem hele byen, hvor end 
man vender sig ses den historiske helhed i enkeltdele-
ne. Fristaden Fredericia rækker tilbage til byens grund-
læggelse, og byen vil også i fremtiden være en åben, 
tolerant by, der byder folk af forskellig nationalitet, re-
ligion og politisk observans velkommen. I belægning-
en på Vendersgade er der lagt støbejernsbogstaver, som 
på alle de mange sprog som har haft betydning for 
Fredericia står ordene: ”Byen for alle”.

8 Den gode omvej
Fredericia er omkranset af sine store historiske voldan-
læg der løber hele vejen rundt om den indre by. Anlæg-
get udgør på den måde byens store park samtidig med at 
den definerer den historiske og geografiske by. ’Den gode 
omvej’ indbyder til aktiv involvering, det er et alternativ 
til de traditionelle legepladser hvor mulighederne er defi-
neret på forhånd. Her er der ingen forbudsskilte, her må 
man gerne gå væk fra stien, klatre i træerne, hoppe på 
broen, synge sange og spise madpakker.  

9 Facaderenovering og kulturarv
Som en by med historien helt i øjenhøjde har Frederi-
cia mange markante historiske bygninger. Med massiv 
fondsstøtte kan op mod 500 ejendomme, de fleste pri-
vatejede, gennem de kommende tre år få støtte til faca-
derenovering. Indsatsen skal være med til at sikre at det 
arkitektoniske helhedsindtryk i gadeforløbene forbedres. 
Projektet er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som har 
doneret 50 millioner kr. til renovering af de historiske 
bygninger.

10 Ungdommens hus

11 Det Danske Musical Akademi 
Et samlet byråd har hjulpet til etableringen af det Dans-
ke Musical Akademi, som har kunnet flytte ind i tidli-
gere industrilokaler på havnen ved den centrale by. Ud-
dannelsen er en videregående uddannelse i sang, dans og 
drama, der har til formål at kvalificere de studerende til 
professionelt arbejde inden for musicalgenren ved at give 
dem kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder. 
Akadamiet uddanner i dag nogle af de bedste musical ta-
lenter i verden.

12 Fredericia Teater
Fredericia Teater er genopstået med fuld styrke, det lille 
provinsteater har som platform for revitalisering af mu-
si¬calscenen og med talenter fra Musical Akadamiet i 
byen og stor økonomisk opbakning fra kommunen, på 
ganske få år formået at statuere sig som en markant, in-
terna¬tional musicalaktør ved siden af London og New 
York. Det har blandt andet resulteret i at Disney koncer-
nen har bedt det eksperimenterende teater om at skabe 
og introducere deres ’Aladdin’ i 2013) og ’Den Lille hav-
frue’ i 2014, som international musical til verdensscenen. 

13 Destination Lillebælt 
Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner har indledt 
et tæt samarbejde om turisme- og oplevelsesudvikling 
under navnet ’Destination Lillebælt’. Projektet er støt-
tet af EU og har over 100 virksomheder som partnere 
i konceptudviklingen. Målet at skabe vækst i turisme- 
og oplevelsesindustrien med udgangspunkt i områdets 
ganske særlige styrker og kendetegn, bl.a. de unikke na-
tur- og kulturværdier, verdens største marsvinebestand 
og den fantastiske placering, samt ikke mindst vilje til 
at samarbejde blandt de mange turisme- og oplevelses-
virksomheder. Destinationsprojektet er et af få af sin art 
i Danmark.

14 Bridgewalking 
I samarbejde med Middelfart arbejder Fredericia på at 
etablere bridgewalking på Den Gamle Lillebæltsbro. I 
stil med Bridgewalking i Canada og Sidney vil man her, 
iført sikkerhedsudstyr og guide, kunne bevæge sig over 
broen på de øverste dele af konstruktionen, 60 meter 
over havets overflade og med tog og biltrafik kørende 
under sig. Broen er kendt af enhver dansker og rummer 
på mange måder fortællingen om Danmarks sammen-
binding og udviklingsmæssige kunnen. Projektet ventes 
at blive et oplevelsesmæssigt fyrtårn, som vil styrke De-
stination Lillebælt Projektet og kendskabet til området, 
ved at invitere enhver til fysisk at involvere sig i stedet og 
i fortællingen.

15 DanmarkC
DanmarkC – Et af landets største erhvervsudviklingspro-
jekter med 6 mio. m2 erhvervsjord placeret langs Frederi-
cias motorvejsnet centralt i Danmark. Fredericia og Tre-
kantområdet, som byen er del af, har stadig en stor styrke 
som produktionsområde. Med DanmarkC er de mange 
produktions- og logistikvirksomheder flyttet ud af byen, 
til motorvejsnettet i hjertet af landet med kort afstand til 
såvel Aarhus, Tyskland og København. 

16 Fredericia Former Fremtiden  

12



FREDERICIA 2020 
FredericiaC byomdannelsen vil ganske givet få 
afgørende betydning for Fredericia frem mod 
2020 . Der er brugt store ressourcer på det stra-
tegiske udviklingsarbejde med Realdania . Det 
skal blive særdeles spændende at følge pro-
jektet og dets mål om at revitalisere byen ved 
at forene erhverv, bolig og kultur i den nye 
bydel . En af de store udfordringer vil være at 
forene og skabe synergi mellem den eksiste-
rende historiske bykerne, og de nye store om-
råder ved havnen . I det omfang det lykkes vil 
det vise sig som en styrke for såvel byen som 
området .

Fredericia, som en spændende og nytæn-
kende kulturby med fokus på musicalen som 

kunstform, udvikler sig til stadighed . Det er en 
oplagt mulighed at kultursatsningen og den 
stærke platform byen står på - også kan kobles 
sammen med en stærkere tilknytning til forsk-
nings- og uddannelsesmiljøer inden for kultur 
og eventområdet, og ad den vej skabe mulig-
hed for at Fredericia vil kunne stå endnu stær-
kere som national kulturbastion i 2020 . 

Med sin geografiske placering er der rig mu-
lighed for at gøre musicalscenen endnu større, 
at køre faste forestillinger året rundt, samti-
dig med at udnytte sin unikke platform som 
udvikler af nye musicals til den internationa-
le scene .

UDVALGTE PROJEKTER

1  Fredericia C 
  FredericiaC projektet et af Danmarks 
største byudviklingsprojekter som er 
muliggjort efter udflytning af industri-
virksomheder i den centrale bykerne, 
ved havneområdet mellem den his-
toriske bykerne og Lillebælt . Et af de 
markante træk ved den nye bydel er 
udgravning af kanaler ind i byen, pla-
ner som allerede Frederik den 3 . havde 
for renæssancebyen, men som først ud-
føres gennem denne moderne centrumudvidelse . 
Udviklingen af FredericiaC – kanalbyen ved Lillebælt – bygger på visionen ”Mod til at ville og 
har til formål at skabe en attraktiv bydel, der åbner Fredericia mod Lillebælt, hvor den moder-
ne bydel respekterer Fredericias unikke historie . Projektet er et samarbejde mellem Fredericia 
Kommune og Realdania By .
FredericiaC bliver en helt ny bydel, der skal åbne den gamle fæstningsby til vandet . Ambitio-
nen er at skabe op mod 2 .800 nye arbejdspladser og omkring 1 .000 boliger i en levende bydel 
hvor Lillebælt møder byens liv, dens kultur og virksomheder - og livet imellem .

10  Ungdommens Hus 
Ungdommens hus er resultat af et 
statsligt byfornyelsesprojekt og er 
placeret i tidligere toggodsbygninger 
centralt i Fredericia . Ungdommens hus 
er drevet af frivillige unge og et ud¬-
dannet fagpersonale til at støtte op og 
drive husets økonomi mv . Ungdom¬-
mens Hus er mødested for en meget 
bred vifte af unge og holder over 
året en lang række forskelligartede arrangementer, herunder koncerter, rollespil, teater, dig-
toplæs¬ninger og stand up . Huset er ’regionalt spillested’ og har økonomi til at holde arrange-
menter fra de helt små til de meget store koncerter og events . Ungdommens Hus er bruger-
styret, det vil sige, at det er de unge selv der bestemmer hvilke arrangementer der skal sættes 
op, liges¬om store dele af husets økonomi er styret af de unge selv . Huset er specielt ved på 
én gang at være stedet for de mange, og samtidigt giver rum og succesoplevelser til unge 
som har vans¬keligt ved at finde plads og succeser andre steder . På den måde er ungdom-
mens hus ruge¬kasse for kulturpersonligheder over alt i Danmark . På musikscenen har flere 
kendte artister haft deres første øvelokaler - og på de store kulturinstitutioners bonede gulve 
har en del haft deres læretid her, det er et sted der giver blod på tanden, lyst til at ville mere, 
samt en solid uformel uddannelse i ledelse af kulturprojekter for den brede gruppe af unge .

16 Fredericia Former Fremtiden 
Fredericia Former Fremtiden er navnet 
på den innovationsproces, som Byrådet 
besluttede at sætte i gang i november 
2008 med henblik på radikal omlæg-
ning af den kommunale serviceproduk-
tion . 
Udgangspunktet for Byrådets beslut-
ning var en erkendelse af, at især den 
faldende arbejdsstyrke over de kom-
mende 8-10 år vil kræve, at organi-
seringen af den kommunale servi-
ceproduktion skal nytænkes, for at 
kommunen kan levere den samme 
kommunale service med en mandskabsstyrke, der er 20-30% mindre .
Et af delprojekterne er Længst Muligt I Eget Liv, som gør op med de traditionelle forestilling-
er om, hvad god pleje og omsorg er . Projektet sætter ældre og andre med pleje-behov i stand 
til selv at klare hverdagen, at blive selvhjulpne, og dermed at kunne blive så længe som muligt 
i EGET LIV – i det liv, de selv ønsker og former . Projektet er blevet særdeles positivt modtaget 
blandt de ældre og introduceret nu i de fleste danske kommuner .  Projektet har vundet KLs store 
innovationspris 2010, ESPA prisen og European Year 2012 Awards .
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KRISTIANSAND
2013

25 EKSEMPLER PÅ BANEBRYTANDE PROJEKT

BYENS UTVIKLING DE SENESTE 20 ÅRENE 
Kristiansand er Sørlandets landsdelssenter 
med en voksende befolkning og et internasjo-
nalt konkurransedyktig næringsliv i vekst . Det-
te gir byen unike utviklingsmuligheter . 

Byen er grunnlagt av Kong Christian den 4 . i 
1641 . Kristiansand har en av Europas mest ka-
rakteristiske rennesanseplaner og er plassert 
som et kvadratisk anlegg ved elven Otras ut-
løp, med sjøen på de to andre sidene, og fjel-
let mot nordvest . Dagens bystruktur strekker 
seg fra Kvadraturen og videre øst- og vestover 
langs fjorden . Fra bysentrum er det utsikt til 
hav og hei med åpne plasser og grønne om-
råder . Dette utgjør i dag byens identitet og 
hjerte . 

Siden midten av 1990 - tallet har Kristiansand 
vært en foregangsby innen boligbygging og 
miljø, og har deltatt i nasjonalt miljøbypro-
gram med visjonen å utvikle det gode liv i den 
gode by . Dette inkluderte opprydding av fo-
rurenset sjø- og elvebunn og Lokal Agenda 
21 . Miljøsatsingen har gitt føringer for byut-
viklingen som skjer langs bussmetroaksen fra 
øst til vest, med Kvadraturen i midten, samt til-
rettelegging for sykkelekspressvei slik at flere 
kan benytte seg av sykkel . Dette bidrar til å ut-
vikle Kvadraturen som et levende sentrum og 
folkehelseby . Arbeidet videreføres i den nasjo-
nale klimasatsingen Fremtidens byer, et sam-
arbeid mellom 13 byer, næringsliv og staten . 
Målet er å kutte klimagassutslippet og gjøre 
byen bedre å leve i .

Kristiansand kommune og Universitetet har 
i samarbeid med høyskolene i byen laget en 
melding om universitetsbyen med formål å 
skape et bedre grunnlag for samarbeid om å 
utvikle Kristiansand som universitetsby og Ag-
der som kunnskapsregion . Universitetet i Ag-
der (UiA) ble etablert i 2007 . I 2012 ble Kilden 
teater- og konserthus innviet som landsdelsin-
stitusjon . Campus Kristiansand moen UiA lig-
ger i Kvadraturens randsone mot nord og Kil-
den er lokalisert ved sjøen på Odderøya, tett 
inn til Kvadraturen i sørvest . 

De seneste års byutvikling er preget av for-
nyet interesse for bysentrum som arena for 
opplevelser, boligbygging, handel, servise og 
kultur . Verneplaner for Murbyen og Poseby-
en trehusbebyggelse bidrar til å ivareta by-
ens identitet . Kvadraturens randsone har fått 
interessante transformasjonsprosjekter etter 
at store bedrifter og institusjoner har flyttet 
ut . Dette byr på spesielle utfordringer i sam-
spillet med Kvadraturen . Byen skal utvikles 
som landsdelens kultursentrum og fra å være 
en by med universitet til en Universitets- og 
kunnskapsby . Dette gjenspeiles ved høyere 
arealutnyttelse, lokalisering av store arbeids-
plasser til sentrum, boligfortetting, grøntom-
råder og utvikling av Kulturaksen fra sentrum 
til Odderøya og Kunnskapsaksen fra sentrum 
til campusområdet . 

PROSJEKTER SOM STYRKER BYEN SOM 
DRIVKRAFT

1 Regionalt areal- og transportutvalg 
Et omfattende plan- og utviklingssamarbeid sammen 
med nabokommuner, fylkeskommunen og Statens ve-
gvesen om klima- areal- og transportplanleggingen i 
regionen har bidratt med store tiltak i infrastrukturen 
og tilrettelegging av kollektivtilbud og gang- og sykkel 
for hele regionen.  Nytt regionalt samarbeid om by-
miljøpakke gir arbeidet sterkere klimaføringer. 

2 Ny havnestruktur 
Kristiansand havna har flyttet deler av sin aktivitet 
ut av byen, og frigitt arealer til byutvikling, blant an-
net Kilden teater- og konserthus, boligutvikling med 
mer. Bystyret fattet vedtak om ny havnestruktur i april 
2013 som vil frigjøre ytterlige arealer for bytransfor-
masjon. 

3 Fiskebrygga 
Det utdaterte fiskemottaket ble på 1990-tallet trans-
formert til fiskeutsalg, forretninger, restauranter og 
kontorer plassert rundt et nytt kanalbasseng med in-
dre bryggekant avtrappet for sitteplasser i amfi.  Om-
rådet har gjenetablert Kvadraturens møteplass med 
havn og sjø. Ny kjørebro over kanalen muliggjorde se-
nere byutvikling på Silokaia. 

4 Kilden teater- og konserthus, 
ved innseilingen til Kristiansand, rommer Agder tea-
ter, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør samt 
kommunal kulturdrift og konferanseaktiviteter. Sør-
landets kulturelle kraftsentrum skal sørge for berøring 
og begeistring og har blitt en kulturell drivkraft i by-
utviklingen og et samlested for de tunge kulturutøver-
ne i Kristiansand og regionen. 

5 Kanalbyen 
Silokaia ligger på Odderøya, like ved Kilden. Et tidli-
gere havneområde skal utvikles til en moderne bydel. 
Det nye byområdet vil omfatte boliger, næringslokaler 
og offentlige byrom med torg og parker. Kanalbyens 
beliggenhet er en unik og riktig plassering i arbeidet 
med å styrke sentrum.

6 Odderøya utvikling
Odderøya er en bynær halvøy med store tur- og ba-
deområder. Vest-Agder fylkesmuseum skal flyttes hit. 
Det er etablert et miljø for kulturbasert næring og det 
er et arrangementssted for musikkfestivaler. Det skal 
skapes et moderne senter for formidling av regionens 
historiske arv og identitet, og slik øke Odderøyas be-
tydning for byens attraktivitet. 

7 Kulturaksen fra Torvet til Kilden teater- 
og konserthus

8 Universitetsbyen Kristiansand
 
9 Cultiva - stiftelsen 
opprettet i 2000, gir støtte til prosjekter ved kunst-, 
kultur- og kunnskapsinstitusjoner, organisasjoner som 
bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebyg-
ging ved kreative miljøer i Kristiansand. Gjennom eta-
bleringen er det lagt til rette for en betydelig satsing på 
vekst i byutvikling, kultur- og opplevelsesnæringene. 

10 Aquarama

11 Sørlandparken 
er kommunens avlastningssenter for handel og et vik-
tig næringsområde. Plasskrevende virksomheter er flyt-
tet til Sørlandsparken og sentralt beliggende områder er 
frigjort til byutvikling. Sørlandsparken har gitt plass til 
store etableringer som er ønskelige for landsdelen. Sør-
landsparkens innvirkning på utviklingen av bysenteret 
og trafikkutvikling er en utfordring. 
 
PROSJEKTER SOM STYRKER KRISTIANSAND 
SOM BYEN DET ER GODT Å LEVE I

12 Østre Havn, strandpromenaden, elve-
promenaden og Bystranda

13 Sykkelbyen
Kristiansand rangeres blant Norges fremste sykkelby-
er. Fokus har vært å bygge ut sammenhengende gang- 
og sykkelveinett i hele byen, krav til slik infrastruktur i 
kommunens utbyggingsavtaler og årlig motivasjonskam-
panjer for å ta i bruk sykkel som fremkomstmiddel. Nytt 
elementer er Sykkelekspressvei - tvers gjennom byen. 

14 Trygg By 
Kriminalitetsforebygging har hatt et høyt fokus i flere 
år. Kristiansand er en foregangskommune på tverrsekto-
rielt samarbeid rettet mot forebygging. Kommunen har 
etablert samarbeidsstrukturer der politiet deltar på admi-
nistrativt og politisk toppnivå.  Antall lovbrudd begått av 
de under 18 år redusert med over 40 %.  

15 Skjærgård, friområder og byens grønne 
lunger
Kommunen har jobbet aktivt for å utvikle grønnstruktu-
ren i sentrum, og fra hav til hei. Dette har sikret innbyg-
gerne tilgang til strandsonen og bydelsmarkene. Byens 
grønne lunger bidrar sammen med attraktive byrom og 
god arkitektur til å gjøre Kvadraturen til et attraktivt og 
identitetsbærende senter for hele regionen. 

16 Universell utforming 
Kristiansand har vært foregangskommune i Norge innen 
universell utforming og tilgjengelighet for alle. Det er 
et prinsipp som er godt innarbeidet i planverk og tiltak 
og som har et tydelig fokus i kommunen. En ser også 
på muligheten for å etablere et trådløst nettverk i bysen-
trum. 

17 SMS-prosjektet 
(stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser). 

18 Tangen 
er et tidligere lagerområde og søppelfylling i ytterkant 
av Kvadraturen ved Otras utløp. Området er utviklet for 
bolig, næring og ny videregående skole for ca. 1000 elev-
er og har vært en pilot på universell utforming med de-
signhåndbok for praktisk utbygging. 

19 Idda Arena 
åpnet i 2011 og inneholder ishall, flerbrukshall, 
kampsportsal, curlinghall og regional ishockeyhall med 
plass til 1000 tilskuere. Anlegget er ledd i utvikling av et 
sentralt og flerfunksjonelt område nært Kvadraturen som 
inngikk i Europan 8‘s idekonkurranse om «Europeean 
Urbanity and Strategic Prosjects. 

20 Vern og utvikling av Rennesansebyen
Kvadraturens historiske identitet er renessansebyplanen 
med rette gater og bebyggelse samlet i rektangulære kvar-
taler. Kvartalene med karrèbebyggelse og lik eiendoms-
struktur brytes av fellesarealer som torv og parker. Pose-
byen og murbyen, velholdte bygninger og gatestrukturen 
er av Kvadraturens største og bevarte aktiva og synliggjør 
byens historikk.

 
PROJEKTER SOM STYRKER KRISTIANSAND 
SOM KLIMABY

21 Bymiljøpakke 
Kristiansand er regionens transportknutepunkt og be-
folknings tyngdepunkt. Det arbeides med å etablere ny 
bymiljøpakke som skal legge til rette for god byutvikling, 
effektiv gjennomgangstransport og minimal vekst i per-
sonbiltransporten. Realisering av bussmetro og satsing på 
sykkel og gange vil være sentralt. 

22 Bussmetro inklusive sanntidssystem 
Bussmetroaksen er hovedtrasé for buss mellom kommu-
nens bydelssentra. På strekningen er det tilrettelagt for 
hyppige bussavganger. Videre utvikling av bussmetro-
en inkludert rutestruktur, frekvens og infrastruktur står 
høyt på dagsorden de nærmeste årene. Sanntidssystem er 
nylig etablert. Dette har gitt en vesentlig forbedring for 
brukerne.

23 Restriktive tiltak – tidsdifferensierte 
bompenger – parkeringspolitikk 
Forskning viser at tiltak som reduserer privatbilens att-
raktivitet er nødvendig for å få full nytte av tiltak for kol-
lektivtransport og sykkel. Parkeringspolitikken er i lang 
tid benyttet for å regulere trafikksituasjonen i sentrum. 
I 2013 ble det innført tidsdifferensierte bompenger som 
resulterte i redusert biltrafikk og økning i kollektivpassas-
jerer og syklende. 

24 Framtidens byer
 Kristiansand er med i «Fremtidens byer» som er et sam-
arbeid mellom Staten og de 13 største byene i Norge. 
Hensikten er å redusere klimagassutslippene og gjøre by-
ene bedre å bo i.  Satsingen fokuserer på areal- og trans-
portplanlegging, energibruk, forbruksmønster og avfall, 
klimatilpasning og et bedre bymiljø. 

25 Pilotprosjekt framtidens bydel 
Framtidens bydelen skal være et pilotprosjekt for områ-
deutvikling hvor alle satsingsområdene innenfor Fram-
tidens byer ivaretas. Det betyr miljøvennlig transport, 
klimatilpasning, CO2 nøytral energiforsyning og gode 
systemer for avfallshåndtering med høy grad av gjenvin-
ning.  Det skal også fokuseres på mangfold, velferdstek-
nologi, kriminalitetsforebygging og innovasjon. 
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HVOR ER KRISTIANSAND PÅ VEJ 
HEN?

KRISTIANSAND I 2020 

I 2020 er Kristiansand et attraktivt landsdels-
senter, kjennetegnet av høy kompetanse og 
et nyskapende næringsliv . Byen er styrket som 
universitetsby . Plan for E18 utenom bysen-
trum er på plass, og ny kollektivbro og syk-
kelbro over Otra er etablert . Byen har fortsatt 
et attraktivt bo- og arbeidsmarked . Byen og 
universitetet er blitt mer integrert og bedret 
kontakt mellom bysentrum, campus og syke-
husområdet har gitt Sørlandet sykehus mu-
ligheter til å utvikle seg som en moderne og 
fremtidsrettet sykehus nær sentrum, i tråd 
med nedfelte klimaprinsipper . 

Nye tiltak i Kvadraturens bylivsoner, kulturak-
sen og kunnskapsaksen er gjennomført i 
samarbeid med næringsliv og andre aktører i 
byen . Det kulturelle mangfoldet i byen er mer 
synliggjort og ringvirkningen av Aquarama 
aktivitetssenter og Kilden teater- og konsert-
hus har styrket Kvadraturens attraktivitet . Nye 
kulturmiljøer har vokst fram . Et nytt moderni-
sert hovedbibliotek er på plass i sentrum .

Byen som drivkraft, Byen det er godt å leve i 
og Klimabyen er kommuneplanens satsings-
områder . Kristiansandsregionen har i lang tid 
hatt vekst over landsgjennomsnittet . Dette 
kan være i endring . Kommunens boligpoli-
tikk vil fortsatt være viktig konkurransefor-
trinn for byens attraktivitet . Kvadraturen som 
ramme for kultur, reiseliv og opplevelse vil gi 
grunnlag for utvikling og vekst . Byens ambis-
joner om konsentrert byvekst må spille på lag 
med Kvadraturen og randsonens identitet og 
tålegrense . Som folkehelseby er det viktig at 
grøntstrukturen tas vare på og videreutvikles .

Parallelt med utvikling av Kvadraturen som 
attraktivt bysentrum for hele regionen har 
Sørlandsparken utviklet seg til landsdelens 
største handelssenter . Dette har bidratt til at 
arealkrevende virksomheter har samlet seg på 
ett sted og har gitt landsdelen ønskelige eta-
bleringer, men også til at styrkeforholdet mel-
lom Kvadraturen og Sørlandsparken er i end-
ring og debatteres . Byen og regionen trenger 
begge deler . Deres ulike funksjoner må ren-
dyrkes og utvikles i tett samvirke . 

Arbeid med å tilrettelegge bo- og nærmiljø 
med et folkehelseperspektiv har gitt resulta-
ter . Forholdene for gående og syklende er be-
dret og sosial konsekvensanalyser inngår som 
verktøy i byplanleggingen . Fremtidens bydel 
er etablert og fungerer som inspirasjon for pl-
anlegging og utbygging og prinsippene for 
Fremtidens byer er integrert i byutviklingen . 
Innen 2020 er Kristiansand kommet nærme-
re målet om å være klimanøytral innen 2050 . 
Målene i statlig beløninngsavtale er oppfylt, 
bymiljøpakkearbeidet i Kristiansandsregionen 
har gitt et løft på kollektivsatsingen . Sykkel-
vegnettet er utviklet og sykkelekspressvegen 
gjennom byen er på plass . 

Kompetansemiljøene ved universitet, et  in-
ternasjonalt og konkuransedyktig næringsliv, 
offentlig sektor og forskningsmiljøene gir mu-
ligheter for innovasjon og utvikling . Arbeidet 
med å styrke byens rolle som kulturell driv-
kraft og videre utvikling av Universitetsbyen 
vil stå sentralt fremover . 

Kristiansand har internasjonalt komkurranse-
dyktige virksomheter som er ledende på sine 
områder og representerer global teknologisk 
spisskompetanse knyttet til oljeteknologiin-
dustrien . Dette er viktig for kommunens nye 
næringsstrategi .

Viktige tema innen klima er utvikling og pl-
anlegging av større tiltak i infrastrukturen og 
tilrettelegging av kollektivtilbud og gange og 
sykkel .  Det må gjøres tiltak som hindrer vide-
re vekst i privatbilismen, en tydelig priroite-
ring av utbyggingsrekkefølgen for fremtidige 
boligbygging  og av lokalisering av nye ar-
beidsplassintensive virksomheter . 

UDVALGTE PROJEKTER

17 SMS-prosjektet
SMS- prosjektet (stedsutvikling, medvirkning og 
sosiale møteplasser) er et treårig nordisk Inter-
reg IVA-prosjekt .  Formålet er å prøve ut hvor-
dan man kan skape sosialt holdbare steder der 
folk kan leve et godt og helsefremmende liv . 
Byene står overfor endringer i bykultur, livsform, 
demografi og befolkningens etniske sammen-
setning . For å styrke Kvadraturen må byen fyl-
les med flere folk på ettermiddag og kveldstid . 
Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommunen er lokale samarbeidspartnere . Gjennom 
prosjektet ønsker man å bidra til en integrering av den sosiale dimensjonen og folkehelsespørs-
mål i byplanprosesser og videreutvikle metoder for innbyggermedvirkning i stedsutvikling . 
Gjennom delprosjektet urbant friluftsliv langs elve-/ strandpromenaden videreutvikles elve- og 
strandpromenaden med nye universelle møteplasser . 

7 Kulturaksen fra Torvet til Kilden teater- og konsert-
hus
Kulturaksen er definert som strekningen fra torvet, midt i 
byen, til Kilden på Odderøya . Formålet med prosjektet er 
å binde sammen de kulturelle senterne i byen . Kilden er 
byens nye kulturelle storstue for konserter, dans og tea-
ter, tilgjengelig plassert på Odderøya . Torvet ligger midt i 
sentrumskjernen tett inn til Markens som er kommunens 
hovedgate for handel og universelt utformet . Gaten er 
oppvarmet med fjernvarme fra regionens søppelfor-
brenningsanlegg . Langs kulturaksen er det restauranter, 
kino og parkanlegg . Det arbeides med å styrke strek-
ningen med opplevelsesaktiviteter . Prosjektet skal prøve 
ut framtidens praksis for en bærekraftig byplanlegging . Løsninger med midlertidige tiltak skal 
testes ut . Vannmiljø/overvannshåndtering innarbeides i prosjektet . 

8 Universitetsbyen Kristiansand 
Universitetet i Agder, etablert i 2007, betyr mye 
for byutviklingen . Kompetansemiljøene ved 
universitetet, høyskoler, forskningsmiljøene, 
næringslivet og offentlig sektor gir grunnlag for 
innovasjon og utvikling . 8000 studenter tilbys un-
dervisning i Kristiansand . En utarbeidet Universi-
tetsbymelding for samarbeid mellom universitet, 
høyskolene, kommune og andre aktører følges 
opp gjennom Samarbeidsrådet . Forum for are-
alplanlegging og infrastruktur har igangsatt en 
byanalyse for Campus Kristiansand moen og Kvadraturen og sammenhengen mellom disse to 
områdene .  Analysen skal angi prinsipper for den fysiske utviklingen av Universitetsbyen . Må-
let er at byen og universitetet skal bli mer integrert og synlige for hverandre . Et eiendomssel-
skap for en mer helhetlig utvikling av eiendommer langs denne kunnskapsaksen, er etablert . 

10 Aquarama
Kristiansand og landsdelens nye aktivitetssenter, 
Aquarama er et komplett bade- og idrettsanlegg 
med idrettsbasseng, stupeanlegg, spa, trenings-
senter, idrettshall og ulike tilbud innen folkehel-
se . Parkanlegg tilrettelagt for ulike utendørsak-
tiviteter, er etablert på Bystranda . Aquarama er 
et ressursanlegg for regionens innbyggere og en 
attraksjon for turister . Den flotte beliggenheten 
og konseptet er forventet å styrke byens attrak-
tivitet . Prosjektet er gjennomført av eiendoms-
selskapet Aquarama Kristiansand AS i samarbeid 
med Kristiansand kommune som tiltakshaver, gjennom en ny og spennende anskaffelsespro-
sess og driftskonsept . Kommunen var tomteeier og har definert behovet . Samarbeidet har vært 
organisert i 3 delprosjekter; hotell, idrettshall og badeanlegg med felles utomhusanlegg og har 
gitt byen unikt anlegg . Prosjektet ble tildelt Byggeprisen 2013 . 

12 Østre Havn, strandpromenaden, elvepro-
menaden og Bystranda
Østre havn og elvebredden var byens første hav-
neområde . Området ble senere nyttet til industri 
og søppelfylling, plassert utenfor selve bykjernen 
av sikkerhetsgrunner .  Dagens elve- og strand-
promenader er svært populær og attraktiv med 
historisk festningsanlegg, parker, festplass, båt-
plasser, gjestehavn, badestrand midt i byen, leke- 
og aktivitetsområder . Grunnlaget ble lagt ved 
framtidsrettet byplanlegging etter siste krig, men 
først gjennom miljøbyprogrammet på 1990-tallet ble det mulig å gjennomføre tiltak langs hele 
strekningen . Nærheten til sjø, elv og hei er sterke identitetsskapende naturelementer for Kva-
draturen . Dette preget er styrket gjennom økt tilrettelegging i fellesarealene . Folkehelsesenter 
(Aquarama) er sentralt plassert mellom Kvadraturen og byutviklingsområdet Tangen . Området 
har fått kvalitetsmerket Nordic Green Space Award . 
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LILLESTRØM
2013

DE 25 EXEMPLER 

Lillestrøm oppsto som et industristed basert 
på trelast i det den tidens moderne dampma-
skindrevne sagbruk ble introdusert . Langt ut 
i det etterfølgende århundre var stedet den 
viktigste leverandør av trevirke til den store 
byggevirksomheten i hovedstaden, og til den 
betydelige eksporten av bygningsmaterialer 
til kontinentet . Som en følge av dette ble også 
den første strekning med jernbane i landet 
bygd mellom Lillestrøm og Oslo .  Dette gav en 
ny status som trafikkknutepunkt .

Som en følge av Kjeller militære flyplass som 
var landets første, ble det etter siste verden-
skrig bygd opp et forsvars(NATO)-tilknyttet 
teknologisk forskningssenter ved Lillestrøm . 
Dette er i dag også en stor andel sivilt rettet 
forskning og utvikling fordelt på fem nasjona-
le forskningsinstitutter, høgskole, avdelinger 
av Oslo Universitet, samt en rekke teknologi-
bedrifter . Når stedets industriæra nå i vår tid er 
i sterk tilbakegang knytter Lillestrøm et ster-
kt håp til at dette teknologimiljøet skal kun-
ne levere noe av det næringsgrunnlaget som 
byen må leve av i framtida . Etter etablering-
en av nasjonal hovedflyplass på Gardermoen 
og flytogforbindelsen som passerer gjennom 
Lillestrøm, ser det også ut som om byen skal 
kunne lykkes med dette . 

Det siste 10-året har Lillestrøm sentrum gjen-
nomgått en ekstrem forvandling . Beliggende 
midt i landets hovedferdselsåre er byen blitt et 
nasjonalt sentrum for konferanser, messer og 
kongresser . Interesseorganisasjonen ”Kunn-
skapsbyen Lillestrøm” er etablert og arbeider 
sammen med inkubatoren ”Kjeller Innovasjon” 
med å øke nyskaping og styrke samarbeidet 
mellom byen og kunnskapsmiljøet . 

Lillestrøm fikk bystatus i 1998 og sin første gå-
gate i 2009 - og fortsetter en rivende utvikling 
i takt med at Hele Norge opplever en hastig 
urbanisering . Det bor i dag 50 .000 i Skedsmo 
som antas å vokse videre med ca 2% befolk-
ningtilvekst pr år . Selv om i dag bare knapt en 
tredjedel av kommunens innbyggere bor sen-
tralt i Lillestrøm, så øker dette raskt . 

Byen er også en bostedskommune som for-
sted til Oslo sentrum og ligger kun 18 km 
unna . Lillestrøm er i gang med en bevegelse 
fra landsby til en mellomstor norsk by og et 
viktig knutepunkt i hovedstadsregionen . 

Byen er preget av et besluttsomt styre som 
på få år har tegnet de store linjer for byens ut-
vikling . Lillestrøm har kanskje hittil hatt sitt 
svake punkt i å ikke skape rom for ’det ikke 
planlagt rom’, som den vellykkede kunnskaps-
by ofte er preget av . Hvordan skaper man rom 
for drømmer og stedsinvolvering og det ufo-
rutsigbare – når en ny by skal bygges og plan-
legges fra grunnen?

Dette er en av de store utfordringene i den 
videre byplanleggingen og utviklingen av Lil-
lestrøm som kunnskapsby .

1 Kunnskapens hus 
Felles arena etablert med initiativ fra ”Kunnskapsby-
en Lillestrøm”, som leder og ledd for etableringssam-
arbeidet mellom kunnskapsbedriftene. Bygget ligger 
sentralt på Kjeller, og er blitt en institusjon som vide-
re samkjører og tilrettelegger for kunnskapsbedrifter 
på tvers og aktører i høyskolen. De løfter også frem 
knappskyttingsbedrifter i Kjellermiljøet. 

2 Institutt for energiteknikk 
IFE er en internasjonal forskningstiftelse og er en del 
av Kjellermiljøet. Dette er et institutt for energi og 
nukleærteknologi, med hovedformål på et ideelt sam-
funnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling 
innefor energi- og petroliumssektoren. Den ene av 
Norges to atomreaktorer inngår som en viktig faktor 
i IFE sine forskningsoppgaver. IFE er med på å endre 
Lillestrøm i retning av en kunnskapsby.

3 Mulighetstudier 
Det er blitt gjort en rekke områdevise mulighetstu-
dier som, Nesa, Strømmen, Leirsund, Skedsmokorset, 
Hvam og Kjellerflyplass.  Disse studiene bidrar som 
innspill til overordnede arealplaner som kommunen 
utarbeider og gir også private aktører en ide om po-
tensiale til de ulike områdene.

4 Kommuneplanen
Gir overordnede føringer på utbyggingsmønster og 
utbyggingstakt, samt sammensetningen av funksjo-
ner. Stiller enkelte krav til bebyggelsens utforming og 
kvalitet. Det er lagt opp til fortetting i Knutepunk-
tene Lillestrøm – Strømmen – Kjeller,  det såkalte 
”LSK-triangelet”. Veksten skal skje innefra knute-
punktet og ut, konsekvensen blir en restrektiv hold-
ning til utbygging i områder utenfor knutepunktene.

5 Norges varemesse
Norges største messe- og kongressenter flyttet fra 
Sjølyst i Oslo til Lillestrøm i 2002. En internasjo-
nal arena for både messer, kongresser og events og en 
møteplass for lokale aktører. Lokaliseringen gir en 11 
minutters togtur fra Oslo Sentralstasjon, 13 minutters 
togtur fra Oslo Lufthavn Gardermoen eller 15 minut-
ters biltur fra Oslo sentrum, og gjør dette til en ideel 
plass som møtepunkt nasjonalt og internasjonalt

6 Lillestrøm Øst
Viktig byområde som er del av forlengelsen av sen-
trumskjærnen, der det er lagt opp til en strukture-
rende ”rambla” og en annen type bebyggelse enn den 
tradisjonelle karrèstrukturen Lillestrøm har i dag. Pla-
nen gir spesielt vekt på uterom og byrom og gir også 
rom for pilotprosjekter, som generatorer for en videre 
utvikling. Områdereguleringen er et banebrytende 
samarbeid mellom kommunen, utbyggere  og ekster-
ne arkitekter. Slik området er i dag finnes  store trans-
formasjonsarealer og det har et stort potensiale til å 
tiltrekke seg nye innbyggere/bybrukere, kunnskap og 
næring m.m

7 Profilerte arkitekter
Nye byggeprosjekter i Lillestrøm er heldige å ha 
mange profilerte arkitekter, bla. i sentrums kvartal 8, 
der et bygg på 41.000 m2 tegnet av Snøhetta, er de-
taljregulert. Her er STRAKKS studien tatt i bruk. 
Prosjektet kombinerer et handelskvartal med kontor, 
boliger, og også nye byrom på tak med trapper og ak-
ser, samt med en revitalisering av Lillestrøm torg.

8 Lillestrøm torv
Er en møteplass mellom kjøpesenteret og omkring-
liggende næringsbebyggelse som brukes til konserter, 
festivaler, basarer og marked. Torget ligger nå under et 
rekkefølgekrav i en detaljregulering for utviklingen av 
et kvartal og vil dermed gis et trengt løft

9 Gågata – Storgata
Ble etablert i 2009  og var byens første gågate, den var 
for Lillestrøm et viktig steg for fokuset på en ny byut-
vikling og ny bykultur, med mennesket i sentrum.

10 Øyern rekreasjon
Lillestrøm har grønn-blåstruktur som ligger tett opp mot 
sentrum. Øyeren har et omfattende dyre-mangfold og 
tiltrekker seg spesiellt fugle- og fiskeinteresserte. Land-
skapet har et stort potensiale for naturopplevelser, det er 
et eldorado for bruk av kano, kajakk eller elvebåt.

11 Bysykkel
Lillestrøm og Skedsmo har satset mye på sykkel, de sis-
te årene har det vært arbeidet med en egen selvfinansiert 
ordning for bysykkel. Bysykkelen kom på plass i løpet av 
sommeren 2013. Dette gir et godt utgangspunkt å øke 
sykkelandelen ytterligere, slik bla a kommunens sykkel-
plan har som målsetting.

12 Forskningsmiljøet - instituttene på Kjel-
ler
Kjellermiljøet har fundament i den historiske flyplassen, 
som brakte med seg kunnskap og forskere. Siden den 
gang har miljøet utvidet seg til hovedaktører som IFE, 
FFI og høyskolen. Sammen utgjør en arena med poten-
siale for en tverrfagelighet mellom aktørene.

13 Knoppskytingsbedrifter
Mange starter bedrift på Kjeller med utspring fra forsk-
ningsinstituttene FFI, IFE eller høyskolen.  Det er eta-
blert en egen inkubator. Utfordringen til Lillestrøm er å 
få disse til å bli værende og vokse. Per i dag er ikke tilbu-
det slik at de fleste blir i kommunen.

14 Jazzmiljø
miljø, og Lillestrøm jazzklubb ble kåret til årets jazzklubb 
på østlandet i 2004. I 2003 fikk disse Skedsmos Kom-
mune kulturpris. Ribbejazz er en byfest vinterstid. De 
samarbeider også med LIllestrøm kultursenter. Allikevel 
er det få utenom Lillestrøm som knytter jazzen opp mot 
byen og det er derfor et potensiale til å bli mer frontet i 
byen på nasjonalt nivå.

15 Politisk forutsigbarhet
Stabilt politisk styre og ordfører fra samme parti i over 
100 år. Det er tradisjon fore god og tett dialog med poli-
tikken, engasjementet vedr arkitektur/urbanisme i byut-
viklingen er stort. 
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LILLESTRØM 2020 
- en anden opgave 

UDVALGTE PROJEKTER

RESSOURCER 

Jernbanen Mellem Lillestrøm og Oslo er den 
ældste i Norge, men det er først fra omkring 
årtusindskiftet at Lillestrøm er blevet en 
egentlig by omkring Gardamobanen – og via 
den store infrastruktur byen blev nøglepunkt 
i . Frem mod 2020 er Væksten i Lillestrøm nær-
mest givet, resultatet af udviklingen ligger 
i opgaven . På mange måder synes præmis-
serne for stationsbyen Lillestrøms at være 
identisk med fremkomsten og udviklingen af 
mange stationsbyer i ikke mindst Sverige og 
Danmark, og som har fundet sted i forbin-
delse med etablering - og senere udvikling 
af jernbanenettet, se f .eks . Høje Taastrup vest 
for København . Her har man mulighed for 
at etablere en ny by fra grunden - på et sted 
hvor væksten nærmest er givet . Der er givet-
vis meget læring at hente fra de mange både 
positive og negative erfaringer fra f .eks . Høje 

Taastrup . Faldgrupperne er mange, for hvor-
dan kan man i praksis udvikle ’det ikke plan-
lagt rum’, som den succesfulde kundskabsby 
ofte er præget af . Hvordan skaber man rum for 
drømmene, stedsinvolveringen  og det ufo-
rudsete møde, som videns og netværksam-
fundet efterspørger - når en ny by skal bygges 
og planlægges fra grunden . Hvordan sikres 
det, at Lillestrøm ikke forbliver en mellemsta-
tion i stort format, er det noget man kan plan-
lægge sig til?

For de fleste andre nordiske byer handler 
opgaven mod 2020 om hvordan der skabes 
vækst, dét er ikke opgaven for Lillestrøm – her 
handler det om at den hastige vækst og riven-
de udvikling ikke afspore byens muligheder 
efter 2020 .

Midt i landets hovedfærdselsåre er byen et 
nationalt centrum for messeaktivitet, med en 
af to atom reaktorer er byen også centrum for 
energiudvikling og med Lilestrøm Øst, jazz og 
som cykelby er Lillestrøm også en stadig mere 
attraktiv bostedskommune som forstad til 
Oslo hvis centrum ligger kun 18 km væk .

Lillestrøm er i fuld gang med en fantastisk 
bevægelse fra landsby omkring enkelte in-

dustrivirksomheder til vigtigt knudepunkt og 
central forstad til storstaden . Ressourcerne er 
store i og for Lillestrøm, bystyret er  Byen er 
præget af et beslutsomt styre - som på få år 
har tegnet de store linjer for byens udvikling . 
Et styre som ønsker at afprøve nye løsninger i 
byudviklingens muligheder, Strakks projektet 
er eksempel på netop det .

24 Sykkelby 
Lillestrøm ble i 2012 - for tredje gang -kåret til Norges 
sykkelby nr .1 . Topografien i Skedsmo gjør stedet ide-
elt for en sykkelbasert struktur . Det jobbes kontinu-
erlig med sykkelstrategien og tilbudet for syklister og 
det har nå blitt etablert bysykler, som et prøvepro-
sjekt .

16 Nitelva og Sagelva
Nitelva binder sammen Skedsmo på tvers og renner 
fra E6 forbi sentrumsområdet og ned til Øyern . Her har 
det blitt etablert en flommvoll , som hindrer oversvøm-
melse av sentrum . Vollen egner seg til rekreasjon og 
opphold på bryggekanten . Fra å være årsaken til at Lil-
lestrøm ble en viktig flisby har elva på nytt blitt en vik-
tig resurs for sentrumsutviklingen . Utfordringene ligger 
i å vende byen mot elva, sammenbinde den med sen-
trum og å aktivisere den med programmer som tiltrek-
ker liv .

17 Kjellerflyplass
Norges første flyplass anlagt i 1912 og er et utgangs-
punkt for etableringen av kunnskapsmiljøet på Kjeller . 
I dag representerer flyplassen et mulig arealreserve for 
en ny bydel i Lillestrøm . Den er linken mellom byen og 
kunnskapsområdet . Den kan også gi muligheten for 
forsvaret til å etablere et motorverksted for F35 her .

18 Gardermobanen
Lillestrøm er Norges 3 . største kollektivknutepunkt og 
har etter Romeriksportens åpning sammen med Gar-
dermoen flyplass i 1998, gjort at Lillestrøm har fått by 
status . Etableringen av Gardermobanen har og er nøk-
kelen i en videre byutvikling og gir Lillestrøm mulighe-
ten til å satse stort på kollektivtransport .

23 Lillestrøm 2020
Selskapet er en aktør som arrangerer bla . ar-
rangementer tilknyttet næring i Lillestrøm . Sel-
skapet arbeider for å tilrettelegge og utvikle 
rammevilkårene for eksisterende bedrifter, og 
for å styrke områdets attraktivitet for etablering av nye bedrifter og næringsvirksomhet .

19 Lillestrøm kultursenter
Lillestrøm Kultursenter ble til på dugnad fra befolk-
ningen og er et viktig samlested både for næring og 
privatpersoner . Her kan det avholdes konserter og tea-
terforestillinger i fantastiske fasiliteter, samt arrangeres 
små eller store møter, kurs og konferanser . De håndte-
rer alt fra mat og drikke til artister, show og gjennom-
føring . Kultursenteret er en viktig etablering i det som 
videre tenkes utviklet til å bli ”kulturkvartalet” en ny 
viktig bydel midt i sentrum .

20 Kunnskapsbyen
 Kunnskapsbyen er et foretak som består av mer enn 
120 medlemsbedrifter som samarbeider om nærings-
utvikling og kunnskapsdrevet byutvikling . Målet er å 
bidra til økt innovasjon og nasjonal verdiskapning . Or-
ganisasjonen bidrar også til økt næringsvekst lokalt i 
Lillestrøm . 

21 Byutviklingsstrategien mot 2050
Strategien ble utarbeidet av planavdelingen og ved-
tatt i 2009 .  I Strategien er det lagt viktige overordne-
de føringer på arealutviklingen i kommunen basert på 
fortetting i et innenfra og ut prinsipp, samt med men-
nesket og mennesket i byen i fokus . Denne strategien 
bruker en egen molekylær utviklingsmodell, som krever 
at utvikling på hvert området bidrar med en helhetlig 
byutvikling . I denne strategien er byen delt i flere soner, 
som viser tydelig at byens største utviklings potensialer egentlig ligger i bysentrumssonen . 
Dette har videre gjort at Skedsmo igjen satser på kollektivbruk og ikke bilbruk, i tillegg er 
dette en forløper til byromsprogrammet, som ble laget i 2013, basert på å sette viktigheten 
av byrommene først .

22 STRAKKS
STRAKKS var et nærings- og byut-
viklingsprosjekt og samarbeid mel-
lom Aalborg kommune i Danmark og 
Skedsmo kommune . Prosjektet blir fi-
nansiert av EU midler . Strakks prosjek-
tet har tatt for seg deler av Lillestrøm 
Øst og ble en forløper til områderegu-
leringen her . STRAKKS har bidratt med 
å danne et samarbeid mellom kommu-
ne og arkitekter/byggherrer . Samtidig 
har studiet vært til inspirasjon i prosjek-
tene som har blitt utformet . 

25 Byromsprogram
Retningslinjer og en pilot for utforming av byrom-
mene i Lillestrøm, utarbeidet i forbindelse med Lil-
lestrøm Øst områderegulering . Byromsprogrammet 
gir retningslinjer for hvordan byrommene kan eller 
må ha av en viss kvalitet, og det åpnes for egenart 
og identitetskapende rom i det enkelte prosjekt . Pro-
grammet har blitt utarbeidet i forbindelse med områ-
dereguleringen Lillestrøm Øst og vil videreutvikles til 
å bli et generelt dokument for hele byen .  I program-
met er rommene delt inn i tre hovedkategorier som 
er gater, torgplasser og parker . 
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LINKÖPING
2013

BANEBRYTENNE INITIATIVEN

Under de senaste 20 åren har folkmängden i 
Linköpings kommun ökat med drygt 20 000 
invånare . Linköping har gått från att vara en 
relativt anonym medelstor stad till att vara 
Sveriges femte största stad, med ökat kulturliv 
och folkliv . 

Linköpings universitet har varit en viktig förut-
sättning för stadens utveckling . Universitetet 
innebär också att befolkningen är relativt ung . 
Näringslivet består främst av högteknologis-
ka innovativa företag, som drar nytta av stu-
denterna från de teknologiska utbildningarna . 
Exempelvis innebär satsningen på flygindu-
stri och Mjärdevi Science Park att kommunen 
lyckats behålla företag i staden . 

Som en universitetsstad i inlandet utan di-
rekt närhet till vatten, har folklivet i Linköping 
ansetts avsomnad under sommartid . Men 
med satsningar på aktiviteter såsom stads-
fest, marknadsföring av sevärdheter, samt 
satsningar på innerstaden med bland annat 
uteserveringar, kan staden numera erbju-
da ett aktivt och attraktivt folkliv även under 
sommartid . Staden har också satsat på att öka 
kontakten med Stångån för att ge vattnet en 
mer självklar och tydlig plats i stadsrummet . 

Den regionala utvecklingen är och har varit 
viktig för Linköping . 1995 började pendel-
tåg gå mellan Norrköping och Linköping . Den 
förbättrade lokaltrafiken med både tåg och 
bussar har inneburit att städerna tillsammans 
med intilliggande tätorter och landsbygden 
har utvecklats allt mer till en gemensam ar-
betsmarknadsregion med goda möjligheter 
till arbetspendling . 2010 antogs en gemensam 
översiktsplan för Linköping och Norrköping, 
för att bygga en gemensam plattform för stra-
tegiska beslut . 

Kommunikationerna ut i världen har också 
förbättrats då KLM trafikerar sträckan Linkö-
ping – Amsterdam tre gånger per dag . Dessut-
om trafikerar SAS numera sträckan Linköping 
– Köpenhamn . Inom staden cyklar många och 
staden har satsat mycket på att skapa ett att-
raktivt cykelnät . 

Då stora delar av den militära verksamheten i 
Linköping lades ner i slutet på 90-talet frigjor-
des ytor relativt centralt i staden . Stadsdelen 
Garnisonen bebyggdes med bostäder och i de 
gamla regementsbyggnaderna inhystes kon-
tor för bland annat statliga myndigheter, rätts-
väsende och polis . Stora delar av de militära 
övningsfälten söder om staden har omvand-
lats till naturreservatet Tinnerö eklandskap, 
som idag är ett mycket populärt besöksmål . 
Flera övriga delar planeras på sikt för bostads-
bebyggelse med inslag av verksamheter . 

STADSBYGGNADSPROJEKT

1 Upprustning av innerstadsmijöer - torg 
och gator
Det planeras för och pågår just nu upprustning av fle-
ra innerstadsgator och torg i Linköping. Tanken är att 
utveckla och ge varje plats en egen karaktär, men sam-
tidigt koppla ihop de olika punkterna med varandra i 
en sammanhängande miljö på fotgängarnas villkor.

2 Storgatan och Stora torget – görs om till 
gågata
Storgatan, en av Linköpings mest centrala gator är 
idag öppen för kollektivtrafik och begränsad biltrafik, 
men planeras delvis att göras om till gågata. Stora tor-
get ingår i en allmän översyn av torgmiljöer i centrala 
stan. Riktlinjer jobbas fram för bland annat torghan-
del och uteserveringar.

3 Vallastaden Linköpinsgsbo 2016

4 Lill-Vala - lekplats med nytänkande 
Lill-Valla är en del i en övergripande satsning på lek-
platser i hela kommunen. Sedan 2002 har Linköpings 
kommun gått igenom samtliga sina lekplatser. Syftet 
är att underlätta för människor i alla åldrar att träffas 
och röra på sig. Under 2012 genomfördes en arkitekt-
tävling för utformningen av lekplatsen Lill-Valla. 

5 Stångåstråket - öka kontakten med 
vattnet
Kommunen jobbar aktivt med att göra Stångåstråket 
från Slattefors till utloppet i Roxen mera tillgängligt. 
Cykelvägar längs med ån knyts ihop för att skapa ett 
sammanhängande stråk. En broschyr och en app tas 
fram med information om sevärdheter. Nya bryggor 
har byggts, och nya broar planeras.

6 Nyt rejsecentrum - på andra sidan ån
Ett nytt resecentrum krävs i samband med att den så 
kallade Ostlänken, en höghastighetsbana mellan Järna 
och Linköping, med planerad byggstart 2017. Detta 
placeras på andra sidan Stångån. Med en ny järnväg 
beräknas restiden till Stockholm förkortas till ca 60 
min, och till Norrköping endast ca 15min. 

7 Innerstaden växer över ån

8 Tätare och mer sammanhängande stad
– större förtätningsprojekt
Översiktsplan för staden Linköping 2010 har en tyd-
lig strategi att förtäta inom befintlig stadsstruktur. Att 
bygga en tätare stad är bra hushållning med markre-
surser och befintlig infrastruktur kan utnyttjas. Lin-
köpings stadsdelsenklaver byggs samman till en mer 
sammanhängande stad. Byggande på högvärdig jord-
bruksmark kring staden minimeras. 

9 Höga hus – ny skala
 Tiovåningshuset Kannan i Tannefors brukar kallas för 
Linköpings första skyskrapa och det byggdes i slutet 
av 50-talet. Om några år kan byggnaden få sällskap av 
ytterligare höga hus intill. Idag finns hus med åtta till 
tio våningar vid ytterkanten av centrum, och i nästan 
varje stadsdel finns ett högt hus. 

10 Plantagon – växthus på höjden
Intill E4:an planeras ett 60 meter högt vertikalt växt-
hus. Byggnaden planeras inrymma 4 000 kvadratme-
ter odlingsbar yta, samt en kontorsbyggnad. I många 
länder där storstäderna växer till enorma proportioner 
är man intresserad av att utveckla miljövänliga, indu-
striellt utformade odlingar i stadsmiljö. Plantagon blir 
en testbyggnad för detta. 

11 Länka ihop universitetet med staden 
och US – Vallastaden och Djurgården
Campus Valla som är huvudcampus för Linköpings 
universitet har idag en stark prägel av att vara just ett 
campusområde. Många studenter bor i det intilliggan-
de bostadsområdet Ryd. Kommunen jobbar aktivt för 
att på sikt bättre knyta ihop universitetet med staden 
och Universitetssjukhuset (US) där filialen Hälsouni-
versitetet finns.

12 LinkLink - viktiga kollektivtrafikstråk
Att resa kollektivt har hög prioritet i Linköpings kom-
mun. LinkLink blir viktiga kollektivtrafikstråk som ska 
trafikeras med buss, men på sikt ska det vara möjligt att 
gå över till spårbunden trafik. Så långt som möjligt sker 
trafiken i egna körfält som tillåter hög reshastighet vilket 
ger korta restider.

INITIATIV/ANDRE FAKTORER

13 Samarbete med innerstadsaktörer
Samverkansbolaget Linköpings City AB.

14 Regionutveckling
Kommunikationsnav - pendeltåg, Ostlänken, tåg, flyg.

15 Cykelstaden Linköping
– satsning på bland annat sop- och salt-
stråk, cykelvägar mm.
Idag utgör cykeltrafiken drygt 30 % av den totala trafi-
ken, men ambitionen är att ännu fler ska välja bort bilen 
när så är möjligt. Kommunen arbetar målmedvetet för 
att göra staden ännu mer cykelvänlig. Cykelnätet byggs 
upp med huvudcykelbanor, lokalstråk och blandtrafik.

16 Tinnerö Eklandskap kultur och natur
- naturreservat som utvecklats, marknads-
förts och gjorts mera tillgängligt.

17 Trädgårdsföreningen
– nysatsning på klassisk stadspark
Linköpings trädgårdsförening anlades år 1859. Dessa 
gröna parker hade i första hand ett pedagogiskt syfte: 
man ville sprida intresset för odling. Idag är Trädgårds-
föreningen en grön oas mitt i staden. Här kan man pro-
menera i den vackra miljön, ha picknick, handla växter, 
leka mm

18 Hybrid parks i Skäggetorp – EU-projek-
tet, ny stadsdelspark, stadsodling
Hybrid parks är ett EU-projekt genom INTERREG IV 
C som syftar till att skapa en modern park med stadso-
dling i hjärtat av Skäggetorp. Projektet fokuserar på att 
skapa mötesplatser. Genom att odla tillsammans stärker 
vi gemenskapen mellan invånare och skapar resultat som 
alla delaktiga kan vara stolta över.

19 Medborgardialog – medborgarförslag, 
MoS på stan, Hej Linköping!
Kommunen jobbar med medborgardialog på många oli-
ka sätt. Förutom de formella samråden vid exempelvis 
planer och program, lyssnar kommunen på sina invåna-
re på många andra sätt. Var och en som är folkbokförd 
i kommunen exempelvis rätt att lämna så kallade med-
borgarförslag som behandlas av tjänstemän och beslutas 
av politiker.

20 Kultur- og evenemangsstad
– Cloetta center, Linköping arena
Den nya fotbollsarenan Linköping arena på Kallerstad 
invigdes under 2013 inför dam-EM i fotboll. Till bland 
annat Cloetta Center och Linköping Konsert och Kon-
gress lockas också stora evenemang varje år. 

21 Aktivt Linköping
- satsningar på lokala idrottsanläggningar
För att vara en attraktiv stad att bo i krävs även satsning-
ar på lokala idrottsanläggningar. Under 2012 invigdes 
Dansens hus. Friidrottsarenan invigdes i juni 2011 och 
är kommunens huvudarena för friidrott i direkt anslut-
ning till universitetet och kommunens friidrottshall. På 
sikt planeras även en ny simhall.

22 Varumärket Linköping
– företeelser som sätter orten på kartan
Det som verkligen sätter Linköping på kartan är ofta så-
dant som kommunen inte styr över. Linköpings Hockey 
Club, LHC och damfotbollslaget inom LFC är exempel 
på idrottslag som märks i pressen även utanför staden. 
Musikern Lars Winnerbäck är djupt förknippad med 
Linköping och Flygvapenmuseet är välkänt i Sverige. 

23 Kulturevenemang
En annan sak som sätter Linköping på kartan är olika 
små och stora kulturevenemang. Dessa gör att staden 
uppskattas lite extra av sina invånare och lockar besöka-
re utifrån. Exempelvis är Linköpings folkmusikfestival 
en av de största festivalerna i Sverige med inriktning på 
folkdans och folkmusik.

24 Fest i Vardagen
– Vinterljus, Linköpings stadsfest
Vinterljus är ett årligt återkommande event, då en del av 
staden lyses upp med spännande ljussättningar. Syftet är 
bland annat att öka tryggheten genom att locka många 
människor till en och samma plats. Varje år i slutet på 
sommaren anordnas Linköpings stadsfest med mu-
sikuppträdanden, matmarknad och familjeaktiviteter.
 
25 Mjärdevi science park
– näringslivs- och kunskapskluster
Mjärdevi Science Park i Linköping kännetecknas av hög-
teknologiska, innovativa och framgångsrika företag med 
världsrykte. De flesta kommer direkt ur eller har starka 
kopplingar till forskningen vid Linköpings universitet. 
Närheten mellan internationella storföretag, nystarta-
de småföretag och aktuell forskning leder till intressanta 
samarbeten och projekt.
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3  Vallastaden Linköpinsgsbo 2016 
– stadens första bo- och samhällsbygg-
nadsexpo
Status: Planerat 
Syfte: Marknadsföra Linköping och stärka univer-
sitetet genom att bygga ihop Campus Valla med 
staden . 
Innehåll: Alldeles sydost om Linköpings uni-
versitet kommer den nya stadsdelen Vallastaden byggas . Med bostäder, skola och förskola, 
torg och parker, kontors- och handelsmiljöer, ska Vallastaden bli kopplingen som knyter ihop 
universitetet med staden . Vallastaden byggs etappvis och kommer alltså successivt att växa 
fram . Till sommaren 2016, när mycket är på plats, kommer stadsdelen att ställas ut som Linkö-
pings första bomässa . Under sommaren 2012 genomfördes en arkitekttävling för en struk-
turplan för området sydost om universitetet på campus Valla . Det vinnande tävlingsförslaget 
”Tegar” är ritat av Okidoki arkitekter AB och har stort fokus på social hållbarhet . Konceptet går 
bland annat ut på smala fastigheter och gemensamma ”Felleshus” i varje kvarter . 
Effekt: Reklam för staden, mediebevakning, sevärdhet . 
Strategisk betydelse: Knyta ihop staden med universitetet för att stärka universitets och där-
med stadens attraktivitet . 
Referenser: http://www .linkopingsbo2016 .se/

LINKÖPING 2020 
Regionen fortsätter att utvecklats positivt . 
Samarbetet med Norrköping har stärkts och 
kommunerna arbetar aktivt tillsammans för 
att på bästa sätt utnyttja de möjligheter som 
den nya höghastighetsjärnvägen kommer att 
ge . 

Byggbolag och fastighetsutvecklare visar stort 
intresse för att investera i Linköping . Flera nya 
stadsdelar har byggts . Ett exempel är Vallas-
taden – den stadsdel som ligger i anslutning 
till universitetet och där LinköpingsBo2016 ut-
gjort första etappen . Ett annat är Övre Vasas-
taden, ett centralt beläget område med 900 
lägenheter . 

Ett beslut om en järnvägstunnel genom Linkö-
ping skulle innebära att järnvägen som barriär 
i staden upphör och att ytterligare utbygg-
nadsmöjligheter och kopplingar möjliggörs . 
Ett intensivt planarbete pågår med utgångs-
punkt från dessa förutsättningar . 

Ett nytt resecentrum byggs i ett nytt läge på 
andra sidan Stångån . En arkitekttävling har 
genomförts för resecentrumbyggnaden och 
det vinnande förslaget har fått stor interna-
tionell uppmärksamhet . Det finns ett stort 
intresse för att bygga i närheten av nya rese-
centrum . Resultatet av den internationella 
stadsplanetävlingen ligger till grund för om-
rådets struktur . Planeringen har kommit långt 
och vissa byggnader har redan uppförts . Detta 
är första etappen i utbyggnaden av Stångebro 
– en stadsdel med tät blandad stadsbebyggel-
se öster om Stångån . När området är utbyggt 
kommer det att rymma ca 20 000 arbetsplat-
ser 5000 lägenheter . 
Innerstaden växer över ån och Stångån är på 
väg att bli en integrerad del av staden . Stora 
satsningar görs på å-rummet – bostäder och 
kontor byggs och urbana platser och stråk ut-
vecklas . 

UDVALGTE PROJEKTER

7  Innerstaden växer över ån 
Status: Planerat 
Syfte: Utöka den attraktiva innerstaden . 
Innehåll: I samband med ett nytt resecentrum 
planeras en ny stadsdel, Stångebro, att växa fram 
på östra sidan ån . Tanken är att stadskärnan och 
innerstaden kommer att växa över ån och att 
Stångån ska införlivas i stadens hjärta . Bostäder 
blandas med butiker, restauranger, kontor och 
kultur för att skapa innerstadskänsla . 
Under våren och sommaren 2013 hölls en arkitekttävling om en strukturplan för området 
runt resecentrum . Strax innan tävlingen avgjordes påbörjades även ett tillägg till befintlig 
järnvägsutredning för Ostlänken, där bland annat även alternativet att Ostlänken går i tunnel 
under jord genom staden utreds . En tunnel  skulle minska barriäreffekten av järnvägen och 
förstärka stadens  koppling till den nya stadsdelen . 
Effekt: Ger en större och mer innehållsrik stadskärna . 
Strategisk betydelse: Större utbud av attraktiv innerstadskaraktär ökar stadens och regionens 
konkurrenskraft på bostads- och arbetsmarknaden . 
Referenser: http://www .arkitekt .se/s73916

16  Tinnerö eklandskap, kultur och natur
– naturreservat som utvecklats, marknads-
förts och gjorts mera tillgängligt
Status: Genomfört
Syfte: Bevara kultur och naturlandskapet i Tinne-
rö och samtidigt ge fler människor åtkomst.
Innehåll: Som en grön kil från söder når det öst-
götska eklandskapet ända in i centrala Linkö-
ping . ”Tinnerö eklandskap kultur och natur” är 
ett ca 700 ha stort kommunalt naturreservat 
som bildades 2006 .
Reservatet domineras av gamla ekar i ett böljande beteslandskap, där mängder av växter och 
djur har sin hemvist . Insprängt bland ekhagarna finns barrskogar med en mångfald svamparter, 
ekologiskt odlade åkermarker, blomrika slåtterängar samt flera återskapade våtmarker . Tinnerö 
är också rikt på fornlämningar . Spåren i form av boplatser, fornåkrar och gravfält från framförallt 
järnåldern är mycket välbevarade . Området är lättillgängligt med ett omfattande grusvägsnät 
lämpligt för cykling . Informationstavlor, skyltade stigsystem, rast- och grillplatser samt flera få-
geltorn har uppförts av kommunen .
Effekt: Populärt besöksmål görs mer tillgängligt . Restaurerade naturmiljöer .
Strategisk betydelse: Visar att Linköping har upplevelsevärden . Gör staden mer attraktiv att leva 
i . Stärker varumärket Linköping .
Referenser: http://www .linkoping .se/Miljo-halsa/Natur/Naturreservat/Tinnero/

13  Samarbete med innerstadsaktörer 
– samverkansbolaget Linköpings City AB
År 1997 och 2009 fick Linköping utmärkelsen 
Årets Stadskärna . Arbetet fortsätter med att ut-
veckla, förfina och förbättra city . Citykärnan är 
den ekonomiska motorn och stadens ansikte 
utåt . En förutsättning för ett lyckat resultat är ett 
gott samarbete mellan alla aktörer i centrum . Ci-
tyfastighetsägarna och Cityföreningen äger till-
sammans med samverkansbolaget Linköping 
City AB . Samverkansbolaget finansieras genom ett årligt bidrag från respektive
part, samt bidrag från Linköpings kommun som också är en samverkanspartner .
Bolaget organiserar utvecklingsarbetet i den centrala staden och ansvarar exempelvis för 
framtagande av en handlingsplan och uppföljning av den, samt omvärldsbevakning .
Effekt: Städad och fin stadsmiljö med ökat utbud av aktiviteter och evenemang .
Strategisk betydelse: Förstärka innerstadens attraktivitet
Referenser: http://www .linkopingcity .se/

VAR ÄR LINKÖPING PÅ VÄG? 
Linköping är en stad i stark utveckling . Kom-
munen har passerat 150 000 invånare och sik-
tar nu mot 200 000 invånare . Ostlänken, hög-
hastighetsjärnvägen mellan Linköping och 
Stockholm, som ska vara färdigbyggd 2028, 
kommer att ge ytterligare positiva effekter för 
tillväxten . Man kommer att kunna åka snabb-
are till Stockholm och flera andra städer . Men 
höghastighetsjärnvägen kommer också att 
ge att positiva effekter för regionutvecklingen 
genom att Stambanan avlastas så att pendel-
tågstrafiken kan utvecklas . 

Ambitionen är att staden ska bli tätare och 
mera sammanhållen . Möjligheten att lägga 
järnvägsspåren i en tunnel under centrala Lin-
köping studeras 2013 – 2014 i en järnvägsut-
redning . En sådan lösning skulle ge mycket 
positiva effekter för Linköpings stadsutveck-
ling . 

I Linköping pågår ett aktivt arbete med att ut-
veckla innerstaden . Stora satsningar görs på 
utveckling av gator och torg . Förtätningar väl-
komnas, men varje projekt måste vara större 
än sig själv –bidra till vitalisering och ses i en 
helhet . Arbetet med en utvecklingsplan för in-
nerstaden pågår .

Linköping ska genomföra en bo- och sam-
hällsbyggnadsmässa – LinköpingsBo2016 . 
Mässområdet ligger i anslutning till universi-
tetet i utkanten av staden . Ambitionen är att 
mässområdet ska bidra till att knyta samman 
stadens centrala delar med universitetet . Ut-
formningen av området har föregåtts av en 
arkitekttävling . Det vinnande förslaget inne-
bär att området delas in i små fastigheter ”te-
gar” för att åstadkomma täthet, mångfald och 
goda förutsättningar för möten i vardagen . 
Stadsdelen ska präglas av såväl ekologisk som 
social hållbarhet . 

14  Regionutveckling 
– kommunikationsnav - pendeltåg, 
Ostlänken, tåg, flyg .
Status: Pågående
Syfte: Samarbeta för att stärka hela regionen .
Innehåll: Pendeltågstrafiken mellan Linköping 
och Norrköping gör att pendling mellan de två 
städerna är vanligt förekommande . Men utbytet 
mellan de två städerna sträcker sig längre än en-
dast arbetspendling . Exempelvis har Linköpings 
universitet en filial i Norrköping . Med campus-
områden i båda städerna samlar Linköpings universitet uppemot 30 000 studenter . Genom 
forskning i framkant och stark koppling till näringsliv och samhälle spelar universitetet en 
viktig roll för utveckling och tillväxt . Inte minst inom områden som flygteknik, visualisering, 
miljöteknik, medicin och logistik . År 2010 antogs en gemensam översiktsplan för Norrköping 
och Linköping där utvecklingsorter runt om i regionen pekas ut . Samarbete finns även med 
andra kringliggande kommuner såsom Mjölby, Motala, Vadstena, Finspång och Tranås .
Effekt: Bättre möjlighet till arbetspendling .
Strategisk betydelse: Regionförstoring .
Referenser: http://www .eastsweden .se/
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LUND
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DE 25 EXEMPLER 

I Lund blandas tusenårig historia med mor-
gondagens möjligheter . Från att på 1100-talet 
ha varit Sveriges religiösa centrum är Lund nu 
i framkant vad gäller forskning, vetenskap och 
teknik . Här finns spännande utmaningar i att 
integrera medeltida arkitektur med nutidens 
fokus på hållbarhet och smarta lösningar . Sta-
den är en av Sveriges snabbast växande med 
många nya spännande satsningar på gång . I 
nordöstra Lund växer den helt nya stadsde-
len Brunnshög fram kring de världsledande 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV .  
Brunnshög strävar efter att bli ett europeiskt 
föredöme för hållbart stadsbyggande och för 
att tillsammans bidra till att skapa en hållbar 
stadsdel har alla inblandade parter skrivit på 
det så kallade Brunnshögskontraktet 2013 . 

Lunds universitet är en av flera magneter i 
staden . 36 000 personer väljer varje år att 
studera i Lund . Universitetet och de många 
framgångsrika storföretagen gör Lund till en 
i högsta grad internationell stad . Hit kommer 
studenter, forskare och arbetskraft från Europa 
och resten av världen . När ESS och MAX IV står 
klara förstärks omvärldens intresse ytterligare . 
Internationella forskare kommer att bo kor-
tare eller längre perioder i Lund och det ställer 
höga krav på service, utbud och rekreation . 
Därför pågår ett intensivt arbete med att ut-
veckla Science Village Scandinavia, en attrak-
tiv stadsmiljö och forskarpark . 

Utvecklingen av spårväg är en nyckel till fram-
gång för att bygga det hållbara Lund . Den 
planerade spårvägen är den största infrastruk-
tursatsningen i stadens historia, med mål att 
skapa förutsättningar för, och vara en bärande 
del i en hållbar och attraktiv stadsutveckling . 
Den första etappen sträcker sig från Lund C till 
Brunnshög, genom det kunskaps- och före-
tagsintensiva Kunskapsstråket . 

Lund satsar på både stort och smått för att 
bygga en ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbar stad . Stadsodling, klimatsmarta trans-
porter och hållbarhetsfestival är några exem-
pel . Att bygga bort barriärer och ena de båda 
delarna som separeras av järnvägen, är ett an-
nat . En enad stadskärna kommer att skapa nya 
flöden, möten och idéer . 

1 Kunskapsstråket  – den hållbara staden

2 Spårvägen

3 Lund C

4 Lund NE/Brunnshög

5 Strukturbild Malmö - Lund

PROJEKT SOM STÄRKER LUNDS ROLL 
SOM EN HÅLLBAR OCH INTERNA
TIONELL STAD 

6 ESS & MAX IV
Mitt i LundNE/Brunnshög växer forskningsanlägg-
ningarna MAX IV och ESS fram. Den sammanlagda 
investeringen motsvarar kostnaden för hela Öresunds-
bron och anläggningarna kommer att locka forska-
re från hela världen. ESS och MAX IV kompletterar 
varandra, skapar betydelsefulla synergieffekter och ger 
Lund en tydlig plats på världskartan.

7 Science Village Scandinavia
Science Village är en forskarpark som ska komplette-
ra MAX IV och ESS. Science Villages satsningar på 
hållbarhet gör hela stadsdelen till ett levande ”demon-
stratorium” för hållbar energi-, bygg- och miljöteknik 
som tillsammans med övriga LundNE/Brunnshög be-
kräftar regionens världsledande position inom hållbar 
stadsutveckling.

8 Brunnshögs rekreationsområde
En av tre visioner för Brunnshög är att det ska bli ett 
regionalt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekrea-
tion. Därför planeras ett stort rekreationsområde i ut-
kanten av stadsdelen. Här skapas en grön framsida, en 
stadsskog för rekreation och friluftsliv. 

9 Brunnshögskontraktet
Målen för hållbarheten i Brunnshög är högt ställda. 
Området ska bli ett europeiskt föredöme för hållbart 
stadsbyggande. För att gemensamt kunna bidra till att 
skapa en hållbar stadsdel har Lunds kommun, Lunds 
Renhållningsverk, VA SYD och Lunds Energi tillsam-
mans formulerat Brunnshögskontraktet 2013.

10 Ideontorget
Som en mycket viktig utvecklingspunkt längs Kun-
skapsstråket ligger Ideontorget mellan lokalerna på 
universitetets lärosäte och forskningsvärldens arbets-
marknad på Ideon. Spårvägshållplatsen mitt i områ-
det bidrar till en puls ihop med ett stort nytillskott av 
verksamheter och kontor i en stadsintregerad, hållbar 
miljö.  

11 Medicon Village
Genom att öppna upp ett tidigare slutet område och 
tillföra en stor variation av forskningsanläggningar 
kan Medicon Village vara ett område för spjutspets-
forskning inom Life Science. Beläget centralt i staden 
integreras området på ett naturligt sätt till omkringlig-
gande områden, kommunikation och parker.

12 Campusplanen
Campusplanen är Akademiska hus och universitetets vi-
sion för dess fysiska utveckling fram till år 2025. Cam-
pusplanen bygger på universitetets strategiska plan och 
planer för ökad ekologisk och social hållbarhet. Den 
innehåller visioner om Kunskapsstråkets utveckling, om 
innovationskluster, forskningsanläggningar och satsning-
ar på studentbostäder, rekreationsmiljöer och kultur.

13 Ramprogram för sjukhusområdet och 
södra universitetsområdet
Ramprogrammet konkretiserar visionen om Kunskaps-
stråket inom södra universitetsområdet och södra sjuk-
husområdet i Lund. Programmet ska utgöra underlag 
för en långsiktig och hållbar stadsutveckling och visa 
hur denna del av Kunskapsstråket bör utvecklas och hur 
sjukhusområdet bättre kan kopplas ihop med resten av 
staden. 

14 Hållbar kunskapsstad
Hållbar kunskapsstad är ett investeringsprojekt för håll-
bara satsningar inom Kunskapsstråket, där bred samver-
kan mellan aktörer och intressenter är viktig. Projektet är 
en viktig motor i arbetet för hållbar stadsutveckling. Då 
projektet slutar är förhoppnings att nya idéer ska utveck-
las och nya samarbeten ska ta vid. 

15 InnoCarnival
2014 är det premiär för InnoCarnival Lund, ett eve-
nemang för barn och unga om hållbar stadsutveckling 
med människan i fokus. InnoCarnival Lund ser barn, 
unga och unga vuxna som en resurs i arbetet med hållbar 
stadsutveckling och innovation. 

16 K2Centrum
K2 – kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtra-
fik – är en nationell forskningssatsning med bas i Lund. 
K2:s målsättning är att göra Sverige till ett internationellt 
föredöme för hur man kan använda kollektivtrafik som 
medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstads-
områden.  

17 LundaMaTs – Miljöanpassat Transport-
system
LundaMaTs är Lunds kommuns strategi för att uppnå 
ett hållbart transportsystem. Arbetet utgår från en vision 
om hur vi vill ha det år 2030. LundaMaTs innehåller 
mål och verktyg för såväl samhällsplanering som för våra 
resor och transporter. 

18 Utmaning hållbart Lund
Utmaning hållbart Lund är kommunens och Lunds 
universitets scen och verkstad för en hållbar utveckling. 
Evenemangen har aktuella teman, som Stora Nanodagen 
2012, då näringsliv, offentlig sektor, studenter och skol-
elever samlades för att lära mer om nanoteknikens roll i 
ett hållbart samhälle. 

19 Planet Lund
Planet Lund har arrangerats två gånger; 2013 som stads-
odlingsdagar och 2012 som en hållbarhetsfestival med 
föredrag, aktiviteter och filmvisningar. 

PROJEKT SOM STÄRKER EN TÄT OCH ATT
RAKTIV STAD OCH UTVECKLAR LUNDS 
STADSKÄRNA SOM MÖTESPLATS

20 Stadsparken
En större förnyelse av Stadsparken är i full gång inför 
dess 100-årsjubileum. Stadsparken är lundabornas vik-
tigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, 
fest och tradition. Under 2013 genomförs etapp 2 av den 
planerade utvecklingen av parken. 

21 Domkyrkoplatsen
En ny naturlig mötesplats har skapats vid Lunds dom-
kyrka och det nybyggda Domkyrkoforum. Domkyrko-
forum har bland annat fått Kasper Salin-priset, Sveri-
ges mest prestigefyllda arkitekturpris. Samspelet mellan 
domkyrkan, Domkyrkoforum och den omgivande mil-
jön har förvandlat denna del av stadskärnan till en livfull 
och vacker plats.

22 Sockerbruksområdet
Visionen för Sockerbruksområdet är att skapa en framsi-
da även i västra Lund. Porten till Sockerbruksområdet är 
Kristallen, Lunds nya kommunhus som med en bro över 
järnvägen förbinder stadens två delar. Genom förtätning 
och förvandling av ett verksamhetsområde skapas ett 
modernt och variationsrikt stadsområde.

23 Öresundsvägen
Efter Sockerbruksområdet tar stadskärnan ytterligare kliv 
över järnvägen. En fördjupning av översiktsplanen pågår 
för att förvandla detta centralt belägna industriområde 
till ett en levande blandstad med Lundaspecifika sär-
drag. Bostäder, verksamheter och spännande utemiljöer 
ska förändra områdets karaktär och skapa ett dynamiskt 
stråk i västra Lund.

24 Sydvästra Lund
Mitt i Brunnshög i nordöstra Lund växer MAX IV fram, 
Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom 
forskning.
”Världens främsta forsknings- och innovationsmiljö” - 
så kan visionen för Brunnshög sammanfattas. Visionen 
bygger på tre komponenter: världens främsta forsknings-
anläggningar, ett europeiskt föredöme för hållbart stads-
byggande och ett regionalt utflyktsmål för vetenskap, 
kultur och rekreation. 
När de jättelika supermikroskopen MAX IV och ESS 
står färdiga kommer Lund att vara en världsledande stad 
för materialforskning. Genom att skapa en intressant 
och hållbar stadsmiljö och lockande utflyktsmål kring 
anläggningarna, stärks områdets attraktivitet. Här ska 
människor från hela världen leva, bo och arbeta.
MAX IV, FOJAB arkitekter och Snøhetta 

25 Råbysjön och Södra Råbylund
Med cykelavstånd från centrum anläggs bostadsområ-
det Södra Råbylund och den flera hektar stora dagvatt-
endammen Råbysjön. Då Lund saknar större naturliga 
sjöar blir detta ett helt nytt inslag i stadsmiljön och det 
omgivande kulturlandskapet, med såväl urbana kvaliteter 
som direkt tillgång till avkoppling och friluftsliv.
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1 Kunskapsstråket  – den hållbara staden
Mellan Lunds innerstad och Brunnshög sträcker 
sig Kunskapsstråket, ett stråk med en unik kon-
centration av vetenskap, forskning och innovati-
va företag . Här arbetar och studerar 55000 perso-
ner och det är idag regionens största arbetsplats 
för kunskapsbaserade verksamheter . Med hållbar 
stadsutveckling ska området förädlas med för-
tätning och arbetsplatser längs tydliga stråk och 
noder . Utvecklingen sker parallellt med utveck-
lingen av spårvägen . Hållplatser kommer att finnas längs hela Kunskapsstråket . Med de nya 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV får Lund ytterligare internationell tyngd som kun-
skaps- och innovationscentrum . Målet med Kunskapsstråket är att utveckla dessa kunskaps- 
och innovationsmiljöer till att bli mer integrerade i resten staden .

UDVALGTE PROJEKTER

2 Den planerade spårvägen
Spårvägsanläggningen är den största infrastruk-
tursatsningen i Lunds historia . Spårväg är ett 
modernt, kapacitetsstarkt transportmedel som 
skapar mångsidig urban attraktivitet och ger 
låg belastning på miljön . Anläggande av spår-
väg skapar ypperliga förutsättningar för, och är 
en bärande del i, en hållbar och attraktiv stads-
utveckling i hela Lund . Den första etappen ska 
gå från Lund C till forskningsanläggningen ESS, 
som växer fram i stadsdelen Brunnshög . Sträckan består av 5,5 kilometer dubbelspår med nio 
hållplatser . På sikt planeras ytterligare två linjer: Brunnshög – Dalby respektive Lund C – Staf-
fanstorp . Spårvägsprojektet drivs av Lunds kommun, Skånetrafiken SPIS – Spårvagnar i Skåne 
samt projekten Kunskapsstråket och Brunnshög . 

3 Lund C
Lund C är en av Sveriges största stationer mätt i 
antalet resenärer – knappt 40 000 personer an-
vänder dagligen stationsområdet vid sina resor 
inom och utom staden . Prognosen pekar på ett 
fördubblat resande under de kommande 20 åren, 
vilket betyder att Lund C måste byggas om för 
att fungera på ett hållbart och tillfredsställande 
sätt . Det ska bli ett attraktivt stationsområde med 
handels- och mötesplatser, välfungerande resenärsservice och smidiga anslutnings- och by-
tesmöjligheter mellan alla trafikslag . Med en kombination av modern arkitektur och historiska 
miljöer och byggnader kommer framtidens Lund C att utgöra ett spännande första möte med 
Lund och dess stadskärna och på ett naturligt sätt knyta ihop stadens båda sidor . 
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5 Strukturbild Malmö - Lund
Malmö och Lund närmar sig varandra allt mer, 
dels genom en ökad regional integration, dels 
genom att kommunerna arbetar med sam-
ma utvecklingsfrågor – kunskap och hållbar 
stadsutveckling . Gemensamt har städerna tagit 
fram en konkretiserad framtidsbild som byg-
ger på MalmöLund-visionen 2030: en inter-
nationell storstadsregion i ständig utveckling . 
Framtidsbilden bygger på en flerkärnig ryggrad 
som dels väver samman Malmö och Lund som 
storstadsområde, dels integrerar området i en 
större regional struktur med Köpenhamn och 
andra storstadsområden . Varje regional kärna 
i ryggraden kan utveckla sin unika roll och till-
sammans stärker kärnorna varandra . Tar alla 
fem kommuner som ingår i området tillvara på 
vår gemensamma potential kommer området 
att utvecklas vidare mot en internationell stor-
stadsregion .  

4 Lund NE/Brunnshög 
Världens främsta forsknings- och innovations-
miljö . Så kan visionen för Brunnshög samman-
fattas . Visionen byggs av tre komponenter; 
världens främsta forskningsanläggningar, ett 
europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggan-
de respektive ett regionalt utflyktsmål för ve-
tenskap, kultur och rekreation . När de jättelika 
supermikroskopen ESS och MAX IV står färdiga kommer Lund att vara en världsledande stad 
för materialforskning . Genom att skapa en intressant och hållbar stadsmiljö och lockande ut-
flyktsmål kring anläggningarna, stärks områdets attraktivitet . Här ska människor från hela värl-
den leva, bo och arbeta . LundNE/Brunnshög kommer att erbjuda en tät och funktionsblandad 
stadsmiljö med urbana och grönblå stråk och platser . Då LundNE/Brunnshög utvecklas stärks 
Lunds starka sidor med kunskapsintensiva verksamheter, hållbar stadsmiljö och internationell 
befolkning .

Lund är Sveriges tolfte kommun i storlek med 
en befolkning på 115 000 invånare , 36 000 
väljer att studera i Lund . Den årliga befolk-
ningstillväxten är 1 procent . 

Lund bygger en fortsatt tillväxt på en utveck-
lingsstrategi med fyra pelare:

1 . En kombination av historia och framtid . 
Lund har en lång stadshistoria under både 
svenskt och danskt styre med bland annat 
nordiskt biskopssäte och tidig satsning på 
att universitetsetablering . Stadens kultur-
arv är en viktig byggsten i strategin, dels 
genom att den är identitetsskapande och 
dels för att den vidgar stadslivet från en 
medeltida stadskärna mot nya och förny-
ade stadsdelar . Gamla barriärer bryts till 
förmån för en modern stad med blandad 
funktion, mötesplatser, grönområden och 
ordnade evenemang som viktiga inslag .  

2 . Massiva nationella och europeiska sats-
ningar på avancerade naturvetenskapliga 
forskningsanläggningar . Satsningarna på 
forskning och utveckling genererar efter-
frågan på vetenskaplig infrastruktur och 
bostäder, inte minst i den nya stadsdelen 
Brunnshög, som har en naturlig kontakt 
med det äldre Lund genom Kunskapsstrå-
ket .

3 . Att skapa en hållbarhetsimage . Utåt genom 
att marknadsföra pågående och framti-
da satsningar som exempelvis LundaMaTs, 
spårvägslinje och begrepp som hållbar 
kunskapsstad . Inåt genom stadspedagogik 
och Planet Lund .

4 . Regional integration genom ett alltmer 
aktivt samarbete med främst Malmö, men 
också som del av en större Öresundsregi-
on . Städerna i Öresundsregionen har kom-
plementära och unika funktioner, som alla 
spelar en roll i regionen som internationell 
kunskapsproducent och hållbar storstads-
region .

Kring 2020 är forskningsanläggningarna ESS 
och MAX IV (2015)på väg att bli färdigställda . 
I anslutning till anläggningarna har bostäder, 
handel och spännande mötesplatser växt fram 
i stadsdelen LundNE/Brunnshög . Med hållbar 
stadsmiljö och tillgång till smart vardagsbo-
ende, service, lek, fritid och rekreationer har 
LundNE/Brunnshög gett människor med olika 
kultur, bakgrund, inkomst och ålder en möjlig-
het att hitta sina egna smultronställen i denna 
ständigt växande stadsdel . 

Etableringen av ESS och MAX IV har även lett 
till en koncentration av internationell forsk-
ning och anknutna verksamheter i stråket 
Köpenhamn-Malmö-Lund . Här finns en in-
ternationell forskarkoncentration, avknopp-
ningsverksamheter, betydande besöksnä-
ringar och serviceverksamheter knutna till 
forskningsverksamheten .

Analys av Lunds de facto 
strategi

Lund 2020

Utbyggnaden av spårvägen mellan Lund C 
och ESS är i full gång och kring existerande 
hållplatser har nya företag och butiker växt 
fram . Snabb och hållbar kollektivtrafik har yt-
terligare ökat Lunds attraktionskraft som ar-
bets- och bostadsort, vilket har gjort att allt 
fler väljer att etablera sina verksamheter här . 
Integrationen med den övriga Öresundsregio-
nen fortsätter med full kraft . Många unga och 
många människor från andra länder har sökt 
sig till regionen, inte minst till Lund, och bidrar 
till en bred utveckling både socialt, kulturellt 
och ekonomiskt . En stor utmaning är hur den 
sociala integrationen sker .
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25 EXEMPEL FRÅN KUNSKAPSSTADEN
NORRKÖPING

Norrköping är en kunskapsstad.

Norrköpings utveckling under 1900-talet 
speglar den förändring som många europeis-
ka städer genomgått. I Norrköping låg den ur-
sprungliga industrin mitt i staden, knuten till 
Strömmen som gav kraft och liv till maskiner-
na. Efterhand utlokaliserades verksamheter till 
ytterkanten av staden och allt färre människor 
arbetade inne i staden. Textilindustrin lades 
ner helt 1970 och pappersindustrin fl yttade 
ut från stadens centrum i mitten av 1980-ta-
let. Industrilandskapet avfolkades och tömdes 
och många verksamheter, som också hade 
stort tjänsteinnehåll, lades i mer perifera lä-
gen. Det gav staden ett besvärligt ekonomiskt 
läge, men också ett stort centralt område med 
tomma eller delvis tomma byggnader, de fl es-
ta med stora arkitektoniska kvaliteter - Indu-
strilandskapet. 

Under mer än 10 år var Industrilandskapet 
helt tomt och stängt innan kulturinstitutioner 
fl yttade in och en ny tid började. Vid mitten 
av 1990-talet fl yttades en del av Linköpings 
universitet till Industrilandskapet, vilket är 
den enskilt mest betydelsefulla händelsen för 
Norrköping de senaste decennierna. 

Resan från utpräglad industristad till kun-
skapsstad har varit, och är fortfarande, också 
en stor utmaning då den genomsnittliga ut-
bildningsnivån är låg. Den kompetens som ef-
terfrågas av högre kvalifi cerade tjänsteföretag 
fi nns ofta inte i Norrköping utan förutsätter 
infl yttning eller inpendling. Norrköping har en 
stolt arbetarkultur och ett mycket utbrett kul-
turliv. Detta har tillsammans med senare års 
satsningar på innerstaden, insatser för att kny-
ta ihop staden bättre med stråk och ny spår-
väg, gjort Norrköping än mer attraktivt för nya 
invånare. Att Norrköping är en attraktiv stad 
har inte varit så känt i resten av landet men 
detta håller på att ändras. I mitten av 2013 var 
Norrköping den stad som ökade mest i Sveri-
ge efter Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Norrköpings kommun har sedan 2010 varit 
medlem i Nordic City Network. Den kunskap 
och inspiration som kommer därifrån bidrar 
starkt till att rätt satsningar görs för att främja 
det levande stadslivet. 

1 Universitetet 
Campus Norrköping är en del av Linköpings universi-
tet och har med sina idag drygt 5000 studenter påver-
kat Norrköping mycket. Här fi nns universitetsutbild-
ningar och forskning och har hittills resulterat i ett av 
Sveriges vackraste campus, högre utbildningsnivå för 
Norrköpingsborna, större infl yttning samt fl era nya 
stadsrum av hybridkaraktär. Norrköping blev årets 
studentstad 2013.

2 Skvallertorget

3 Öppen stadsstruktur - kartläggning
Vad är det för huvudsaklig struktur som ger stadsliv? 
Stadsbyggnadskontoret har gjort en kartläggning som 
försöker visa och förstå hur öppen eller sluten struk-
turen i Industrilandskapet är. Vilka byggnader kan 
sägas utgöra en del av det fj ärde hybrida stadsrummet 
och vilken potential har vi att öka tillgången av såda-
na rum?

4 Kultur som ”starter” 
När Industrilandskapet öppnades upp - efter industri-
nedläggningarna var området stängt under många år – 
var museerna och kulturen först med att fl ytta in. 
Museerna har gratis entré och är exempel på fj ärde 
stadsrum med sina utställningar och caféer.

5 Musik och konferens
På 1990-talet byggdes en av Holmens gamla pappers-
industribyggnader om till Norrköpings konsert- och 
kongresshus Louis de Geer. Här spelar Norrköpings 
symfoniorkester och huset fungerar också som en 
samlings- och mötesplats även när det inte är konsert.

6 Värmekyrkan
Holmens gamla värmecentral har kyrkliknande karak-
tär och är idag en utställnings- och eventlokal med be-
varad, ruffi  g karaktär. Här fi nns, i en gammal dockad 
tillbyggnad, turistbyrån.

7 Ljus jagar bort mörker
Norrköping ljussatte tidigt sina stadsmiljöer, vilket 
gjorde staden till en plats att besöka men vilket också 
ökade trygghetskänslan och bidrog till att lyfta fram 
den vackra och spännande miljön, särskilt i Industri-
landskapet.

8 3K-stråket
Kunskap, kultur och kommers - tre delar av ett stråk i 
Norrköpings innerstad. Begreppet har blivit ett arbets-
namn för att knyta ihop universitetet med Skvaller-
torget, Industrilandskapet och kommersen vid Drott-
ninggatan. Längs stråket ska gatumiljöer och parker 
rustas samt nödvändiga trappor och stråk läggas till. 
Med 3K-stråket byggs en sammanhållen stad. 

9 Små verksamheter
De mindre verksamheterna spelar stor roll för staden. 
Små verkstäder, tjänsteföretag, aff ärer, caféer och res-
tauranger. De fi nns framför allt i kransområdet till In-
dustrilandskapet. 

Som i all stadsomvandling fi nns en risk att små verk-
samheter drivs bort. Ska blandstaden kunna bli verk-
lighet måste mindre verksamheter med lägre betal-
ningsförmåga också ha en plats. Hittills har detta 
fungerat.

10 Nå vattnet
 Vid upprustningen av Industrilandskapet har det va-
rit viktigt att skapa möjligheter att röra sig längs med 
och kunna få mer kontakt med vattnet. Längsgående 

promenadstråk har byggts på tidigare otillgängliga plat-
ser och mer fi nns att göra. 

Idag utgör laxfi sket en populär fritidssysselsättning för 
såväl Norrköpingsborna som för tillresta besökare. Arbe-
te pågår för att ytterligare presentera och stimulera detta 
i stadsrummet.

11 Science park i Strykbrädan

12 Tjänsterna tar över
Fler och fl er företag omlokaliserar sig från mer exter-
na lägen till Industrilandskapet. Att kunna erbjuda en 
attraktiv miljö vid rekryteringar är viktigt. Det handlar 
inte bara om tjusiga lokaler utan också om identitet och 
stadsmiljö. Pronova är en del som tidigt omvandlades till 
kontorshotell för kunskapsintensiva företag inom Norr-
köping Science Park och har haft en mycket viktig roll i 
hela omvandlingen av Industrilandskapet. 

13 Parkrummen 
Grönska inom Industrilandskapet har varit spontan och 
vild. Idag när området omvandlas ställs nya krav och 
parker tillskapas med respekt för det gamla. Universitets-
parken har på senare tid kombinerat grönska, sittplatser 
och kontakt med vattnet. Arbete pågår för att tillskapa 
nya parker för att möta behovet när fl er boende tillkom-
mer i Industrilandskapet.

14 Konst  
En levande och stimulerande stadsmiljö behöver ovänta-
de inslag. Det kommer ingen rök ur skorstenarna längre 
men de har fått nya funktioner och det har tillkommit 
en ny skorsten som verkar ha sjunkit till Strömmens 
botten.

15 Visualiseringscentret

16 Stad dygnet runt
Blandade funktioner bidrar till ökad aktivitet under stör-
re del av dygnets timmar. Där kontor och handel domi-
nerar behövs tillskott av bostäder och vice versa. På se-
nare år har några ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt 
blivit till men är fortfarande marginella, sett till använd-
ningen. Det fi nns stora möjligheter att bygga fl er bostä-
der och det pågår planering av detta idag.

17 Knäppingsborg
Knäppingsborg var tidigare ett helt slutet kvarter men 
är idag en etablerad mötesplats och en ny handelsmil-
jö som tidigare saknats i staden. Idag fi nns här främst 
aff ärer, restauranger och marknader men även en del 
kontor och ett mindre antal bostäder. Kvarteret har gett 
en mycket viktig bild av en förändrad stad som är under 
fortsatt utveckling.

18 Broar mellan människor
Spår av produktion fi nns i Industrilandskapet bland 
annat i form av broar som förbinder huskroppar med 
varandra. Även kunskapsindustrin kan behöva sådana 
förbindelser. 2012 invigdes en bro mellan Kåkenhus och 
Visualiseringscentret, för att binda samman universitetet 
med Visualiseringscentret. 

19 Respekt och fantasi 

20 Cnema
Cnema är Norrköpings kommunala biograf och medie-
pedagogiska verksamhet samt en del av Visualiserings-
center C. 

Hit är alla välkomna att ta del av ett stort utbud av fi lm, 
liveopera, barnbio och festivaler i tre moderna biosa-

longer mitt i Norrköpings vackra industrilandskap. Cne-
mas lokaler innefattar även ett fi lm- och medielabb med 
inspelningsstudio, redigeringsal, animationslabb och 
mindre redigeringsrum. Cnema stöttar fi lmskapande på 
semiprofessionell nivå och genom talangutvecklingspro-
jektet Eastwood skapas varje år fl ertalet kortfi lmer. 

Sedan 1 januari 2012 är Film i Öst, Östergötlands regio-
nala resurscentrum för fi lm och media, en del av Cnema. 
Uppgifterna är att stimulera och berika fi lm- och medie-
kulturen i regionen - inte minst för barn och ungdomar.

21 Stolthet, mod och poesi
Hur förvandlar man ett övergivet industriområde till sta-
dens stolthet? Ett stort problem har omvandlats till en 
av stadens största tillgångar. Många beslut på vägen och 
många ifrågasatta projekt har krävt stort mod.

22 Fisktrappa och lekfull stadspark
2013 byggde Norrköpings kommun om i Strömpar-
ken. En bäck, som fått namnet Lekbäcken, går nu ige-
nom parken. Bäcken har en fi sktrappa, en vandringsled 
för lax och öring, vars vatten rinner ut i Motala Ström. 
Fiskvägen underlättar också lek för fi skarna, vilket blir 
en satsning på sportfi sket i staden. I den nya bäcken är 
det möjligt att se vandrande fi sk på nära håll - mitt inne 
i centrala staden.

Bäcken kompletteras av fl era olika lekmiljöer för barn, 
med vatten, klätterställningar och annat. Det är många 
stolar, bänkar och sittmiljöer i Strömparken. Små broar 
och öar gör promenaden genom parken mer dynamisk.

23 Markanvisningstävlingar
Norrköpings kommun har inbjudit till markanvisnings-
tävlingar för uppförande av fl erbostadshus med lokaler i 
bottenplan inom Industrilandskapet i Norrköping. Med 
tävlingsformens hjälp ska de allra bästa projekten tas 
fram, avseende arkitektonisk kvalitet.Två tävlingar är ge-
nomförda. 

Norrköpings kommun ser med stor entusiasm fram emot 
projekt som visar vägen för Industrilandskapets tredje ut-
vecklingsvåg – först kultur i form av museer och konsert/
kongress, sedan högre utbildning och näringsliv och nu 
boende, kompletterat med ett serviceutbud i form av res-
tauranger, butiker, etcetera. Det blir också nybyggnads-
projekt, vilket i och med den stora byggnadsmassa som 
funnits tillgänglig i form av tomma lokaler inte varit så 
många.

24 Medborgardialog med 3D-kartor

25 Delta-X
Status: Europan 2012 - implementering

Ändamål: Stadsutveckling med utgångspunkt i ”spontan” 
tillblivelse av ett nytt stadslandskap vid fl erbostadshus i 
förortsstruktur, infartsled och grönmark (impediment).

Innehåll: Fri användning av kvartersmark.

Eff ekt: Stadsutveckling förankrad och genomförd av 
människa istället för företag/det off entliga.

Strategisk betydelse: Möjliggör ett annat synsätt på sta-
den och vem som formar den.

Hänvisningar: http://delta-x.se/
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ANALYS AV NORRKÖPING 
DE FACTO STRATEGI

NORRKÖPING 2020 
1. Östra Saltängen
I hamnstadsdelen Saltängen möts innerstad 
med hamn. Här har Norrköping chansen att 
bygga vidare på innerstadens kvaliteter, i ett 
unikt, vattennära läge. Men vilken typ av stad 
ska möta hamnen? Hur förstärks stadsdelens 
kvaliteter och identitet på bästa sätt? Hur ska-
par vi en stadsdel för alla? Kopplad till stads-
kärnan?

Norrköping är en stad i Östergötlands län 
med cirka 134.000 invånare, 170 km söder om 
Stockholm. ”Sveriges industriella vagga” hade 
bland annat en omfattande pappers- och tex-
tilindustri, men på 1980-talet lades den sista 
fabriken i stadens centrum ner och platsen 
stod länge öde. 

När andra städer jämnade sina gamla industri-
miljöer med marken, så stod Norrköpings in-
dustrilandskap kvar, outnyttjat men intakt.

I och med att Linköpings universitet förlade 
delar av sin verksamhet i Industrilandskapet, 

2. Ostlänken
Snabbtågförbindelsen kommer att leda till 
väsentligt snabbare resor, ett ökat antal rese-
närer och fl er företag, en enorm potential för 
en stad som Norrköping med sitt strategiska 
läge i mitten. Projektet innebär fl er invånare, 
nyetablering avöretag och en mer mångfaset-
terad stad. Rätt hanterat, med upphöjda spår 
och ett nytt resecentrum, kan den barriär som 
järnvägen idag utgör överbryggas och staden 
ges en möjlighet att läka samman.

där andra kulturinstitutioner redan etablerats, 
har staden gått från en utpräglad industristad 
till en innovativ kunskapsstad. 
Detta ställer höga krav på oss som plane-
rar och utvecklar staden. Hur bevarar man 
en stads karaktär när en transformation äger 
rum? Hur värnar man historien, utan att fast-
na i den? Hur uppnår man en blandad, levan-
de stad, till för alla, alla tider på dygnet? Och 
hur binder man samman stadens olika delar 
och samtidigt skapar platser för människor att 
mötas?

Nya projekt
1. Östra Saltängen - Hamnen
2. Ostlänken - Järnvägen
3. Motala ström - Vattnet
4. Stadsrummet - Mötesplatserna

UDVALDA PROJEKT (närmare beskrivning samt illustration)

19  Respekt och fantasi 
För att kunna hantera en förändring i en befi ntlig miljö krävs 
ett förhållningssätt som varar över tiden utan att försöka 
låsa fast till exempel enskilda detaljer. Stadsbyggnadskonto-
ret har under några år arbetat med ledorden ”respekt” och 
”fantasi”. Respekten för det kulturhistoriska arvet är givet för 
en miljö som industrilandskapet som också har ett formellt 
skydd. Hela området utgör ett riksintresse för kulturmiljö-
vård. Fantasin har ingen stor plats i modern arkitektur som präglas mer av mode och pro-
duktionsanpassning än av just fantasi. I mindre projekt är det därför viktigt att våga pröva 
ovanliga lösningar. I ett samhälle som är alltmer mångfacetterat och präglat av mångfald 
kan inte arkitekturen binda fast sig vid en estetisk dogm eller enbart respekt för det befi nt-
liga. 

2  Skvallertorget 
Skvallertorgets trafi klösning är exempel på ett delat trafi krum, 
”shared space”. Det har gjort en tidigare sedvanlig ljusreglerad 
trafi kkorsning till en stadsmiljö där fotgängare och cyklister fått 
större utrymme och mer makt över trafi krummet. Uteservering-
arna har tillkommit som ger goda mötesplatser. Lösningen har 
fått statens pris ”vackra vägars pris”.

11  Science park i Strykbrädan 
För att kunna stimulera nya företag av groddkaraktär har en 
så kallad inkubator skapats i grannhuset till Strykjärnet och 
Arbetets museum. Norrköping Science Park fi nns här tillsam-
mans med en del andra ansvariga för etableringar i Norrköping, 
men här fi nns också rum för kontorsarbetsplatser för små en-
mansföretag.  Huset har nyligen fått ett utmanande tillägg i 
form av en utvändig trappkonstruktion. Det fi nns också en res-
taurang vid ett frekventerat gångstråk och ett fj ärde stadsrum på taket – en utsiktsplats 
mitt i Industrilandskapet.

24  Medarbetardialog med 3D-kartor
Dialog om Industrilandskapet 
Industrilandskapet är en viktig del av 
Norrköping och många Norrköpingbors 
stolthet. Invånarna ska engageras och 
få vara med och skapa tillsammans med 
kommunen. Hur kan en av norra Europas 
fi naste stadsmiljöer ytterligare bidra till Norrköpings utveckling? Hur vill vi att området ska 
se ut och fungera i framtiden?

En dialog inleddes med Norrköpingsborna och verksamma i området i början av 2012 och 
de idéer som kom in från allmänheten ligger till grund för den nya visionen för Industri-
landskapet. 

Norrköpings bodagar 
Under Norrköpings bodagar bjöd Norrköpings kommun invånarna att tycka till och läm-
na idéer om Industrilandskapets fortsatta utveckling. En interaktiv 3D-karta lanserades på 
kommunens hemsida som bjöd in till dialog med allmänheten och där det var möjligt att få 
information om bland annat dagens planeringssituation i stadsdelen och lämna sina syn-
punkter direkt på den interaktiva kartan. Cirka 450 synpunkter och idéer har hittills satts ut 
på kartan av allmänheten. 

3D-verktyget används i stadsplaneringen
Den interaktiva 3D-kartan har blivit ett verktyg i stadsplaneringen i Norrköping med dialo-
gen om Industrilandskapet som motor. I ett fl ertal större planarbeten har 3D-kartan kom-
pletterat mer traditionella former av dialog.

15  Visualiseringscentret
Visualiseringscentret är ett gemensamt projekt runt univer-
sitetets satsning på teknisk visualisering. Här möts kultur, 
vetenskap, underhållning och information. Centret är en mö-
tesplats där till exempel allmänhet, studenter och forskare 
kan mötas. Projektets dome är inrymt i Bergs kraftstation. Det 
arkitektoniska tillägget som binder ihop två byggnader är ut-
format under devisen ”respekt och fantasi”.

RESURSER
1. Industrilandskapet
En stor resurs som i dagsläget upplevs avskiljt 
från övriga staden. Hur kan platsen bli ett nav 
i staden, som det är en del av? Hur kopplar vi 
övriga staden till Industrilandskapet? Hur får 
vi in fl er bostäder? Mötesplatser för alla? 

2. Det fj ärde stadsrummet
Industrilandskapet är rikt på ”fj ärde stadsrum” 
såsom kaféer, entréer och foajéer, men deras 
potential som mötesplatser för verksamheter 
och människor skulle kunna tas ännu bättre 
tillvara.

3. Motala ström
Motala Ström är en unik tillgång i Norrköping. 
Staden har vuxit fram längs Strömmen som 
slingrar sig fram i olika sekvenser, var och en 
med sin speciella karaktär. Stråk och platser 
längs vattnet har stor potential att utvecklas 
ännu mer för att därigenom förstärka stadens 
identitet och karaktär. 

4. Skvallertorget - Shared Space
Norrköping har etablerat en av de mest expe-
rimentella trafi klösningarna i Norden. Filosofi n 
är självreglering. Kan denna princip överföras 
till andra områden?
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stAvAnger er sentrum i en Av 
norges mest vekstkrAftige regi-
oner. frAmtidens stAvAnger hAr 
som mål å være en grønn og vAk-
ker by med høy tetthet og gode 
levekår. 

Siden det første store funn av olje i Nordsjøen 
i 1969 har Stavanger bygget seg opp som 
base for olje- og gassindustrien . Byen er adres-
se for Statoil og flere store energiselskaper, 
samt statlige myndigheter som Oljedirektora-
tet og Petroleumstilsynet . Oljeeventyret har 
bidratt sterkt til å endre det norske samfunnet, 
og Stavanger spesielt - fra industrisamfunn 
til kunnskapssamfunn . Stavanger er i dag en 
internasjonal by hvor hver 5 . innbygger kom-
mer fra et annet land, og med verdensledende 
kompetanse innenfor bore- og brønnteknolo-
gi, maritime yrker og sikkerhet/beredskap .

Oljeindustrien har brakt kompetanse, inter-
nasjonale impulser, vekst og velstand til Sta-
vanger . I perioden 1960 til 2000 opplevde 
byområdet nesten en dobling i folketallet . I 
samme periode økte byens utbygde areal til 
det femdoble, ettersom bilen ble allment til-
gjengelig og la premisser for byutviklingen . I 
2000 ble det vedtatt en regional plan for lang-
siktig byutvikling som skulle begrense nye by-
utvidelser på bekostning av viktig landbruk-
sjord . Fra dette punktet startet arbeidet med 
å bygge byen innover gjennom fortetting og 
omforming . Framtidens Stavanger har som 
mål å være en grønn og vakker by med høy 
tetthet og gode levekår .

Byen erkjenner sin sårbarhet knyttet til en 
sterk oljenæring som i framtiden vil bygges 
ned . Kompetansen må brukes til å bygge nye 
næringer og arbeidsplasser . Energi-, mat- og 
kulturnæringer kan ha naturlige fortrinn og 
utviklingsmuligheter i Stavangerregionen .

Byområdet har en administrativ inndeling fra 
1965, og den sammenhengende byen er i dag 
styrt av 4 kommunestyrer . Det nære omland 
har ytterligere 6 kommunestyrer som er invol-
vert i regionale utviklingsspørsmål . I denne si-
tuasjonen er regionalt samarbeid svært viktig 
for å løse oppgaver . Stavanger har en sentral 
rolle i dette samarbeidet . 

«Reinventing» Stavanger er altså en krevende 
oppgave som mange kommuner må løse sam-
men . Byregionen har en god samarbeidstra-
disjon å bygge videre på, og en samlet visjon 
for framtidens by vil være mulig å oppnå . 

PROSjEKTER SOM ENDRER STAVANGER
Regionale initiativer og infrastruktur
Byomforming og byutvikling
Bykvalitet og byrom,
Næringsutvikling,
Utdannelse og forskning,
Kultur og turisme .

26 eksempler

1  Regional boligpolitikk
Felles prosjekt mellom nabokommuner for å oppnå en 
god fordeling av boliger og befolkning i den regionale 
by. Avgjørende for kommunal økonomi, transportsys-
tem og livskvalitet. 

2  Ny Stavanger stasjon - regionalt 
transportknutepunkt
Eksisterende endestasjon med regionale togforbindel-
ser skal fornyes for å tilfredsstille nye krav, og forbe-
dres som regionalt trafikknutepunkt. Utviklingen skal 
bidra til å styrke Stavanger som regionalt senter og 
styrke adgangen til regionens felles ressurser. Stasjons-
området skal kunne romme flere publikumsrelaterte 
sentrumsformål.

3  Busway – styrket kollektivkorridor 
Stavanger - Sandnes
En ny Busway i båndbyen vil styrke sammenhengen 
fra nord til syd og adgangen til felles ressurser. Et be-
dre kollektivtilbud vil redusere antall bilreiser.

4  Rogfast og Ryfast
To nye veiprosjekt med undersjøiske tunneler vil 
forstørre omlandet til Stavanger, og gi viktige nye vei-
forbindelser langs vestlandet mot Bergen. Prosjekte-
ne vil øke den regionale tilgjengelighet og mobilitet, 
og kan ha positiv virkning for Stavanger som region-
senter.

5  Hillevåg-Paradis
Tidligere jernbaneområde nær sentrum planlegges for 
nye boliger og arbeidsplasser. Tett utbygging omkring 
jernbanestopp, ny småbåthavn og strandpromenade 
langs fjorden vil gi økt attraktivitet i et område som 
har vært preget av industri og trafikk.

6  Forus Øst
Tidligere industri- og lagerområde planlegges for kon-
torarbeidsplasser, boliger og service. Prosjektet tilfører 
Forus – regionens største og viktigste næringsområde 
– nye kontorarbeidsplasser, mange nye boliger, parker 
og turstier. Området har god kollektivbetjening med 
togstopp og framtidig busway.

7  Eiganes Park
Et tidligere fotballstadion med sentral beliggenhet er 
omdannet til moderne boligkvartaler med spennende 
tre-arkitektur. Dette, i tillegg til fine uteområder, gjør 
prosjektet til et forbilde for annen kvartalsutvikling i 
Stavanger.

8  Madla-Revheim, nytt byområde i 
Stavanger vest
En ny bydel planlegges for 10.000 innbyggere og en 
del arbeidsplasser. Området ligger vakkert til i et åpent 
jordbrukslandskap, og får god kollektivforbindelse til 
sentrum ved busway-linje. Prosjektet er et viktig bi-
drag til den regionale byutvikling, og skal levere høy 
standard for boliger og bomiljø.

9  Friområdeprojektet
Prosjektet har som mål å sikre attraktive grønne områ-
der og sammenhengende turstier for byens innbyg-
gere og besøkende. Lett tilgang til friområder styrker 
livskvalitet, friluftsliv, turisme og byens samlede kon-
kurranseevne.

10  Nytorget
Etablering av bruktmarked, festivaler og utstilling-
er på parkeringsareal i sentrum med aktive beboere 
som drivkraft. Aktiviteten bygger opp om Stavanger 
sentrum, bykvalitet og governance. Nytt tinghus og 
parkeringsanlegg i fjellhall planlegges i området. Dette 
utfordrer det eldre byrom og dagens bruk.

11  Blå promenade
Kommunen har etablert en 5 km lang turvei langs 
sjøkanten i Stavanger sentrum. Promenaden øker til-
gjengeligheten for gående og syklende, bedrer kontak-
ten med fjorden, styrker sentrum, by- og livskvalitet 
og turisme. Den binder sammen sentrum med sine 
ytterpunkter - Bjergsted kulturpark og byomformings-
området i Stavanger øst.

12  Sentrumsplan Stavanger
Kommunen lager en samlet utviklingsplan for Stavanger 
sentrum som blir styrende og førende for alle offentli-
ge og private investeringer i sentrum. Planen skal styrke 
sentrum som næringsområde og boområde, fremheve 
byens identitet, og bidra til økt livskvalitet for byens inn-
byggere og besøkende.

13  Regionalt næringssamarbeid
Organisasjonen Greater Stavanger er kommunenes felles 
satsning på «det man skal leve av», og legger til rette for 
næringslivet. Det regionale næringssamarbeid ble til un-
der oppbyggingen av oljesamfunnet med mål om å ut-
vikle og styrke denne næringen. Samarbeidet er verdifullt 
ved rekruttering og utvikling av nye næringer.

14  Forus Næringspark
Videre utvikling og modernisering av et av Norges stør-
ste og viktigste næringsområder for olje- og gassnæring-
en, med 2500 bedrifter og 40.000 arbeidsplasser. 
Området ligger midt i båndbyen Stavanger-Sandnes. 
Kommunene legger til rette tomter og infrastruktur, og 
bidrar til nødvendig fornyelse av de eldre delene.

15  Universitet og innovasjonspark
Universitetet (etablert 2004) ligger nær sentrum, hoved-
veier og flyplass. Campus skal utvikles til en ny bydel 
med byfunksjoner, og bidra til å styrke kunnskap, utdan-
nelse, innovasjon og fornyelse av næringsliv. Ulempene 
ved usentral plassering skal motvirkes ved bedre lokal-
service, bedre kollektivtransport og flere studentboliger 
i sentrum.

16  Stavanger Forum
Stort idretts- og messeområde nær sentrum. Området 
inneholder nye hoteller, en rekke haller for utstilling og 
idrett, samt en ishockeyhall med stor tribunekapasitet. 
Stavanger Forum har stor betydning som møteplass for 
næringsliv og idrettsmiljøer. Like ved ligger også en vide-
regående skole som tilbyr idrettsfag.

17  Tou Scene
Et nedlagt bryggeri ved fjorden i Stavanger øst omdannes 
gradvis til kunstfabrikk, scene og møtested – med atelier-
hus, øvingsfellesskap for rytmisk musikk, scener og kafé 
m.m. Prosjektet har stor betydning for folkelige og mer 
uformelle kulturmiljøer og blir en identitetsskapende 
faktor i omformingsprosessene som pågår i bydelen.

18  Friby for forfattere
Stavanger har vært friby for forfulgte forfattere siden 
1995 – den første i Norge. Byen er også adresse for 
ICORN – The International Cities of Refuge Network. 
Dette er en humanistisk, kulturell og litterær manifestas-
jon med stor potensiell betydning for lokal og internas-
jonal bykultur. 

19  Gladmat
Stavanger arrangerer Norges største matfestival hver som-
mer, og har på denne måten gjennom 15 år fremmet re-
gionale råvarer og tradisjoner. Festivalen styrker folkelig-
lighet, byliv, identitet, turisme og næringsutvikling.

20  Cruisehavn
Gjennom sommerhalvåret legger store cruiseskip til i Sta-
vanger sentrum. Dette styrker handel og turisme, og gir 
byliv og opplevelser for alle. De store skipene endrer også 
byens landskap i denne perioden, da de står i stor kon-
trast til småhus og småbåter som er typiske for Stavanger. 
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Byens historie
Stavanger regnes som middelalderby, 
grunnlagt i 1125 . Byen har i all hoved-
sak vokst frem de siste 200 årene, på 
bakgrunn av fire store næringer som 
dels har overlappet hverandre: sildefis-
ke, skipsfart, hermetikkindustri, og til 

sist oljenæringen . I nesten hele denne 
perioden har byen vært i rask vekst .

Stavanger i dag
I dag er Stavanger Norges fjerde største 
by med ca 130 000 innbyggere . Kom-
munens samlede areal er 67,67 km² . Av 
dette er 43,23 km² (60,55 %) tettsteds-
bebyggelse - noe som gjør Stavanger 
til Norges tettest befolkede kommu-
ne . Kommunen ligger på Nord-Jæren 

og utgjør sammen med Sandnes, Sola 
og Randaberg landets tredje største 
byområde med 237 269 innbyggere . 
Stavanger blir regnet som det adminis-
trerende, økonomiske og kulturelle sen-
teret i fylket og er residensby for flere 
aktører og institusjoner innen kultur, fi-
nans, helse, forskning og utdanning . 
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STAVANGERS STRATEGI FOR 
UTVIKLING  
En omfattende innsats ligger til grunn for ut-
viklingen av byen og regionen . Hvilken strate-
gi kan vi lese ut av den samlede virkningen?

• Vekst - en rekke regionale innsatser i kom-
binasjon med infrastrukturprosjekter og en 
felles regional politikk for byutvikling og 
næringsutvikling . En innsats med utgangs-
punkt i byens og regionens næringsmessi-
ge livsgrunnlag .

• Livskvalitet - flere prosjekter som skaper 
attraktive bomiljøer, bykvalitet og gode by-
rom, gjennom omfattende byomforming 
og større byutvikling . Denne innsatsen ret-
ter seg spesielt mot innbyggernes livskvali-
tet .

• Kunnskap - en omfattende innsats innen-
for kultur, forskning og utdannelse, som 
skal bidra til å sikre både den nåværende 
livskvalitet og en fremtidig bærekraftig ut-
vikling med hensyn til utdannelse, forsk-
ning, innovasjon og nye næringer .

Olje- og gassnæringen har hatt sterk innfly-
telse på by- og samfunnsutviklingen i regio-
nen, blant annet som vekstmotor for regionen 
og generator for en sterk offentlig og privat 
økonomi . Stavangers omfattende satsing på 
kultur skyldes bl .a . ønsker om å attrahere og 
betjene velutdannede og kulturinteresserte 
befolkningsgrupper til oljenæringen . Byområ-
det Stavanger-Sandnes kalles gjerne båndby-
en, hvor to eldre bykjerner forbindes med et 
sammenhengende belte med bybebyggelse . 
Midt i bybåndet har det oppstått et stort ur-
bant kryss: Forus næringsområde - tidligere 
preget av industri, tungtransport og helikop-
tertrafikk - nå en prestisjetung adresse for ol-
jenæringens hovedkontorer og andre viktige 
kompetansebedrifter .

Forus har for lengst passert de to bysentrene i 
antall arbeidsplasser . Området har sin egen lo-
gikk og arkitektur, og sine trafikale utfordring-
er . Nær Forus ligger regionens flyplass, samt 
universitet og innovasjonspark .

Gjeldende bystrategi legger vekt på følgende:
• Fremme forholdene for dagens næringsliv 

ved å styrke regionen og infrastrukturen, 
modernisere næringsområdene og tilføre 
nye moderne businessfasiliteter, i tillegg til 
økt grad av mixed use eller blandede funk-
sjoner .

• Satse på nye næringer, utdanning og eta-
blering av gode bomiljø .

• Utvikle de gamle bysentre som motorer for 
en bredere nærings- og samfunnsutvikling 
ved å satse på kultur, bykvalitet og attrakti-
ve urbane bomiljøer .

• Styrke sammenhengen i det fellesskap som 
i fremtiden skal bære samfunnsutviklingen 
gjennom en bedre infrastruktur for pend-
ling og fritidsaktiviteter, og bedre utnyttel-
se av felles regionale ressurser .

• Styrke kulturell innsats og derved opplevel-
sen av fellesskap og identitet .

Strategien underbygges av ressurser fra bl .a . 
næringsliv, universitet, internasjonal flyplass 
og attraktive by- og naturmiljøer . Byens pri-
vate og offentlige beslutningstakere har etter 
40 års fremgang og vekst fått viktige erfaring-
er og selvtillit å bygge videre på . Selv om ol-
jeressursene i Nordsjøen har gitt Stavanger 
et næringsmessig vinnerlodd, har pioner- og 
dugnadsånd samt evne og vilje til å ta beslut-
ninger og samarbeide regionalt også bidratt 
sterkt til å utvikle dagens Stavanger .

UTVALGTE PROSJEKTER

STAVANGER MOT 2020 
Oljenæringen er på samme tid Stavangers 
styrke og svakhet . Den krever stor oppme-
rksomhet, og kan begrense utsynet mot nye 
muligheter . Selv om oljesektoren fortsatt i 
mange år vil være et sterkt element i livs-
grunnlaget, er tiden etter oljen et nøkkelte-
ma . Den store utfordringen er å bane vei for et 
nytt, bredere livsgrunnlag og et mer mangfol-
dig næringsliv . 

De langsiktige strategiske planene for by- og 
regional utvikling omfatter blant annet:

• Styrking av det regionale fellesskap, gjen-
nom bedre sammenhenger og samarbeid 
om viktige oppgaver . Forsterket og samord-
net lederskap i en skarp global konkurran-
se . 

• En mer aktiv innsats for utvikling av nye 
næringer, motvirke sårbarheten som følger 
av en sterk oljenæring .

• Videre utvikling av den kulturelle innsats fra 
en mer forbruksorientert form, til en mer 
engasjerende og kreativ form, som frem-
mer aktive innbyggere og nye fellesskap, 
og som bedre gjenspeiler den flerkulturelt 
sammensatte befolkningen i byen . I dag 
har hver femte Stavangerinnbygger sitt 
opphav fra et annet land .

• Nyskapende byomforming: Å skape en mo-
derne, urban livsform og bystruktur som 
fremmer innovasjon, kultur og fellesskap . 
Det handler om en fornyelse av hele bånd-
byens midtstykke til moderne kunnskaps-
baserte bydeler og integrert bystruktur, og 
samtidig styrke de gamle bysentre som att-
raktive og kulturelle miljøer .

• Den nye bystrukturen vil få et fornyet Fo-
rus næringsområde midt i båndbyen gjen-
nom omforming av eldre industrimiljøer . Et 
nasjonalt viktig næringsområde omgitt av 
byen: Mot nord og sør de attraktive bysen-
trene i Stavanger og Sandnes, mot øst fjord 
og fjell, og mot vest nye bydeler og grønne 
områder .

 
 

25  - Europeisk kulturhovedstad Stavang-
er 2008
Under visjonen ”Open Port” var Stavang-
er Europeisk kulturhovedstad i 2008 . Gjen-
nomføringen ga viktige erfaringer med sto-
re byarrangementer, og ga innbyggere og 
besøkende unike opplevelser på scener, i 
byrom og i landskap . Hele byens kulturliv, 
skoler og barnehager deltok aktivt i marke-
ringen . Visjonen er fortsatt i bruk i opplegget 
som skal sikre en langsiktig virkning av sat-
singen (planen ”Kulturbyen Stavanger 2010 1017) . Flere av kulturhovedstadsprosjektene 
videreføres . 

21  Regional plan for byudvikling på Jæren 
Regionale myndigheter og 10 kommuner gikk 
sammen om å lage en samlet plan for utvikling 
av byområdet i den større Jæren-regionen, 
Stavangers omland . Planen gir en samlet og 
helhetlig løsning for utbygging, fortetting og 
transportsystem i regionen . Tema i planen er 
tettere utvikling av byområdet, vern av land-
bruksarealer og grønne arealer av regional 
betydning, og forsterket kollektivtransport . 
Planen definerer også langsiktige utviklingsret-
ninger og et hierarki av sentre i flerkjerneregio-
nen på Jæren .

22  Jåttåvågen 
Omfattende utvikling av et masseutfylt områ-
de hvor det på 70- og 80-tallet ble laget store 
offshore installasjoner for Nordsjøen . Områ-
det etableres som moderne bydel med boliger, 
arbeidsplasser, videregående skole, kollektiv-
knutepunkt og sportsstadion .

23  Urban sjøfront i Stavanger Øst
Visjonært byomformingsprosjekt nær sentrum, 
der et eldre industri- og havnelandskap omdan-
nes til en moderne bydel med god kontakt med 
fjorden . Prosjektet skjer i samarbeid og partner-
skap med grunneiere og andre . Private og offent-
lige krefter virker sammen .

26  Bjergstedvisjonen 
Et tidligere havneområde i sentrum er om-
dannet til musikkbydel . Nytt konserthus sto 
ferdig i 2012, og er symfoniorkesterets nye 
hjem . I tillegg er det bygget utendørs amfi, 
kulturskole og videregående skole for mu-
sikk, dans og drama . Universitetets institutt 
for musikk og dans ligger like ved . I området 
omkring musikksenteret i Bjergsted er det 
bygget nye attraktive boliger .

24  Middelalderbyen og det historiske 
havnelandskap 
Bevaring av bygg og bymiljø i middelalderby-
en, sjøhusrekken og det historiske havneland-
skapet er en viktig regional og nasjonal opp-
gave . Store deler av bykjernen er verneverdig . 
Dette er utfordrende for moderne handels- 
og kontorkonsepter som vil utvikle byens sen-
trum . Unike løsninger kan oppstå der gode 
ideer utvikles innenfor rammen av historis-
ke bymiljøer . En god bruk av byens historis-
ke miljøer vil styrke bymiljøet, identiteten, tradisjon og verdier for innbyggere og besøkende . 
Kommunens planer skal bidra til en ønsket utvikling .

Foto: Torgeir E . Sørensen

Foto: Urban sj + © front foto

Foto: Jan Nilsen

Foto: Siv Egeli

Foto: Hinna Park

Foto: Hinna Park
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TROMSÖ 2013 25 prosjekter som viser vei

Tromsø kommune utgjør i seg selv en geogra-
fisk region med sine 2566 km2 .  Av kommu-
nens 70 .000 innbyggere bor ca 60 .000 i det 
sentrale byområde .  Byen er fylkeshovedstad i 
Troms fylke og den største byen i den nordlige 
landsdelen .  Etableringen av universitetet med 
universitetssykehuset er det viktigste grunnla-
get for utviklingen av en moderne kunnskaps-
by og byens rolle som landsdelssenter .

Arktisk råd besluttet i 2013 å legge sitt sekre-
tariat permanent til Tromsø .  Sekretariatet er 
i seg selv ikke stort, men vedtaket bekrefter 
den internasjonale betydningen av begrepet 
«Arktisk hovedstad» .

Samtidig er fusjonene mellom universitetet og 
høgskolene i Tromsø og Alta sluttført . Byens 
sentrale betydning understrekes ved universi-
tetets nye navn: Norges arktiske universitet .  

Fokus på forskning og utvikling i «Nordområ-
dene» understrekes ytterligere ved at Fram-
senteret utvides og viktige og store kommer-
sielle aktører etablerer seg i byen i tilknytning 
til dette .

En opprivende politisk strid om byens forhold 
til det samiske er avsluttet med en avtale mel-
lom byen og sametinget . Dette vil understre-
ke at byen også skal ha en sentral rolle i det 
samiske samfunn og påtar seg en rolle for å 
fremme og verne om samisk kultur .

Byens politiske ledelse er optimistiske med 
tanke på vekst, basert spesielt på posisjonen 
som kunnskapsby, aktivitet knyttet til petro-
leumsaktivitet i nord, produksjonen av sjømat 
og økende turisme .

Byen står imidlertid foran store utfordringer 
med å velge strategi og retning for fortsatt by-
vekst .  I dag er det et stort press på eksisteren-
de infrastruktur og store behov for utvikling 
av et bærekraftig transportsystem .

Byen er etablert langs to sund med Tromsøya 
som det sentrale byområde . Byggesonen mel-
lom fjell og fjære er smal . Strandsonen og 
marka på toppen av øya er viktig rekreasjon-
sareal .  Mot fjellet begrenses ut bygging av 
bratte fjellsider hvor bygging høyere enn kote 
+ 100 er klimatisk krevende .  De naturlige be-
grensningene har gitt et utbyggingsmønster 
med bybånd langs Tromsøysundet og Sand-
nessundet .  Byvekst i dette mønsteret kan gi 
store avstander, dersom det ikke bygges med 
tilstrekkelig tetthet . Kommunikasjonslinjene 
med kryssing av sundene gir få knutepunkt . 
Tettheten i bebyggelsen må samtidig avveies 
i forhold til kvaliteten av uterom med lav sol-
høyde på 70o nordlig bredde . 

• Arkeologiske funn viserbosetting  9 000 år tilbake
• 1252  Status som kirkested
• 1794  Bystatus 
• 1820  Hurtigruta
• 1964  Tromsø lufthavn – Langnes åpnet
• 1969  Brann ødelegger store deler av bebyggelsen i sentrum
• 1972  Universitetet åpnet (verdens nordligste)
• 1974  Bru til  Kvaløya åpnet
• 1991  UNiTØ Universitetssykehuset UNN
• 1994  Tunnel under Tromsøysundet
• 1998 Polarinstituttet flyttes til Tromsø
• 2005  Nytt rådhus, bibliotek og kinosenter
• 2013 Sekretariatet for arktisk råd plasseres i Tromsø

Nøgletal
Areal: 2524 km2
Folketall 70358 (10000 i byområ-
det)
Studenter 10.000
Sysselsatte 34.000
Ledige ca. 700

Igangsatte boliger 
2010: 99, 
2011: 115,
2012:427

Fra Tromsø presenteres prosjekter som i større eller 
mindre grad realiserer de verdier som er nedfelt i de 
fem temaene i Odense charter. 

URBANT VELFERDSSAMFUNN 
– BYEN FOR ALLE!
For at byen skal fungere med et rikt mangfold må vel-
ferdsinstitusjoner og kulturinstitusjoner integreres i 
den etablerte byen. Først og fremst presenteres kom-
munens strategi for utvikling av eiendommer til helse- 
og omsorg fram til 2030. Videre presenteres boligbyg-
ging som er godt integret i eksisterende strukturer og 
de prosjektene med størst betydning for å tilfredstille 
byens store etterspørsel etter boliger.

1. Utvikling av eiendommer til helse- og 
omsorg fram til 2030
Prosjektet skal legge strategien for kommunens egen 
bygging av boliger for folk med ulike behov for bis-
tand og betjeningsfunksjoner til dette.

2. Gyllenvang barnehage
Barnehagen er integrert i eksisterende boligområde. 
Ferdig i 2005 som en del av «Barnehageløftet» hvor 
man realiserte regjeringens mål om full barnehagedek-
ning.

3. Kvamstykke barnehage
Bygget sto ferdig i 2012. I tillegg til å være en del av 
«Barnehageløftet» er bygningen også en pilot for bære-
kraftig bygging som skal redusere utslippet av klima-
gasser.

4. Parkgata 17 - 19
 Privat leilighetsbygg som introduserte en ny dimens-
jon av boligbygging i sentrum hvor byens park betrak-
tes som en del av boligenes uteareal.

5. Grønnegate 21 – 23
Tre boliger og senter for Norges Reindriftssamers 
Landsforbund.  I 1985 var dette et banebrytende pro-
sjekt for moderne innpasning i den gamle trehusbe-
byggelsen.

6. Fiskergata 8
Privat minibolig som utnytter en meget liten tomt.

7. Heraklium bo- og velferdssenter
På 80-tallet ble det bygget to  slike senter sentralt i 
byen med god tilgang på byens ulike funksjoner.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
Konsentrert byvekst er kommunens mest betydelige 
bidrag til bærekraftig utvikling og har vært et føren-
de prinsipp for byens utbyggingsstrategi de siste 20 
år. Høyere tetthet var helt nødvendig for å utnyt-
te teknisk infrastruktur bedre og begrense veksten i 
biltransport.  Samtidig gir den lave solhøyde på 70o 
nordlig bredde store utfordringer for kvaliteten i ute-
rom. 

8. Strandkanten
Det bygges 1200 boliger på tidligere næringsarealer og 
dels på utfylling i havet. Dette har vært et viktig «pi-
lotprosjekt» for byens byutviklingsstrategi med «vekst 
innover» som bryter med tidligere byspredning. 

9. Tomasjordnes
Dette boligprosjektet startet opp i «kjølvannet» av 
Strandkanten. Her bygges 650 boliger ut i et raskere 
tempo enn tilfellet med Strandkanten. Bygging ut i 
sjøen er felles men gjennomføringen er styrt av en eier 
og skjer raskere enn med Strandkanten.

10. Kullkransvingen
Kull fra Svalbard utskipes ikke lengre via Tromsø. 
Området planlegges nå utnyttet til et moderne kon-
tor- og forretningsområde i tråd med planene om å 
urbanisere hele området mellom  sentrum og univer-
sitetet.

11. Brannstasjonen
Bygningen som sto ferdig i 2010 er gjennomført som 
et lavenergiprosjekt. Tomta ligger helt i sør, langs Stak-
kevollveien og fremmer urbaniseringen av dette området.

12. Politihus
En gammel rekefabrikk er nå revet og erstattes av 14.500 
m2 for politiet, Statens barnehus og Konfliktrådet. Tom-
ten ligger vis avis brannstasjonen og styrker omdanning-
en av området.

13. TROFI
Produksjonen av sildolje og sildemel har veket for pro-
duksjon av for til torskeyngel og bygging av 17 600 m2 
kontor og høyteknologisk næringsvirksomhet.

14. Ungdomsboliger på Tomasjordnes
Dette er et prosjekt av boligbyggelaget som rettet seg 
inn mot å skape billige boliger for ungdom. Samtidig er 
det gunstig plassert med tilknytning til en viktig trasé 
for buss.

UTVIKLING AV KUNNSKAPSBYEN
Etableringen av universitetet i 1972 førte byen inn i ut-
viklingen av kunnskapsbyen. Det er skapt grunnlag for 
utvikling av andre kunnskapsinstitusjoner og næringseta-
bleringer med kunnskapsproduksjon og anvendelsen av 
den moderne kunnskapen som viktigste forutsetninger.

15. Sørbyen
I 1998 flyttet Polarinstituttet inn i nybygg i området sør 
for sentrum. I dag er Framsenteret tyngdepunktet i et 
omdanningsområde hvor kommunen legger til rette for 
å etablere en rekke nye kunnskapsbedrifter.

16. Kontorbygg for Aker Solutions (ASKO)
ASKO Norges fremste engeneeringsselskap innenfor 
offshore olje og gass. Det bygges 12.000 m2 som nabo 
til Framsenteret.

17. Ombygging av Mack bryggeri
Bryggeriet er flyttet ut og 16.500m2 ombygges nå blant 
annet til studenthus med scene, lokaler for kunstakade-
mi og ny landskapsarkitektutdanning.

18. Kystens hus
Bygg på 20.000 m2 er nå under oppføring ved Stortor-
get.  Her kommer kontorer for Norges Råfiskelag, forsk-
ningsinstituttet Nofima, hovedkontoret til Norges Sjø-
matråd og eventuelt andre beslektede institusjoner.

DEN REGIONALE BYEN.
Tromsø kommune utgjør i seg selv en geografisk region 
med sine 2566 km2. Byen er fylkeshovedstad  og den 
største byen i den nordlige landsdelen. Universitetet, 
universitetssykehuset og plasseringen av sekretariatet for 
Arktisk råd gir byen en viktig funksjon som landsdels-
senter og et globalt senter for Nordområdene.

19. Universitetet
Universitetet ble etablert i 1972. Har i dag 225.000 m2 
på campus i Breivika. Etter fusjon med høgskolene i 
Tromsø og Finnmark er det fortsatt noen universitets-
funksjoner utenfor campus. Universitetet har 2.700 an-
satte, 12.000 studenter hvorav 10.000 i Tromsø. 

20. Framsenteret
Norsk Pollarinstitutt ble flyttet til Tromsø i 1998. Fram-
senteret utvides nå og det avsettes tomt for et byggetrinn 
3. Sentret vil da være på 30 – 40.000 m2 med plass til 
625 ansatte fordelt på en rekke forsknings- og forvalt-
ningsinstitusjoner i tillegg til sekretariatet fro Arktisk 
råd.

21. Distriktsterminal på Prostneset
Det er nå klart for å bygge et moderne terminalbygg i 
dette knutepunktet i sentrum. Alle reiser med region-
busser eller hurtigbåt til og fra Tromsø sentrum vil skje 
gjennom terminalen i tillegg til to daglige anløp med 
Hurtigruten.

LEVENDE OG ÅPEN BY
Tilrettelagte møteplasser er et viktig element i utvikling-
en av kreativitet i kunnskapsbyen. Parker og byrom er 
viktig. «Det fjerde byrom» defineres som el av bygningen 
på gateplan som er tilgjengelig og kan betraktes som en 
utvidelse av det offentlige byrom som utgjøres av torg, 
plasser og gater. 

22. Fokuskvartalet
Tromsø kommune sitt rådhus med bibliotek og flerkino-
anlegg ble tatt i bruk i 2005. Den store åpne byhallen 
som henger sammen med kantine, kinoen og biblioteket 
fungerer som et av byens viktigste møtesteder. 

23. Skarven og «The edge»
Hotellet er under oppføring med et stort åpent vestyby-
leareal med kontakt til Vertshuset Skarven , kaien foran 
og opp mot byen via Strandgata. 

24. Strandgata 20 
Et lite og godt eksempel på en butikk som vender seg ut 
mot byens torg og etablerer den gode forbindelsen mel-
lom ute og inne.

25. Tromsømarka
Langs ryggen av Tromsøya strekker det seg et friområde 
med forbindelse til bydelene rundt. Dette er et stort na-
turområde med flere vann og skog. Kommunen legger til 
rette for økt bruk av område til rekreasjon og forbindelse 
mellom bydelene med skiløyper,  gang- og sykkelstier.
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TROMSØ MOT 2044 TROMSØ 2020
Tromsø har fået cementeret sin position som 
hovedbyen for arktisk forsk  ning, uddannel-
se og innovation . Den er brohovedet for hele 
den interesse for Nordatlanten, som er blevet 
forstrerket i årene op til, og som drekker en 
me  get bred vifte af aktiviteter og aktarer .

Også på turistområdet udvikler Tromsø sig 
markant . Fremtidens turister sa ger det auten-
tiske . De vii se nordlyset, få en fomemmelse af 
samerkulturen og forstå både de miljemressi-
ge og naturbetingede vrerdier i det enorme 
arkti ske område . Ingen anden by iNorden kan 
folde denne historie ud som Trom ø baseret på 
en mere en l 0 .000 år lang historie .

2013 representerer en betydningsfull milepæl 
i etableringen av Tromsø som arktisk ho-
vedstad . Arktisk råd besluttet å legge sitt se-
kretariat permanent til Tromsø .  Sekretariatet 
er ikke stort men vedtaket bekrefter den inter-
nasjonale betydningen av begrepet «Arktisk 
hovedstad» .

Byens politiske ledelse har store ambisjoner 
om at byen skal fylle denne rollen særlig ba-
sert på ny petroleumsaktivitet i Barentsha-
vet . Selv om oljeutvinning skulle bli vesentlig 
mindre omfattende enn forventet, vil de glo-
bale klimaendringene føre til at alle resurse-
ne i Arktis blir mere tilgjengelige . I 2044 kan 

den nordlige sjørute være åpen for alminnelig 
skipstrafikk . Sjømatnæringene synes fortsatt å 
ha gode vekstmuligheter .

 Fokus på forskning og utvikling i «Nordom-
rådene» understrekes ved at Framsenteret ut-
vides og viktige og store kommersielle aktører 
etablerer seg i byen . I 2044 er byen 200 år . Da 
forventes det at Tromsø har konsolidert sin 
posisjon som ledende senter for utdanning, 
forskning og innovasjon i arktiske områder . 
Universitetet er ledende på forskning og ut-
danning knyttet til utviklingen av nordområ-
dene .

UDVALGTE PROJEKTER

15 Sørbyen
Rundt 1850 gikk bygrensa i dagens Musegate som går vinkelrett opp fra strandlinja, sør for 
Mack’s bryggeri som åpnet i 1877 . Sør for denne grensa ble det bygget sykehus, landskirke og 
sist museum som åpnet til byens 100 årsjubileum i 1894 . .
   
Området langs stranda fikk etter hvert en tilfeldig utnyttelse med avfallsfylling og seinere 
ulike virksomheter og et provisorisk bygg for det nye universitetet som ble etablert i 1972 . 
Dagens bruk av område er i hovedsak bestemt gjennom etableringen av Polarmiljøsenteret 
Hålogaland . Kommunen har i samarbeid med flere av interessentene til område utformet et 
områdeprogram for utviklingen av området . 
Norsk Polarinstitutt ble etablert i 1928 og ble flyttet til Tromsø hvor bygningen ved Strand-
veien ble tatt i bruk i 1998 . Sammen med 20 nandre institusjoner utgjør dette Framsenteret . 
Det er nå vedtatt planer for å utvide senteret fra 23 .000 m2 til i overkant av 30 .000 m2 . 10 nye 
institusjoner skal inn i senteret som skal huse sekretariatet for Arktisk råd .  I tillegg til kontor- 
og møteromsfunksjoner inneholder utvidelsen avanserte laboratorier . Statsbygg planlegger 
bygget som et pilotprosjekt for bygging av kontor og næringsbygg med «passiv hus stan-
dard» . Senteret vil da ha 625 arbeidsplasser .  Byggestart for utvidelsen er forventes i 2014 . 
Samtidig har en i samarbeid med kommunen satt av tomt til et tredje byggetrinn med ytre 
ramme på 14 .000m2 .

I tillegg til Framsenteret  planlegges det for 30000 nye m2 for nye kontorbygg blant annet for 
Aker Solutions som er Norges ledende engeneerings selskap innefor olje- og gass off shore .  
De tar sikte på å etablere seg med 2 – 300 ansatte i Tromsø i første omgang .

Planer for et større hotell nord for Framsenteret og etablering av et kjøpesenter i og sør for 
Macks bryggeri er under behandling .

8 Strandkanten 
Utbyggere: flere
Prosjekterende: flere
I perioden 1993 – 96 gjennomførte kommunen en 
undersøkelse av urbaniseringspotensialet i sen-
trumsnære områder . Hensikten med dette prosjek-
tet – «Spillet om Tromsø»,  var å legge til rette for en 
byvekst uten å utvide byggesonen . Området langs 
sundet, sør for Tromsø sentrum ble undersøkt som en 
av «brikkene» i spillet . Strandkanten er den nordligste 
delen av dette området .
i Tromsø sammenheng dette et meget stort urbani-
seringsprosjekt . Det bygges 1200 nye boliger dels på fylling og dels på tidligere næringsarea-
ler som hadde lav utnyttelse . Kommunen tok initiativ til å følge opp «Spillet om Tromsø» med et 
pilotprosjekt for konsentrert byvekst . Det ble etablert et fruktbart samarbeid mellom kommu-
nen, sammenslutning av grunneiere og Husbanken . Ambisjonen var å etablere en konsentrert 
bybebyggelse i forlengelse av Tromsø sentrum . Boligene skulle organiseres med en struktur for 
byrom på tvers av de sentrale kommunikasjonsaksene som går langs Strandveien og strandlin-
ja . I tillegg til fortau langs Strandveien planlegges en sentral gjennomgående gangstrøk og en 
strandpromenade . Byrommene er regulert bilfri . Reguleringsplanen ble godkjent i -99, bygging-
en startet i 2003 og i 2013 er vel 60% av området bygget ut . Utbyggingen har gått over vesentlig 
lengre tid enn en forutsatte under planleggingen . Skiftende eierskap, ulike utbyggingsselskap 
og en kommune med lite erfaring med å koordinere et så stort prosjekt har gjort det vanskelig å 
følge opp alle gode intensjoner i prosjektet .  
Det er bygget en del boliger her som strekker seg etter prosjektes ambisjoner om kvalitet på 
bygg og uterom og andre prosjekter som ikke i samme grad evner å ta denne ambisjinen . Pro-
sjektet har imidlertid vært viktig for å markere en kraftig endring fra eneboligbyen til en mer 
bærekraftig urbanisering . 1200 boliger knyttet til en av byens mest sentrale kollektivakser og 
dels gangavstand til sentrum, gjør dette til et strategisk viktig prosjekt .

11+12+13 Stakkevollveien 
Området mellom Tromsø sentrum og Breivika har 
stått sentralt i kommunens arbeid med å urbanise-
re de bynære områdene . Siden 1993 har det vært et 
viktig mål å knytte universitetets campus nærmere 
til sentrum .  Prosessene har gått over lang tid, men i 
løpet av de siste fem år er det igangsatt en rekke pro-
sjekter som gir området høyere utnyttelse og nye by-
funksjoner:
Kulkrana som i sin tid var viktig for mottak av kull fra 
Svalbard skal omdannes til et nytt område for kon-
torer og forretning med henholdsvis 15 000 m² med 
kontorareal 2500 m² med forretningsareal vendt mot 
Stakkevollvegen . 
Rett nord for «Kullkrana», på oversiden av veien ble 
ny brannstasjon på 5100 m2 tatt i bruk i 2010 . Bygget 
er gjennomført som et lavenergiprosjekt og strenge miljøkrav til materialbruken . Prosjektet 
fungerte som en pilot for omdanning av området og gjorde området attraktivt også for eta-
blering av nytt politihus på 14500m2 . På denne måten endres bilde av et nedslitt industriom-
råde til et interessant område for nyetablering og ny og økt virksomhet i området .
Videre nordover er planene klar for å erstatte tidligere fiskeindustri på Kræmers eiendom med 
omfattende boligbygging . Videre nordover ligger TroFi - et annet, større industrianlegg hvor 
det inntil nylig var produksjon av sildeolje og fiskemel . Den driften er nå avviklet og erstattet 
med ny virksomhet knyttet til produksjon av for til oppdrett av torsk spesielt i yngelfasen .
På den sørlige delen av tomt er det nå startet bygging av et samlet bruksareal for ny be-
byggelse på 17 600 m² hvorav 3000 m² på ny utfylling . Ambisjonen er å legge til rette for ny 
næringsvirksomhet basert på kunnskapsutviklingen om marine resurser .

22 Fokuskvartalet 
Byggherre: Tromsø kommune
Prosjekterende: HRTB arkitekter
Tromsø kommune sitt rådhus med bibliotek og flerkinoanlegg ble tatt i bruk i 2005 . Bygget er-
stattet et rådhus på tomta som var bygget i 1958 . Fokus kino med sitt karakteristiske Cande-
laskalla 1970 er ombygget til et åpent bibliotek i fire plan under den gamle kinoens betongs-
kall . Et nytt flerkinonalegg med 6 saler og 950 seter er lagt under rådhusdelen med over 400 
arbeidsplasser, kommunestyresal og en stor åpen «byhall» .  
Rådhuset henvender seg mot Rådhusparken, bibliotek og kino mot Grønnegate . Den store 
åpne byhallen som henger sammen med kantine, kinoen og biblioteket fungerer som et mø-
tested . Rådhusets funksjoner er åpne og tilgjengelige og legger til rette for kontakt mellom 
ansatte, politikere og brukerne av byen .
Bygget kombinerer kulturaktivitetene med det politiske livet . Overgangen mellom bystyresal, 
kantine og publikumsareal er et særlig godt eksempel på hvordan det «fjerde byrom» inviterer 
til deltakelse og medinnflytelse .

En opprivende politisk strid om byens forhold 
til det samiske er avsluttet med en avtale mel-
lom byen og sametinget . Dette understre-
ker at byen også skal ha en sentral rolle i det 
samiske samfunn og påtar seg en rolle for å 
fremme og verne om samisk kultur .
Turisttrafikken har økt betraktelig . Stadig fler 
ønsker å oppleve nordlyset og den arktiske 
vinteren . Turismen forventes å vokse vide-
re . Tromsø kan bli en ledende destinasjon for 
økoturisme, skiopplevelser og større kongres-
ser . .
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Ordførere og rådmenn TK og STFK, rektorer NTNU og HiST, konsernsjef  
SINTEF, adm.dir. Næringsforeningen og Samskipnaden

Rådgivere og saksbehandlere – prosjektledere, utviklere   

Administrativ ledelse, strategiske rådgivere 
TK, STFK, NTNU, HiST, SiT, SINTEF, student 

Strategisk 
samarbeidsforum for kunnskapsbyen

Plangruppe for helhetlig campus- og byutvikling 
Arbeidsgrupper, workshops

TK Byplan, Byggesak, Kommunalteknikk og Eierskapsenheten –
Eiendomsforvaltning & utbyggingsenheter hos partene   

TRONDHEIM
2013

25 BANEBRYTENDE PROJEKT

TRONDHEIM SETTER KUNNSKAPEN I SENTRUM 
Trondheim er Norges tredje største by og i 
sterk vekst . Befolkningen øker med 2 700 per-
soner per år . 

Byens og regionens største fortrinn er de ster-
ke utdannings- og forskningsmiljøene med 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universi-
tet (NTNU), SINTEF (Skandinavias største forsk-
ningskonsern) og Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) i spissen . 

Kunnskap og kompetanse blir enda viktigere 
i framtiden . Arbeidet med å legge til rette for 
utdannings- og forskningsmiljøene og å styr-
ke samhandlingen med omgivelsene rundt 
fortsetter med stor kraft . 

Trondheim er flere ganger kåret til Norges 
beste studieby – mye takket være den unike 
studentkulturen som drives av studentene 
selv . Dette fortrinnet må Trondheim ivareta på 
beste måte, samtidig som det må arbeides for 
å sikre et godt tilbud av studentboliger . Ande-
len internasjonale studenter og forskere øker . 
Det er god grunn til å fokusere ekstra på vår 
rolle som vertskommune for disse fremover . 

En god og framtidsrettet campus- og byut-
vikling er et viktig virkemiddel for å styrke 
studiebyen og kunnskapsbyen . Universitete-
ne og høgskolene må få gode rammevilkår og 
en campusinfrastruktur som kan utvikles i et 
langsiktig perspektiv . Samtidig må boliger til 
studenter og unge forskere, næringsliv, byliv 
og møteplasser, som kaféer, handel, idretts- 
og kulturarenaer, finne sin plass mellom un-
dervisning, forskning, laboratorier slik at det 
skapes pulserende innovasjonssteder . 
NTNU, HiST, SINTEF og St .Olavs hospital er al-
lerede tungt tilstede i området fra Trondheims 
sentrum og sørover . Kommunen og regionen 
samarbeider tett med kunnskapsinstitusjone-
ne for å bidra til realisering av viktige enkelt-
prosjekter og sikre felles interesser . 

Vi utarbeider nå en masterplan – en felles 
plattform for videre utvikling av bycampus og 
kunnskapsaksen . Målet er å styrke samhand-
ling, synlighet og attraktivitet . 

Nedenfor trekker vi fram noen av de banebry-
tende prosjektene som bygger opp under det-
te helhetsgrepet . 

Byens overordnede mål og visjoner
Trondheim sine overordnete mål er formulert i 
Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020:
1. I 2020 er Trondheim en internasjonalt anerkjent 
teknologi- og kunnskapsby 
2. I 2020 er Trondheim en bærekraftig by, der det 
er lett å leve miljøvennlig
3. I 2020 er Trondheim en inkluderende og mang-
foldig by
4. I 2020 er Trondheim kommune en aktiv sam-
funnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver

Hovedmål 1 utdypes også i andre av kommunens 
planer: 
• NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regi-
onens største fortrinn (Strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen, 2010) 
• Trondheim skal innen 2018 bli ansett som Nor-
dens beste studieby (Handlingsprogrammet for 
helhetlig studentpolitikk 2013-2014, Studentenes 
framtidserklæring, 2013)

Nøkkeltall
• Trondheim er Norges tredje største by med 
180 000 innbyggere
• Trondheim er en utpreget studieby med over 
33 000 studenter

Metoder for projekter

Masterplan for Trondheimskunn-
skapsakse
Felles strategier som konkretiserer hvordan vi skal 
arbeide mot visjonen gjennom tre delmål:
• Sikre en hensiktsmessig og attraktiv utbygging til 
utdanning, forskning og innovasjon
• Sikre gode vilkår for et attraktivt campus- og byliv
• Sikre effektive forbindelser og god tilgjengelighet

Ny innsats 
Møteplasser og byrom
Forbindelser og tilgjengelighet

BYOMDANNELSE/BYUDVIKLING 

1 Vitenskapssenteret
Det skal bygges et nytt Vitenskapssenter på Kalv-
skinnet med magasiner for vitenskapelige samling-
er, utstillingsarealer, publikumsfasiliteter, lærings-
rom, verksteder, kafé og butikk. Målet er å samle 
forskningsformidling og kunnskapsbaserte opplevel-
ser under ett tak for å utnytte nærheten og samhand-
lingsmulighetene med publikum, kulturinstitusjoner 
og byen. 

2 HiST Teknologibygg og

3 HiST Lærerutdanning
På Kalvskinnet bygger HiST nytt bygg for sine tekno-
logiutdanninger. Lærerutdanningen, som i dag ligger 
utenfor sentrum, planlegges inn i samme området. 
Utbyggingsplanene på Kalvskinnet vil være viktige 
bidrag for å løse to viktige samfunnsutfordringer: be-
hovet for å utdanne flere ingeniører og gode lærere. 
Realfagssatsingen vil kunne få et ekstra løft gjennom 
sterkere kobling mellom de to fagområdene.

To spennende prosjekter utredes som utvilsomt vil 
styrke kunnskapsbyen og bydelen Kalvskinnet:

4 Cirkus: idrettsbygg, studentboliger - og 
kino?
Trondheim kino skal fornye sine fasiliteter og få inn 
det aller nyeste av moderne teknologi. Studentene har 
behov for økt kapasitet både innen idrettstilbud og 
boliger, og HiST trenger auditorier og idrettsfasiliteter 
til undervisning og forskning. De tre partene utvikler 
dermed et felles prosjekt med integrert idrettsbygg, 
studentboliger og kino.

5 Nye Leuthenhaven
Et annet alternativ er at kinoen bygges ut sammen 
med Trondheim kommunes prosjekt om nytt offent-
lig administrasjonsbygg på Leuthenhaven. Viktige 
elementer i dette prosjektet er opparbeidelse av ny 
park/torg og tilrettelegging for utvidelse av Trønde-
lag Teater. 

6 St.Olavs hospital

7 Kunnskapssenteret
Kunnskapssenteret er det foreløpig siste senteret ved 
St.Olavs hospital, og åpnet i september 2013. Sykehu-
set og NTNU deler eierskapet femti-femti. I tillegg er 
HiST partner i det store helsebiblioteket. Kunnskaps-
senteret blir den store møteplassen for studenter, an-
satte, gjester og pasienter med pårørende. Her finner 
du det største auditoriet på Øya, et medisinsk muse-
um og Kunnskapsportalen, et høyteknologisk lærings- 
og presentasjonsplattform.

8 Psykiatribygget
St.Olavs hospital starter nå utredning av det siste 
planlagte senteret på Øya: Psykiatribygget. Målet er å 
realisere et psykiatribygg integrert med NTNU, for å 
utvikle universitetsfunksjonen og det tverrfaglige be-
handlingstilbudet.

9 Øya helsehus
I 2008 åpnet Øya helsehus – et bygg som inneholder 
kommunal helsetjeneste, HiST sin sykepleieutdan-
ning NTNU sitt Institutt for samfunnsmedisin. Byg-
get er bundet sammen med sykehuset med en bro, for 
å styrke samhandlingen mellom de to nivåene.

10 HiST helse- og sosialfag
For å komplettere og styrke helseklyngen på Øya, skal 
HiST bygge nytt for sin helse- og sosialfagutdanning, 
like ved Øya helsehus og St.Olavs hospital.  

11 Studentersamfundet

12 KAMM-prosjektet: Kunst, Arkitektur, 
Musikk og Medievitenskap
NTNU ønsker å samle sine kunstfaglige utdanning-
er, Kunstakademiet, arkitektur, musikk og medievi-
tenskap, i området mellom Studentersamfundet og 

NTNUs hovedbygning på Gløshaugen. Målet er å styrke 
faglig og tverrfaglig utvikling, og samtidig utvikle en ho-
vedarena for kultur- og kunnskapsformidling gjennom 
kunstfaglige aktiviteter, utstillinger og events.  

13 Studentidrett og bolig 
Studentsamskipnaden ønsker å utvide eksisterende id-
rettsbygg og bygge boliger for studenter og gjesteforskere 
for å skape liv nær campus.

14 Høgskoleparken
Høgskoleparken er en ressurs i campussammenheng, 
og studentene bruker den flittig når det er godvær. Par-
ken vil inngå i en utredning av møteplasser og byrom i 
kunnskapsaksen  

15 NTNU samfunnsfag og humaniora - til-
bygg på Dragvoll eller nybygg i bycampus?

16 Forskningslaboratorier fornybar energi
NTNU har i samarbeid med SINTEF fått koordine-
ringsansvar for den felleseuropeiske innsatsen for opp-
bygging av forskningslaboratorier som skal levere ny 
teknologi for fangst og lagring av CO2 (ECCSEL). For 
å kunne skape fremtidens teknologiske klimaløsninger 
innen fornybar energi, bygges derfor ny og oppgradert 
forskningsinfrastruktur på Gløshaugen.

17 Gløshaugen idrettspark
SiT åpnet i 2011 et betydelig oppgradert utendørs id-
rettsanlegg i Høgskoledalen med ny kunstgressbane, fire 
sandvolleyballbaner og asfaltert streetbasketbane som 
kan islegges om vinteren. Det er også anlagt tursti for 
allmennheten, og Studentersamfundet har inngått avta-
le med SiT om å bruke idrettsparken som konsertarena 
under UKA.  

18 HiST Handelshøgskolen i Trondheim

19 Innovasjonssenter
NTNU ønsker å samle innovasjonsmiljøene i et nybygg 
vegg-i-vegg med den nye Handelshøyskolen. Målet er 
å styrke kunnskapen innen innovasjon, endring og tek-
nologiledelse og gjøre den mer tilgjengelig. Samtidig 
kan flere økonomimiljøer flytte inn i bygget, og på den 
måten utvikle en kraftfull økonomi- og innovasjonsk-
lynge. NTNU og SINTEF vil derigjennom styrke sitt 

nasjonale ansvar for kunnskapsbasert utvikling og inno-
vasjon i offentlig og privat sektor. 

20 Studentboliger
SiT har i løpet av de siste to år ferdigstilt over 700 nye 
studentboliger i kunnskapsaksen. Det er svært viktig at 
studentene også bor i området for å skape en levende 
campus og by. Teknobyen studentboliger, som ble fer-
digstilt i 2011, er utformet etter en innovativ modell, der 
116 studenter deler ett kjøkken og felles oppholdsrom.

21 Ocean Space Centre
Nærings- og handelsdepartementet står i spissen for å 
utvikle fremtidens kunnskapssenter for havromsteknolo-
gi i Trondheim. Utbyggingen av at Ocean Space Centre 
er planlagt på Tyholt, der de marintekniske forsknings-
mljøene ved NTNU og SINTEF ligger. Investeringen er 
anslått til i størrelsesorden 3-4 mrd. 

22 Energicampus
Høsten 2012 lanserte SINTEF initiativet om å utvikle 
en energilandsby i Trondheim, for styrke Norges posisjon 
innen internasjonal energiteknologi. Ideen har vakt stor 
interesse, blant annet i Nærings- og handelsdepartemen-
tet, Olje- og energidepartementet og NHO.  SINTEF 
og NTNU jobber nå videre sammen for å konkretisere 
visjonen, parallelt med at mulige lokaliseringer av en en-
ergiklynge tas inn i Masterplanarbeidet.

23 Elgeseter gate

24 Teknoforbindelsen
Gode forbindelser, byrom og møteplasser er viktige ele-
ment i en vellykket bycampus. Gjennom den såkalte 
”Teknoforbindelsen” ønsker vi å forsterke tverrforbin-
delsen mellom Gløshaugplatået og Nidelven, gjennom 
å oppgradere gangvegen og opparbeide parkanlegg ved 
elven. 

25 Storbyhall
I Trondheim planlegges det en storbyhall som skal kun-
ne huse både store idrettsarrangementer og konserter. En 
storbyhall i kunnskapsaksen vil kunne stimulere campus-
miljøet på flere måter. Realisering av hallen vil åpne mu-
ligheten for å holde store internasjonale konferanser med 
inntil 10 000 deltakere. 

På ”loftet” forankres visjoner og mål, og det arbeid-
es politisk for å få gjennomslag for viktige satsinger 
og prosjekter. 
I ”første etasje” foregår formelle prosesser mellom 
utbyggere og kommunen knyttet til behandling av 
reguleringsforslag, byggesaker, osv. 
I ”mellometasjen” utarbeides det strategier for gjen-
nomføring av visjoner og mål, og overordnete vis-
joner og mål ”oversettes” til retningslinjer for utfor-
ming og behandling av enkeltprosjekter.
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UDVALGTE PROJEKTER

15  NTNU samfunnsfag og humaniora - tilbygg 
på Dragvoll eller nybygg i bycampus? 
NTNU har i dag to hovedcampuser: Gløshaugen 
nær sentrum og Dragvoll 5-6 km utenfor byen . 
Regjeringen har igangsatt en konseptvalgut-
redning (KVU), og i 2014 skal det avgjøres om 
NTNUs framtidige utbygging fortsatt skal skje 
etter dagens spredte campusløsning, eller om 
de humanistiske og de samfunnsvitenskapeli-
ge fagmiljøene skal flyttes inn i bycampus . Der-
som beslutningen blir å samle NTNU geogra-
fisk, vil bycampus bli ytterligere komplettert og 
styrket, og Trondheim blir enda bedre rustet til å 
møte komplekse samfunnsutfordringer som kre-
ver tverrfaglig tilnærming . Dette vil i tilfelle bli et 
av de mest banebrytende byutviklingsgrepene i 
Trondheim .       

6  St. Olavs hospital 
På Øya er nye St . Olavs Hospital bygget ut med 
mål om å bli blant Europas beste og mest pasient-
vennlige universitetssykehus . Utbyggingen er på 
til sammen ca 200 000 m2, der NTNU sitt medi-
sinske fakultet har om lag 25 prosent av arealet . 
Nye St . Olavs Hospital er dermed blitt et fullt inte-
grert universitetssykehus, der det er tett kontakt 
mellom sykehus (behandling/pleie) og universi-
tet (forskning/undervisning) . Utbyggingen har også fulgt en bystruktur som gjør at univer-
sitetssykehuset er blitt en viktig del av bymiljøet . Mer enn 10 000 mennesker beveger seg ut 
og inn av bydelen hver dag . Utbyggingen av universitetssykehuset, med den samhandling 
og integrasjon som er oppnådd, tjener nå som forbilde for en rekke andre prosjekter (se pkt 
7-10) .    

11  Studentersamfundet 
Studentersamfundet er studentenes samlings-
punkt i Trondheim og drives av studenter på fri-
villig basis . Det røde runde huser konserter, de-
battmøter, ulike kulturarrangementer, utallige 
barer, kafé og restauranter . I tillegg arrangeres 
Norges største kulturfestival, UKA, og verdens 
største internasjonale tematiske studentfestival, 
ISFiT, på Studentersamfundet annethvert år .  Byg-
get er fra 1929 da det var 3 000 studenter i Trond-
heim . I dag er det 33 000 studenter og de trenger utvidelse, slik at Samfundet også i framti-
den kan være det viktigste samlingspunktet for byens studenter og det fremste symbolet på 
Trondheim som studieby . Sammen med prosjektene beskrevet under (12-14), kan dette bli 
et spennende område som binder sammen byen, universitetet og studentene .  

18 HiST Handelshøgskolen i Trondheim 
HiST Handelshøyskolen i Trondheim flyttet i 
januar 2014 inn i nytt bygg på Elgeseter . HiST 
har dermed valgt en strategisk lokalisering nær 
teknologimiljøene på Gløshaugen, og etablert 
seg først i et område som kan utvikle seg til et 
nytt campustyngdepunkt i sør (se pkt 19, 20 og 
evt pkt 15) . Etableringen av et sterkt økonomi-
miljø klblet med et innovasjonssenter oppfat-
tes som et viktig grep for å styrke og synlig-
gjøre Trondheims fagmiljø på dette feltet . Med 
nærhet til tunge teknologimiljø på Gløshaugen og helsemiljøene på Øya, kan utdannings- og 
forskningsmiljøene her bli en sterk drivkraft for endring og fornying .  

23  Elgeseter gate
Elgeseter gate er kanskje den største utford-
ringen i Trondheims bycampus . Gaten er i dag 
den viktigste innfartsåren inn til Trondheim fra 
sør, og framstår som nedslitt med store støy- og 
støvproblemer . Samtidig er den en viktig bolig-
gate, og den går rett gjennom de sentrale cam-
pusområdene som er beskrevet ovenfor . 
Det utarbeides nå en plan for tiltak som skal rea-
liseres fra 2014 og for langsiktige løsninger . 
Målsetningene er:
• Elgeseter gate bør fremstå som en flott gate 

gjennom Norges viktigste campus som ønsker velkommen til Trondheim
• Tilgjengeligheten for gående, syklende og kollektivreisende til og mellom campusområdene 

Gløshaugen, Høgskolebakken, Øya og Elgeseter bør styrkes i forhold til dagens situasjon .
• Det bør være gode forhold for syklende i området
• Det bør være et godt tilbud for gående i og gjennom området
• Elgeseter gate bør være en langt mindre barriere mellom øst og vest enn i dag 
 (se også pkt 24)
• Elgeseter gate bør ha et urbant preg tilrettelagt for småbutikker og restauranter 
 på bakkenivå

ANALYSE AV TRONDHEIMS DE 
FACTO STRATEGI
Trondheim är Norges tredje största stad med 
180’ invånare (varav 33 000 studenter) och 
med en tillväxttakt på c:a 1,5% per år . 
Trondheims utvecklingsstrategi bygger på föl-
jande två huvudpelare:
1 . förstärka den starka koncentrationen av ut-

bildnings- och forskningsinstitutioner som 
kan fortsätta växa bl .a . om staden kan be-
hålla sitt renommé som god utbildnings-
miljö . Strategin bygger på integrationen 
efter universitasprincipen dvs en univer-
sitetsmiljö i staden med mötesplatser och 
offentliga rum i stadsmiljön istället för efter 
den tidigare campus-orienteringen med 
fristående universitetsområden .

2 . ett institutionaliserat samarbete mellan 
kommunen, akademin och näringslivs-
företrädare som avser att vara så konkret 
att parternas respektive projekt utvecklas 
inom ramen för en gemensam vision (mas-
terplan) och detaljerade omvandlingsstu-
dier .

Trondheim er regionalt (service- och kultur) 
centrum for et stort omland, som gjennom 
en felles næringsplan løfter frem kunnskaps-
miljøene som regionens største fortrinn . Dette 
betyr at campus- og byutviklingen skjer i tett 
samarbeid, ikke bare med universitet, høgsko-
le og kommune, men også med et stort og 
kunnskapsbasert næringsliv i regionen .

TRONDHEIM 
2020
Den institutionella samverkan kring utveck-
lingsprojekten inom FoU-sektorn – främst 
inom teknikvetenskaperna – i kombination 
med satsningar på studentlivet har skapat en 
rad välintegrerade anläggningar och goda of-
fentliga miljöer som i sin tur dragit till sig följ-
dinvesteringar . Rollen som tillväxtort och regi-
oncentrum har stärkts . 

Trondheim har som noen av sine hoved-
mål at i 2020 er Trondheim en internasjo-
nalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby, 
og en bærekraftig by, der det er lett å leve 
miljøvennlig . Studentene samlet seg i 2013 
rundt en felles fremtidserklæring som sier at 

Trondheim skal være nordens beste student-
by, et mål som har blitt gjentatt av alle parte-
ne gjennom et felles handlingsprogram for 
helhetlig studentpolitikk .  

Dette betyr at Trondheim i 2020 er en attraktiv 
by for studenter, forskere og næringsliv fordi 
kvaliteten er høy både faglig, sosialt og kultu-
relt . Integrasjonen og samarbeidet mellom de 
ulike funksjonene skaper synergier som gir et 
fortrinn i en internasjonal konkurranse . 
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25 INITIATIV OCH PROJEKT som driver stadens 
utveckling

Umeå mot 200 000 invånare 
Umeå är en av de starkaste tillväxtorterna i 
Sverige och har under de senaste 20 åren gått 
från 95000 invånare till 118 000 . Umeås två 
universitet, som idag har ca 38 000 inskrivna 
studenter, är den viktigaste drivkraften för sta-
dens tillväxt, men också ett expansivt närings-
liv och det faktum att Umeå är en attraktiv och 
trygg stad att bo och leva i .

Visionen är att Umeå ska fortsätta växa mot 
200 000 invånare år 2050 . Staden ska kunna 
utveckla ytterligare bärkraft för en mångfald 
av näringsliv, kultur och service och samtidigt 
erbjuda attraktiva och hållbara livsmiljöer för 
invånarna . Umeå ska vara ett ”storstadsalter-
nativ” i norr .  

Umeå – hållbar stadsutveckling
I översiktsplanen som antogs 2011 anges ra-
marna för hur staden ska växa . Här planeras 
för en utveckling av stadskvaliteter med en 
ökad täthet, dynamiska och levande mötes-
platser i det offentliga rummet, attraktiva bo-
endemiljöer och satsningar på hållbara och ef-
fektiva transporter såväl inom staden, som för 
förbindelser med omvärlden . I översiktspla-
nen ingår en fördubbling av antalet boende 
och arbetsplatser i de centralaste stadsdelar-
na med förtätning och högre hushöjder, men 
även stora satsningar i parker och torgplatser . 
Effekterna av detta visar sig redan idag med 
omfattande stadsutvecklingsprojekt i cen-
trum .

Under de senaste åren har det också gjorts 
stora infrastruktursatsningar i Umeå . Bygget 
av Botniabanan ger avsevärda förbättring-
ar för regional samverkan . Den nya ringleden 
förbättrar trafiksäkerheten och luftkvaliteten 
i centrum . Den skapar samtidigt möjligheter 
att omvandla de tidigare Europavägarna till 
stadsgator och nya bebyggelsemiljöer . 

Umeå — Engagemang, öppenhet 
och tolerans
Universitet har bidragit till att Umeå blivit en 
utpräglad kunskapsstad med stor andel hög-
utbildade . Umeå är också en ung stad med en 
stor andel inflyttare och staden präglas av in-
flöde av kompetens, nya tankar och idéer . Här 
finns en öppenhet mellan människor, tolerans 
och nyfikenhet på det nya . Diskussionsviljan 
är stor och Umeåborna engagerar sig, inte i 
minst i stadsbyggnadsfrågor .

Umeå - Kulturen som drivkraft
Umeå har långsiktigt satsat på kultur och fri-
tid som en del av strategierna för stadsutveck-
ling, vilket bland annat resulterat i att Umeå är 
Europas kulturhuvudstad 2014 . Nyskapande 
arkitektur, konst och förnyelse av stadskärnan 
med kulturen i centrum, bidrar till att ge Umeå 
den dragningskraft som behövs för att locka 
människor och företag .  

ANALYS
Umeandan
Utvecklingsarbetet i Umeå sker målmedvetet 
och samlat kring visionen om hållbar stads-
utveckling och 200 000 invånare .  Ett tydligt 
politiskt ledarskap och en långvarig tradition 
av samarbete över de politiska blockgränser-
na, den s k Umeandan, är en avgörande faktor 
i detta utvecklingsarbete . Det har bland annat 
konkretiserats i det starka stöd som kommu-
nens politiker har för de strategier för tillväxt 
som staden har antagit enhälligt .

Gränsöverskridande samarbeten
Väl etablerade samarbeten mellan kommu-
nen, universitetet och näringslivet har varit 
ett sätt för Umeå att samla krafterna och ar-
beta målmedvetet med olika gemensamma 
utvecklingsprojekt . Samarbetsviljan har också 
visat sig i ambitionen att arbeta i nätverk regi-
onalt, nationellt och internationellt för att stär-
ka Umeås funktion som regionalt centrum . Ett 
nätverksarbete som har lett till att Umeå pla-
cerat sig högt upp på den Europeiska agen-
dan i många frågor är arbetet kring det kultur-
huvudstadsåret 2014 . 

Universitetsstadens utveckling
För att utveckla en hög attraktivitet i en hård-
nande konkurrens har staden och Universi-
tetet fått allt större behov av att närma sig 
varandra . Universitetet behöver stadens att-
raktionskraft inpå husknuten och staden be-
höver universitetet i stadsmiljön för att vara 
attraktiv . Umeå måste också kunna erbjuda 
utvecklingsmiljöer och kreativa mötesplatser 
mellan universitetets idékapital och närings-
livet . Därför sker nu en succesiv utveckling 
av Universitetsstaden där stadens funktioner 
växer in i det tidigare klassiska campusområ-
det och universitetet växer in i stadskärnan (bl 
a med det konstnärliga campus som nyligen 
byggts) . Sammantaget stärker detta både sta-
dens och universitetets möjligheter till tillväxt .

RESURSER 
- Goda kommunikationer, ny kustjärnväg och 

flygplats nära stadens centrum, 
- Betydande tillväxt under många år
- Stora universitet av internationellt hög klass 

med många studenter och forskare
- Ett Universitetssjukhus av högsta kvalitet
- Ett rikt näringsliv med många starka lokala 

företagare
- Investeringsvilja hos näringslivet
- En öppen, tillåtande, ung stad
- Hög grad av jämställdhet och trygghet
- Engagemang och ”do-it-yourself”-anda 
- Utvecklad nätverksstad som präglas av sam-

arbeten och högt socialt kapital
- Tydligt, starkt och modigt politiskt ledar-

skap 
- Kultur som en utveckling och identitetsfak-

tor, rikt ideellt kulturliv och högklassiga kul-
turella institutioner, 

- Innovationskraft och entreprenörsanda, 
- Storslaget landskap, närhet till rikt natur- 

och friluftsliv med kustlandskap och älv, 
- Vinterstad med snö och mörker, men även 

ljust dygnet runt sommartid

1 Konstnärligt Campus 
För Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthög-
skolan, Bildmuseet och Humlab-X finns nu ett gemen-
samt campus i stadskärnan vid Umeälven. En kreativ 
mötesplats mellan universitetet och staden och en ny 
nod för utveckling av kunskapsintensiva och kreativa 
näringar centralt i staden.

2 IKSU Europas största studentsportan-
läggning
IKSU sport ligger på universitetsområdet i Umeå och 
är Nordens största träningsanläggning. Anläggningen är 
en viktig mötesplats och bidrar på ett betydande sätt till 
att locka studenter och forskare till Umeås universitet.  

3 Science Park
Uminova Science Park erbjuder en högteknologisk fö-
retagsmiljö anpassad för forskningsnära företag och 
organisationer. Med särskilda satsningar på ungt entre-
prenörskap främjas lokal innovationskultur, konkur-
renskraft och aktivt arbete för gemensam ekonomisk 
utveckling.  

4 Universitetets campus
Universitetes tillväxt är central för Umeås utveckling. 
Inom Universitetets campus ligger två expansiva univer-
sitet, SLU och Umeå universitet, samt Universitetssjuk-
huset. Området myllrar av studenter och är samtidigt 
en av norra Sveriges största arbetsplatser.

5 Ny stadsbebyggelse i centrala lägen, ex-
emplet Ön 
På Ön, en ö mitt i älven och mitt i staden bara några 
hundra meter från stadskärnan planeras en ny tät stads-
del med blandad bebyggelse. Läget erbjuder unika vär-
den med både vattenära och stadsnära boende. Den nya 
stadsdelen är ett exempel på den stadsplanering som 
följer av Umeås nya tillväxtstrategier som finns angivna 
i översiktplaneringen.

6 Utveckling av stadskärnan i samverkan 
med näringslivet 
Strategisk samverkan i stadsutvecklingsfrågor mel-
lan kommunen och näringslivets aktörer har lett till 
en samlad syn och gemensam vision om stadskärnans 
utveckling. Arbetet har lett till tydliga spelregler och 
kommunens och näringslivets satsningar kan förstärka 
varandra.

7 Nya attraktiva mötesplatser och offent-
liga rum
Kommunen satsar stort på att utveckla offentliga mö-
tesplatser i torg och parker i samverkan med stadens 
aktörer samt nya offentliga attraktioner i form av bl a  
Kulturväven och nytt Badhus som en del av en värde-
skapande stadsplanering med målet om en attraktiv och 
tät stad.

8 Umeåprojektet ny ringled 
En ny ringled för E4 och E12 byggs runt staden. Tre 
fjärdedelar av systemet är färdigställt och den sista etap-
pen av beräknas vara färdig 2018. Ringleden är av stor 
betydelse för att förbättra luftkvalitén i Umeås centrum 
och skapar möjligheter för en önskvärd förtätning av 
stadskärnan.

9 Från trafikledsystem till attraktiv stads-
miljö
Den nya ringleden runt Umeå öppnar möjligheter att 

omvandla de tidigare Europavägarna som gått rakt ige-
nom stadskärnan till stadsgator. I det som tidigare varit 
trafikplatser och trafikstörda miljöer kan det då utvecklas 
stadsbebyggelse i centrala attraktiva lägen. 

10 Handelsstaden - IKEAs etablering
IKEAs och IKANOs etablering utgör kärnan i ett nytt 
handelsområde bara två km söder om Umeås centrum. 
Etableringen stärker Umeås position som handelsstad 
och med ett relativt centralt läge kan en samverkan med 
stadskärnans handel göra att stadskärnan stärks och nya 
företag etablerar i Umeå.

11 Konferens och arrangemangsstaden; 
Visit Umeå och nya hotell  
Flera nya hotell och det nystartade bolaget Visit Umeå 
AB ger Umeå förbättrade utvecklingsmöjligheter som 
konferens- och arrangemangsstad. Bolaget arbetar med 
att vinna möten, konferenser och kongresser till Umeå 
och hotellen ger en förbättrad infrastruktur för detta.

12 Besöksmål i centrala lägen; gitarrmusé-
et, bildmuséet samt upplevelsebad
Under några års tid har flera nya besöksmål och attrak-
tioner skapats, eller är på väg att skapas i centrala Umeå. 
Bildmuséet med modern arkitektur och konst, Gitarr-
muséet med en unik samling, landets enda kvinnohisto-
riska muséum, ett centralt upplevelsebad är några. Detta 
förstärker Umeå som besöksstad och bidrar till en ökad 
diversitet och ökad attraktionskraft för stadskärnan.

13 Hållbara Ålidhem
Ombyggnationer inom stadsdelen Ålidhem har fungerat 
som pilot för att skapa hållbar stadsutveckling inom ett 
traditionellt 60-talsområde. Nya system för bl. a. energi-
effektivitet och socialt hållbart byggande har här testats 
i realiteten med goda resultat. Resultaten har stor bety-
delse som gott exempel för efterföljande planering och 
byggande i Umeå. 

14 Kulturhuvudstad 2014
Ledorden för Umeås satsning på Europeisk kulturhu-
vudstad 2014 är nyfikenhet, passion och medskapan-
dets konst. Utmärkelsen är en del i en långsiktig satsning 
där kultur är en viktig drivkraft för stadens utveckling 
och framgång. Umeå använder begreppet kulturdriven 
tillväxt för att beskriva denna drivkraft och med fram-
tidstro och engagemang har Umeå genom kulturhuvud-
stadssatsningen vuxit till något nytt och unikt som ger 
eko i hela världen.  I Umeå växer Kulturen, Staden och 
Umeborna.

15 Kulturväven, kulturcenter och bibliotek
Kulturväven är en byggnad, ett nytt kulturellt centrum 
som blir färdigt i november 2014. Kulturväven har flera 
funktioner. Med ny arkitektur av internationellt högsta 
klass sätter byggnaden kulturen och Umeå i centrum, i 
ett läge som skapar en ny framsida mot älven och vän-
der staden mot vattnet. Utvecklingen av kvarteret stödjer 
också utvecklingen av nya mötesplatser och skapar möj-
ligheter för nya kulturella upplevelser.

16 Politiskt ledarskap, Umeåandan
Ett tydligt politiskt ledarskap och en långvarig tradition 
av samarbete över de politiska blockgränserna kring de 
långsiktiga strategierna , den s k Umeandan, är en av-
görande faktor i Umeås utvecklingsarbete. Umeandan 
karaktäriseras av samarbete i nätverk och projekt över de 
traditionella gränserna med Umeås bästa för allas ögon. 
I Umeå finns också relativt andra städer goda villkor för 
det politiska arbetet vilket gör att det politiska engage-
manget får möjligheter att bli större och bredare.

17 Sparken och Broparken
Inom temat ”Ung och aktiv” har en aktivitetspark med 
bl a skateboard och parkour byggts. Parken har utveck-
lats i en ambitiös medskapandeprocess tillsammans med 
stadens unga. Resultatet är en attraktiv park med ett 
myllrande folkliv och ett stort engagemang för platsen 
bland stadens unga medborgare.
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UMEÅ I FRAMTIDEN 
Det framtida Umeå är ett levande regioncen-
trum med spännande stadsmiljöer, vackra par-
ker, dynamiska mötesplatser och ett rikt ut-
bud av näringar och service . Det är en trivsam 
gång- och cykelvänlig stad med en effektiv 
kollektivtrafik och bilarna tar allt mindre plats 
i staden . Tillväxten är fortsatt stark och ny be-
byggelse kompletterar den gamla staden på 
ett sätt som har lett till en tät, attraktiv och 
hållbar stad .  

Umeå kan erbjuda goda boendemiljöer med 
tillgänglighet till en bred arbetsmarknad och 
har samtidigt närhet till ett rikt utbud av akti-
viteter och service . Skolan och barnomsorgen 
är en av landets bästa och bidrar till tillväx-
ten genom att barnfamiljer ser Umeå som en 

bra stad att bo och leva i . Det gör att kreativa 
människor, organisationer och företag attra-
heras av Umeå som nu har en stark ställning 
i omvärlden som ett intressant alternativ till 
storstadsregionerna i söder . 

En ny kustjärnväg, Norrbotniabanan, har 
byggts som förbinder kuststäderna norr om 
Umeå . Kustjärnvägen och den nya bro som 
har byggts över till Vasa i Finland har öppnat 
dörrarna för en gränsöverskridande regional 
utveckling där universitetet, näringslivet och 
städerna samverkar över alla gränser . Dess-
utom har investeringarna gett en utveckling 
där Umeå är en viktig godstransportnod i det 
nordeuropeiska nätet . 

UDVALGTE PROJEKTER

24  Idrottsstaden
I Umeå finns en lång tradition av föreningsdri-
ven idrott . Ett medvetet politiskt stöd genom 
satsningar på hallar, planer, föreningsbidrag 
mm har gett både topp och bredd inom idrot-
ten . Ett aktivt föreningsliv skapar engagemang, 
social trygghet och folkhälsa . Framgångar i na-
tionell idrott har sedan länge även stärkt Umeås 
varumärke . Umeå är vida känt som pionjärstad 
inom bl . a . damfotboll, innebandy och ishockey-
laget Björklöven (som åter är i Allsvenskan!) är ett av Umeås starkaste varumärken . Idrotten bi-
drar dessutom till att stärka Umeå som besöksstad . Ett tydligt exempel är Umeå fotbollsfestival, 
UFF, ett av de arrangemang (av alla kategorier) som lockar flest besökare till Umeå .

23 Älvsstaden, staden mellan broarna 
Utvecklingen av Älvsstaden med parker, torg-
platser, nya verksamheter och aktiviteter längs 
Umeälvens strand skapar en arena för en modern 
urban livsstil som bygger på möten och upplevel-
ser i stadsrummet . De stora offentliga satsningar 
som görs här sker samtidigt som stadskärnan för-
tätas med ny bebyggelse . Tillsammans utvecklas 
en ny attraktivitet, med en kombination av gene-
rösa urbana stadsrum av hög klass och ökad tät-
het av stadsliv och stadsfunktioner . Staden vänds 
samtidigt tillbaka mot älven och de värden som 
älven innebär för stadslivet tas tillvara . 

18 Botniabanan- ny kustjärnväg
Botniabanan förbinder kuststäderna mellan 
Kramfors och Umeå och ger kortare restider och 
effektivare godstransporter . Två nya resecentrum 
har byggts av Umeå kommun, ett i Hörnefors och 
ett vid universitets- och sjukhusområdet, det s k 
Umeå Östra .  Nu är det klart att kommunen också 
kommer att svara för färdigställandet av resecen-
trum Umeå C . Botniabanan ger kraftigt förbätt-
rade möjligheter till arbetspendling, ökar tillgängligheten till kvalificerad service och ger ett 
bredare utbud för en större region . Stora investeringar även gjorts i en ny godsterminal och i att 
utveckla infrastrukturen i Umeå hamn . Konceptet heter Nordic Logistic Center (NLC) . Umeås roll 
som logistiskt nav har stärkts liksom möjligheterna för regionens näringsliv att erhålla konkur-
renskraftiga transportlösningar . 

19  Internationell samverkan, Umeå-Vasa
Vasaregionen i Finland har en av landets mest 
svensktalande befolkningar och samarbete mel-
lan Umeå och Vasa har rötter långt tillbaka i tiden . 
Både Vasa och Umeå hör idag till Finlands respek-
tive Sveriges snabbast växande utvecklingsre-
gioner . Nu planeras det för stora inversteringar i 
transportinfrastrukturen med gemensamt hamn-
bolag, ny färja, på sikt en bro över Kvarken och 
andra förbättringar som kan ge förutsättningar 
för en transnationell utveckling i öst-västlig rikt-
ning där regionerna på olika sidor om gränsen svetsas samman . En gemensam utvecklingspla-
nering är påbörjad med syfte att skapa förutsättningar för nya marknader och samarbetsfor-
mer som vi ännu bara har sett början på . I ambitionerna ingår att utveckla hela E12 stråket från 
norska kusten, Mo I Rana och över på finska sidan . 

20 Tillväxt vision 2050 med nya översikts-
planer 
Umeås nya översiktplaner har lagt ramarna för 
stadens utveckling med en vision om tillväxt mot 
200 000 invånare senast år 2050 . Planeringens ut-
gångspunkter är sex olika utvecklingsstrategier 
för långsiktigt hållbar stadstillväxt . Utvecklings-
strategierna är grunden för att Umeå ska kunna 
växa och livsmiljön i Umeå samtidigt förbätt-
ras . Översiktsplanerna arbetades fram under en process med engagerade politiker, näringsliv, 
medborgare och andra aktörer och resultatet har blivit en gemensam syn och spelregler för 
hur Umeå ska utvecklas . Effekterna av detta är bland annat en långsiktighet och tydlighet i sta-
dens planering som bidrar till bättre fokusering på de åtgärder som behöver göras och att in-
vesteringsviljan hos näringslivet ökar .

22  Utveckling av Universitetsstaden
Umeå har två universitet vilka har utgjort en 
mycket viktig motor i Umeås tillväxt . Dessa är till 
största delen utvecklade kring ett campus un-
gefär två km från stadskärnan . Det nya konstär-
liga campus som knyter ihop det traditionella 
campus med staden och innehåller bl a Design-, 
Arkitekt- och Konsthögskola, är ett första steg i 
strävan att erbjuda spännande studie- och fors-
karmiljöer och samtidigt befrukta Umeås stadsliv 
med dessa verksamheter . I den nya planeringen 
av universitetsstadens utveckling ska därför stadsfunktioner växa in i universitetsområdet och 
universitetet växa in i stadskärnan . Gränsen mellan Universitetets campus och staden centrum 
blir då mindre tydlig och det ger möjligheter till en stadsutveckling som stödjer de dynamiska 
möten som kan skapas mellan universitet och stadens övriga liv . Bland annat ges nya möjlighe-
ter för näringslivet som vill använda universitetets drivkraft för sin verksamhet .  

21 Kulturdriven tillväxt
Ledorden för Umeås satsning på Europeisk kul-
turhuvudstad 2014 är nyfikenhet, passion och 
medskapandets konst . Utmärkelsen är en del i 
en långsiktig satsning där kultur betraktas som 
en viktig drivkraft för stadens utveckling och 
framgång . Umeå använder begreppet kulturdri-
ven tillväxt för att beskriva denna drivkraft och Umeå har genom kulturhuvudstadssatsningen 
skapat ett engagemang och framtidstro som gör att staden får en ny självbild, självförtroende 
och självkänsla . Under arbetet skapas nya nätverk, nya metoder testas och nya kulturanknutna 
näringar får möjligheter att bildas . Under kulturhuvudstadsåret görs också investeringar i infra-
struktur för kulturens tillväxt och utveckling . Den största är Kulturväven, ett kulturhus och ny 
arena för kulturdriven tillväxt i Umeå .

25 Jämställdhet
Att Umeå är en av Sveriges mest jämställda stä-
der betyder också att Umeå är en av världens 
mest jämställda städer . Jämställdhet låg tidigt 
högt upp på den politiska agendan och ett mål-
medvetet politiskt arbete som bl . a . har lett till att 
Umeå kommun har ett eget politiskt utskott för 
jämställdhetsfrågor har gett tydliga resultat . Det 
innebär dock inte att Umeå har nått målet, men 
det märks i staden att det finns ett aktivt arbete 
för frågorna . Ett av många exempel är att Umeå 
under 2014 öppnar Sveriges första Kvinnohisto-
riska muséum, som har till syfte att skapa en arena för debatt och utveckling av genusfrågorna .

Umeås Universitetet är nu en helt integrerad 
del av staden . I mötet mellan Universiteten 
och staden skapas dynamiska och attraktiva 
miljöer . Där flödar kreativiteten, vilket starkt 
bidrar till den företagsamhet som finns i sta-
den och till att Umeå är en av världens mest 
populära student- och forskarstäder . 

Umeå är en tillåtande stad som präglas av 
trygghet, demokrati och jämställdhet där alla 
människors idéer kan tas tillvara och driva ut-
vecklingen framåt . I Umeå finns inte bara test-
miljöer, utan även drivkrafter att genomföra 
innovationer . Särskilt framgångsrikt är detta 
inom nya transportlösningar, energieffekti-
vitet och hållbart stadsbyggande men även 
inom den kreativa kultursektorn .

Det Europeiska kulturhuvudstadsåret 2014 
blev en stor succé och Umeå har modigt fort-
satt att utveckla projekt som höjer attraktions-
kraften . Som ett led i det arbetet blev Umeå 
Europeisk miljöhuvudstad 2016 och inom kort 
är Umeå värdsstad för ett vinter OS .

Till allas glädje är också Umeå IK återigen mäs-
tare i Champions League och Björklöven är 
tillbaka i Elitserien! 
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DE 21 MEST BETYDANDE PROJEKTEN OCH 
INITIATIVEN FÖR STADSUTVECKLINGEN I 
UPPSALA

UPPSALAS UTVECKLING DE TVÅ SENASTE 
DECENNIERNA
Uppsalas roll som centrum för utbildning och 
forskning går tillbaka till medeltiden och har 
givit prägel åt såväl stadskulturen som arbets-
marknaden . De två universiteten och skilda 
kunskapsutvecklande offentliga specialverk-
samheter har varit en stabil utvecklingskraft 
också de senaste decennierna, som präglats 
av obruten befolkningstillväxt med drygt en 
procent per år till dagens 205 .000 invånare . 
Stadens regionala sammanhang sticker ut ge-
nom karaktären av såväl regioncentrum i den 
formella regionen Uppsala län som den allt 
starkare integrationen i huvudstadsregionen 
och norra delen av mälarregionen . Styrkeposi-
tionen som nordlig nod i en av Europas mest 
kreativa regioner manifesteras bland annat i 
att staden hör till de starkast växande i Sveri-
ge . Tillväxten av människor och humankapital 
har givit möjligheter till omfattande stadsom-
vandling i riktning mot tätare, sammanhäng-
ande stad med upprustade stadsrum och nya 
urbana verksamheter och arbetsplatser . Den 
uppnådda stadsstorleken är sig en attraktivi-
tetsfaktor genom den mångfald av tjänster 
och funktioner som därmed kunnat utveck-
las . Samtidigt har skett en mental resa från det 
tidiga 1990-talets inställning att staden växt 
färdigt till att stadstillväxten – men inte stads-
utbredning –bejakas och den urbana kulturen 
har fått genomslag .  Uppsala kommun ge-
nomgår också ett paradigmskifte i synen på 
ledarskapet för stadsutveckling och regional 
utveckling, när rollen som bland annat visio-
när, initiativtagare och samarbetspartner ax-
lats tydligare .

ANALYS AV STRATEGIN
Ambitionen att stärka de urbana kvaliteterna 
har fått genomslag och sammanfaller i tiden 
med den starka mentala urbaniseringstren-
den . Det strukturella greppet med prioritering 
av stadsstråk och kärnområden samt stom-
linjestråk och knutpunkter ger ett rationellt 
resursutnyttjande, goda tillväxtmöjligheter, 
hög tillgänglighet och sammanlänkning av 
stadens delar, såväl fysiskt som mentalt . En 
framgångsfaktor har varit att kommunens 
arbetssätt inom stadsbyggnadsområdet har 
utvecklats mot processorientering, systema-
tik, öppenhet och samverkan med samhällets 

övriga aktörer .  Stadens många unga och stu-
denter är en särskild resurs i utvecklingen av 
urbaniteten, genom sin snabba adaption av 
trender, värderingsförskjutningar mm . Samti-
digt ger den långa historien och dess fysiska 
avtryck en trygg identitet och kulturellt kapi-
tal som blir en del av drivkraften i stadsbyg-
gandet .

UPPSALA
2013

FYSISKA PROJEKT

1  Åstråket, årummet
Från bortglömd baksida och barriär till stadens fin-
rum. Markerar på många sätt starten på arbetet med 
att förbättra för stadslivets förutsättningar i innersta-
den.

2  Dragarbrunnsgatan
PFrån buss- och distributionsgata till levande stads-
livs- och handelsstråk. Upprustning av offentliga rum-
met tillsammans med de privata aktörerna.

3  Omvandling av industriområdena 
Kungsängen och Börjetull
Innerstadsexpansion genom omvandling, nästan utan 
kommunalt markägande. Kungsängen markerar star-
ten för omvandlingsarbeten i äldre industrimiljöer. 
Genom vision och program i början på 1990-talet 
bäddades för en omvandling som tog fart först tio år 
senare.

4  Råbyvägen
Från trafikled till stadsgata. Dubbelsidig utbyggnad 
på vägimpediment och parkeringsytor med blandade 
stadskvarter och stomlinje för kollektivtrafiken.

5  Arenor
Flera stora idrottsanläggningar av regional betydelse 
växer fram under 2010-talet. Sker med olika grader av 
kommunalt engagemang.  Exempel: Värdens största 
arena för innebandy, stor friidrottsanläggning, samt 
fotbolls-/bandyarena och en multiarena för 10.000 
besökare vardera. Viktiga markeringar för Uppsala 
som evenemangs- och idrottsstad. 

6  Eriksbergsförnyelsen
Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem har här 
arbetat med en långvarig och öppen visionsprocess 
med stort lokalt engagemang för att förbättra och för-
täta ett större bostadsområde från tidigt 1960-talet 
som står inför omfattande renoveringar. Resultatet le-
der sannolikt till stark lokal legitimitet för struktur-
förändringar, många nya bostäder, stärkt service och 
förbättrad kvalitet i stadsrummen. Erfarenheterna tas 
vidare till andra stadsdelar där flera bostadsförvaltare 
kan samverka i gemensamma processer.

7  Campus Uppsala och Dag Hammar-
skjöldsstråket 
De båda universitetens expansions- och förnyelsebe-
hov har gjort dem till storbyggare under 2000-talet. 
Verksamheterna koncenteras i ett långt nord-sydligt 
stråk genom omvandling av äldre och glesa institu-
tionsområden till nya och tätare. Tätt inpå följer ut-
veckling med varierade bostadsmiljöer. Ett exempel är 
Ulleråker – ett äldre sjukhusområde som nu planeras 
för flera tusen bostäder och skilda verksamheter.

INITIATIV OCH SAMVERKAN 

8  Strategisk och kontinuerlig översikts-
planering
Översiktsplaneringen har successivt skiftat från mer 
detaljerad markanvändningsplanering till strategier 
och spelregler för stadsutvecklingen, med tydlig ge-
nomförande- och handlingsinriktning. Uppföljning-
en knyts till ordinarie bokslut. Ställningstaganden till 
aktualitet, förnyelse av skilda uppdrag, viktiga vägvals-
frågor etc läggs ini kommunens rullande fyraårsplane-
ring av inriktning, verksamhet och ekonomi. 

9  Nya styrdokument: parkeringspolicy, 
cykelpolicy, parkplan, mm
Markerar förändrad och högre aktivitet från kom-
munens sida för att med egen verksamhet gå i den 
utvecklingsriktning som översiktsplanen tecknar, 
exempelvis hållbart resande och högre kvalitet och 
mångfunktionalitet i våra parker.

10  Ny process för markanvisning
Kommunen äger förhållandevis litet mark, men använ-
der sedan något år tillbaka nya principer för markan-
visning som höjer kvaliteten i stadsbyggandet och ökar 
antalet aktörer på bostadsmarknaden så att konkurren-
sen ökar och bostadsproduktionen höjs. Bland annat an-
vänds markanvisningstävlingar med fixt pris på marken, 
krav på viss andel hyresrätter och ett tävlingsmoment 
som består i att leverera kvalitet.

11  Organisationsförnyelse för ett tidsen-
ligt arbetssätt inom kommunens stadsut-
vecklingsansvar
Organisationsförnyelse för ett tidsenligt arbetssätt inom 
kommunens stadsutvecklingsansvar Kontorssamman-
slagning och processorientering. Ett nytt kontor för 
samhällsutveckling har inrättats som innebär att ansva-
ret för den operativa stadsutvecklingen - från planering 
och lovprövning till arbetet med konkret genomförande 
och förvaltning – samlats i en organisation. Processin-
riktningen innebär bland annat att ledtider kortas och 
att gemensam planering och prioritering blir lättare att 
få till stånd.

12  Samverkan med universiteten
Kommunen och universiteten arbetar tillsammans för 
att skapa fler och växande exportföretag. Ett exempel är 
företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC). 
En dryg tredjedel av företagen har sitt ursprung i univer-
siteten. Uppsala BIO är ett annat exempel på en satsning 
mellan kommunen, universiteten, näringslivet m.fl. som 
genom sitt program BIO-X uppmärksammats interna-
tionellt. Det globala life science-bolaget Roche etablera-
de 2011 exempelvis samarbete med Uppsala BIO kring 
BIO-X. Samarbetet är institutionaliserat sedan länge 
genom stiftelsen universitet, näringsliv och samhälle 
(STUNS)

13  Storregionalt och regionalt samarbete 
om infrastruktur och trafikering  
Stadigvarande samarbete med kommuner och regionfö-
reträdare, trafikhuvudmän mfl inom mälardalen, för att 
samlat trycka på statsmakten i spelet om infrastruktur-
investeringar mm. Tillfälliga konstellationer kring vissa 

RESSOURCER
Uppsala råder over forskellige ressourcer, der 
virker fremmende på byens forandringer og 
udvikling .
- To universiteter, som basis for by- og erh-
vervsudvikling .
- Mange unge voksne og studerende, der un-
derstøtter moderne værdier, urban lifestyle, 
byliv, ny erhvervsudvikling og fremtidsorien-
tering . På sigt også lederskab for Uppsala .
- Byen rummer mange bykvaliteter og et dy-
namisk byliv .
- En høj grad af enighed og samsyn om byud-
vikling, styrkelse af de indre bydele og vækst i 

samfundet . Er opnået gennem dialog, samar-
bejde og resultater i 1990’erne .
- Uppsala har en kritisk masse for urbanitet og 
selvgenererende vækst .
- Uppsala har en stærk position i regionen 
med markant befolkningsvækst, erhvervsud-
vikling, voksende arbejdsmarked, kundskab-
sproduktion, kundskabsintensive virksomhe-
der og clustere .
- En stærk kulturarv, der kan understøtte fort-
sat kulturel og samfundsmæssig udvikling . 
Kulturel kapital .

projektinitiativ. Permanent samarbete med kommunerna 
mellan Uppsala och Stockholm om utvecklingen av järn-
vägen, stationsorter och gemensamma kunskapsunderlag 
om exempelvis bostadsmarknaden. Samarbete med kol-
lektivtrafikhuvudmännen i Stockholms och Uppsala län 
för att förverkliga stomlinjestråk i staden och gränsöver-
skridande pendeltågstrafik. Senaste genombrott var pen-
deltågstrafik mellan Uppsala-Arlanda-Stockholm med 
stopp på alla lokala stationer.

14  Näringslivs- och varumärkesarbeten i 
samverkan
Från storregionalt samarbete som Stockholm Business 
Alliance till varumärkesarbetet som bland annat strävar 
efter att bredda bilden av Uppsala och identiteten hos 
Uppsalaborna till vad vi faktiskt är idag – en stor och 
mångfacetterad stad som är nordlig nod i huvudstadsre-
gionen och ett allt starkare kraftcentrum för regional och 
nationell utveckling.

15  Citysamverkan
Samverkan om innerstadens utveckling med näringsid-
kare och fastighetsägare från övergripande frågor som 
trafiksystem och stråkutveckling till samfinansiering av 
konkreta projekt för att förstärka attraktiviteten i de of-
fentliga rummen och därmed även förbättra betingelser-
na för besöksnäringar i omgivande bebyggelse

16  Stadsdelsutvecklingsarbeten
Socialt fokus och samarbete med lokala aktörer och in-
vånare i skilda stadsdelar för att förstärka utvecklings-
kraften mm.

17  Evenemangen i offentliga rum: allt ljus 
på Uppsala, kulturnatt, isskulptur, val-
borgsfirande mm
Evenemangen i offentliga rum: allt ljus på Uppsala, kul-
turnatt, isskulptur, valborgsfirande mm
Genom samverkansinitiativ sker flera olika evenemang 
i och vid de offentliga rummen som ger mervärden för 
invånarna, kultur- och idrottsutövare och besöksnäring-
arna. Några har pågått i århundraden, alltfler testas och 
välkomnas.
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UTMANINGAR TILL 2020 
Uppsala förbereder sig på att än bättre ut-
nyttja sitt gynnsamma läge i landets främsta 
tillväxtregion samt den goda tillgänglighe-
ten såväl regionalt som nationellt och glo-
balt . Nyckelfaktorer här är 1) kapaciteterna i 
bostadsproduktionen och i de storregionala 
och lokala transportsystemen och 2) stadens 
förmåga att utnyttja den starka innovations-
kraften till omsättning i näringslivstillväxt . Det 
ställer krav på att i högre grad utnyttja och 
reservera det tillgänglighetsmässigt bästa lä-
get – vid resecentrum  -  för kontakt- och kun-
skapsintensiva exportverksamheter och stöd-
tjänster för dessa .  Vidare måste ännu större 
kraft läggas på samverkan med skilda aktörer 
på olika geografiska nivåer för infrastruktur-
försörjning och trafikering så att de hållbara 
transportsystemen kan byggas ut i tillräcklig 
omfattning . För att klara bostadsproduktionen 
behöver vi hålla igång ännu fler större utbygg-
nads/omvandlingsområden samtidigt som 
kan utgöra en trygg bas .  
Miljö- och klimatutmaningarna är fortfarande 
påtagliga . Behovet av resurseffektiva lösning-

ar tillsammans med den globalt sett snabba 
urbaniseringen har gjort hållbara städer till ett 
växande affärsområde . Genom kunskapsmil-
jön i Uppsala kan staden gå före och i högre 
utsträckning vara testbädd för olika innovatio-
ner inom detta område . 
Med ökad mångfald och individualiserade 
livsstilar följer behov av många olika slags mil-
jöer och prisbilder på lokaler och bostäder . En 
allt äldre befolkning innebär en förändrad be-
hovsbild . Uppsala bör redan nu förbereda sig 
i stadsplanering, bostadsbyggande och servi-
ceutbud för att ligga i framkant avseende den 
förändrade efterfrågan som kan förutses och 
dessutom tillse att kontakterna – samman-
länkningen -  mellan stadens ökar . 
För utvecklingen av det urbana rummet hand-
lar utmaningarna bland annat om att dra 
nytta av och synliggöra den växande specia-
liseringen och omfattningen på verksamhe-
ter , t ex genom klusterbildningar i stråk och 
områden (t ex kulturstråk) . Men det handlar 
också om att på allvar ta sig an och utveck-
la stadsstråken i ytterstaden i samarbete med 

UDVALGTE PROJEKTER

18  Resecentrum inklusive konsert- och kongresshuset med omgivande torg och plats-
bildningar 
Trafikknutpunkt och mötesplats med nya stadskvarter mitt i staden . Bidrar till centrumexpan-
sion österut och sammanlänkning över flera barriärer, bland annat järnvägen . Genomfört i sin 
helhet till ca 2015 . Konsert- och kongresshuset som invigdes 2007 är en märkesbyggnad och 
mötesplats som samspelar med sin nära omgivning av offentliga rum och har bidragit till den-
na centrumexpansion . Omvandlingstrycket på östra sidan har ökat påtagligt, liksom verksam-
hetsetableringarna .

19  Stadsstråk och kärnområden, stomlinjestråk och knutpunkter  
Nya markeringar och förhållningssätt i över-
siktsplanen med avsikt att skapa stabila spel-
regler för byggande och funktionsinnehåll . 
Stadsstråken (blåa) markerar aktivitetsstråk i 
ytterstaden där förtätning välkomnas om den 
inkluderar såväl verksamhetslokaler som bo-
städer och där särskild omsorg ska ägnas de 
offentliga rummen . Stomlinjestråken (röda) sig-
nalerar att här kommer det att finnas tät, snabb 
och varaktig kollektivtrafik och att förtätning 
välkomnas . Gensvaret från exploatörer har varit 
tydligt . Acceptans för kravet på blandad stads-
miljö i stadsstråken har vunnits .

20  Östra Salabacke 
Före detta kraftledningsgata som 
går rakt genom de östra delarna 
av ytterstaden på kommunal mark . 
Nu kommunens mest intressanta 
utvecklingsområde i termer av att 
pröva nya processgrepp för att nå 
ambitiösa kvalitets- och hållbar-
hetsmål . Processdesignen integre-
rar plan- och genomförandepro-
cesserna och involverar exploatörer 
i tidigt skede som samarbetar för 
att åstadkomma god helhet och 
delar . Kommunens främsta roll är som möjliggörare och visionsbärare . Processdesignen är ett 
led i den strategiska målsättningen att öka byggtakten, bredda utbudet och höja kvalitén på 
det som byggs .  Här skedde det genom exempelvis en offensiv markanvisningstävling, småska-
lig fastighetsindelning och prisdifferentiering .  Åtta ”nya” byggherrar etablerade sig på uppsa-
lamarknaden som tidigare dominerats av sex aktörer . Projektet har uppmärksammats på natio-
nell nivå och bildat skola för hur stadsbyggnadsprojekt kan organiseras, drivas och genomföras .

21  Klimatarbetet med klimatprotokollet 
Starka samarbeten med många konkreta ut-
släppsminskningar och en viktig idé- och lärpro-
cess . Erfarenheter och idéer förs in i stadsutveck-
lingsprojekt som t ex Östra Salabacke och in i 
produktutveckling mm . År 2010 bjöd kommunen 
in lokala företag, offentlig verksamhet och de två universiteten till att gemensamt anta klimatut-
maningen . Uppsala klimatprotokoll bildades . Medlemmarna satsar både på egen klimatdriven 
affärs- och verksamhetsutveckling, och bidrar i samverkan till att uppnå kommunens klimatmål . 
Idag har protokollet 27 medlemmar som omfattar en tredjedel av alla anställda i Uppsala . Sam-
verkansprojekt sker i fokusgrupper inom exempelvis hållbart resande, energiledningssystem av-
fall och solenergi . Ett exempel på projekt som kommit från detta samarbete är åtgärdskartor för 
energieffektivisering i bostadsrättsföreningar . Under 2013-14 utvecklar Klimatprotokollet ”Färd-
plan klimatneutralt Uppsala” – en konkret plan för att ”nå lägre” tillsammans .

lokalsamhället, exploatörer mfl .  Cykelns roll i 
stadstrafiken måste vässas (vi är redan en ut-
präglad cykelstad) och stadsmiljöerna anpas-
sas än mer för det .
Med den kraftigare förändringstakten krävs 
också mer av kommunens ledarskap, både 
internt och i det regionala sammanhanget . 
Samtalen om stadsutvecklingsfrågorna med 
invånare och aktörer behöver systematiseras 
för att vinna högre delaktighet och effektivitet 
och i slutändan kvalitet i den byggda miljön 
mm . Prioriteringar och avvägningar behöver 
göras både i tid och i rum . Att ha is i magen 
och vänta in rätt tillfälle hör till de svåraste av-
vägningarna att hantera, men kan vara nöd-
vändigt för att uppnå en på sikt ändamålsen-
lig utveckling . Det handlar bland annat om att 
investeringar utnyttjas effektivt och vid rätt 
tillfälle och att lägesbundna kvaliteter värnas . 
nytta av och synliggöra den växande specia-
liseringen och omfattningen på verksamhe-
ter , t ex genom klusterbildningar i stråk och 
områden (t ex kulturstråk) . Men det handlar 
också om att på allvar ta sig an och utveck-

la stadsstråken i ytterstaden i samarbete med 
lokalsamhället, exploatörer mfl .  Cykelns roll i 
stadstrafiken måste vässas (vi är redan en ut-
präglad cykelstad) och stadsmiljöerna anpas-
sas än mer för det .
Med den kraftigare förändringstakten krävs 
också mer av kommunens ledarskap, både 
internt och i det regionala sammanhanget . 
Samtalen om stadsutvecklingsfrågorna med 
invånare och aktörer behöver systematiseras 
för att vinna högre delaktighet och effektivitet 
och i slutändan kvalitet i den byggda miljön 
mm . Prioriteringar och avvägningar behöver 
göras både i tid och i rum . Att ha is i magen 
och vänta in rätt tillfälle hör till de svåraste av-
vägningarna att hantera, men kan vara nöd-
vändigt för att uppnå en på sikt ändamålsen-
lig utveckling . Det handlar bland annat om att 
investeringar utnyttjas effektivt och vid rätt 
tillfälle och att lägesbundna kvaliteter värnas . 
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VASA 2013 25 NYA PROJEKT

vAsA stAds utveckling de senAs-
te 10-20 åren 
Nordens energihuvudstad, är en kraftigt väx-
ande kuststad med blomstrande närings-
liv och med ett mycket omfattande två- och 
flerspråkigt utbildningsutbud ända upp till 
universitetsnivå . Staden ligger vid en unik 
landhöjningskust omgiven av svenskspråki-
ga kranskommuner . Detta har gjort att stads-
strukturen har bibehållits tät med ett väldefi-
nierat centrum . Staden grundades av Karl IX år 
1606 på den äldsta hamn- och handelsplatsen 
i Österbotten . År 1852 brann staden och flyt-
tades då till sin nuvarande plats närmare ha-
vet . 1856 gjordes den nya stadsplanen av den 
svenska arkitekten Carl Axel Setterberg . Pla-
nen syns tydligt ännu idag i stadens rutnäts-
struktur . Stadens areal är totalt 575 km2 varav 
landareal 364 km2 .

Utvecklingen de senaste 20 åren har varit 
mycket kraftig . Trots ingen kommunsamman-
gång före 2013 har invånarantalet, som är 65 
674, ökat mer under de senaste åren än det 
förutspådda, med ca 600 invånare per år . In-
vånarantalet i kranskommunerna har likaså 
ökat under de senaste 20 åren . Ökningen av 
det mångkulturella inslaget i Vasa baserar sig 
främst på studerande och internationell ar-
betskraft .

Den tekniska sektorn har länge funnits i Vasa 
både i form av tillverkande industri och ut-
bildning . De senaste 10 åren har den energi-
teknologiska sektorn utvecklats till en ytterst 
betydelsefull näring på global nivå . Enbart 
inom denna sektor har arbetsplatserna ökat 
till 10 000 och förväntas öka lika mycket de 
kommande tio åren . Industrierna har utveck-
lat sina produkter och sin produktion så att de 
har kunnat fortsätta sin verksamhet på samma 
plats i stadens centrum . Detta skiljer sig från 
många andra städer där industrin avvecklats 
och försvunnit från orten . Samtidigt har före-
tagsparker och handelscentrum etablerats ca 
2-7 km från kärncentrum vid stadens huvud-
infartsleder både i norr och söder .

Statliga strukturomvandlingar har medfört 
att vissa funktioner t .ex . länet och länsför-
valtningen samt militärstaben har försvunnit 
medan andra så som regionförvaltningsverket 
har tillkommit .

Den pågående landhöjningen (8mm/år) utgör 
en utmaning men ger samtidigt nya möjlig-
heter för utvecklandet av samhällsstruktu-
ren i regionen . År 2006 blev området Kvarken 
utnämnt som världsnaturarv av UNESCO, ge-
mensamt med Höga Kusten i Sverige .

1 Innovativa städer 
Vasa har blivit vald som en del av det planerade inn-
ovativa städer projektet. Vasa tar på sig det nationella 
ansvaret för att utveckla temat ”Hållbara energilös-
ningar”. Detta innebär att staden nätverkar nationellt 
för att utveckla energisektorn nationellt och globalt 
och för att bl a utveckla högskoleutbildningen inom 
energisektorn mellan olika städer.

2 Utvecklingen av nya energilösningar 
inom stadsdelen Brändö
Stadsdelen Brändö ligger centralt vid havet och består 
av gammal bosättning, ett nytt universitetscampus 
men även av äldre högskolebyggnader samt industrier. 
Som en del av Innovativa städer -projektet kommer 
nya innovativa, miljövänliga energilösningar att appli-
ceras i denna stadsdel där fjärrvärmen är den domine-
rande formen idag. Förutom energikällorna kommer 
nya former av teknologi att tas i bruk, som ger invå-
narna en konkret möjlighet att i realtid övervaka sin 
energiförbrukning och därmed kunna förminska den.

3 Innovationsplattform - Energy Lab 
I samband med universitetscampus på Brändö för-
verkligas ett forsknings- och produktutvecklingslabo-
ratorium. Målsättningen är att förena forskningen och 
kunnandet inom de olika högskolorna med företa-
gen inom energibranschen. Via denna gemensamma 
forskningsplattform ges motorforskningen goda förut-
sättningar att utvecklas, vilket även kommer att synas 
i högskoleundervisningen. I ett senare skede utvidgas 
innovationsplattformen att även gälla andra fokusom-
råden inom energi. 

4 Stormossen - Påttska parken
Ett nytt projekt som går ut på att bygga två rör från 
stadens reningsverk, Påttska reningsverket, till stadens 
avfallshanteringsanläggning Stormossen. Det ena rö-
ret skulle leda slammet som samlas i vattenreningsver-
ket till avfallshanteringsanläggningen för utvinning av 
biogas. Det andra röret skulle återleda gasen, metan, 
tillbaka till staden där många företag skulle använda 
gasen i sina produktutvecklingsprocesser bl.a. i test-
körningen av nya motorer. Årligen kunde 3,5 miljo-
ner m3 gas användas på ett innovativt sätt.

5 Järnvägen 
Järnvägsförbindelser till logistikområdet, flygfältet och 
hamnen utvecklas.

6 Flygfältet 
Flygfältet utvecklas genom att passagerarterminalen 
förnyas och en flyglogistikterminal förverkligas.

7 Hamnen 
Hamnen utvecklas tillsammans med Umeå hamn med 
alltomfattande nya energi- och miljölösningar för far-
tygsindustrin, bl.a. möjlighet att tanka LNG-gas

8 Riksväg 8 norrut
En ny dragning av riksväg norrut från logistikområ-
det sydost om Vasa förverkligas och dras öster om sta-
den norrut.

9 Hamnvägen
En ny hamnväg mellan hamnen och logistikområdet 
förverkligas. Hamnvägen minskar den tunga trafik 
som idag går genom stadens absoluta centrum. 

10 Ny miljövänlig och energieffektiv färja 
över Kvarken
En fungerande transportkorridor utvecklas med inter-
modala transportlösningar mellan Norges isfria hamn 
i Mo i Rana, via Umeå i Sverige, till Vasa och vidare 
till bl.a. Ryssland. En helt ny färja för Kvarkentrafiken 
utgör en mycket viktig del av denna logistikkorridor.

11 Vasaregionens logistikområde
Staden skapar tillsammans med grannkommunen 
Korsholm ett 400 ha stort logistikområde i regionens 
logistiska knutpunkt mellan järnvägen, flygfältet och 
riksväg 8. Området delas in i logistisk företagspark, 
spårterminal och ett område för tillverkande industri. 
Tillsammans med Vasa hamn och flygfält bildar områ-
det en funktionell logistisk helhet som stärker konkur-
renskraften för företagen i regionen. Logistikområdet 
görs unikt genom att de senaste nya energi och miljö-
lösningarna testas och utvecklas.

12 Långskogen Business Park
Helt nytt detaljplaneområde om ca 43 ha nära flyg-
fältet och logistikområdet för sådan industri som vill 
befinna sig i energisektorns absoluta mitt. Ett centrali-
serat energinät utreds för området.

13 Vaasa Airport Park
Det snabbt växande Vaasa Airport Park är beläget in-
till flygfältet och den södra infartsvägen. Det är den 
nyaste av stadens företagsparker. Här finns ca 200 000 
m² kontorsutrymme och det finns planer på vidare 
utökning. Företagen i Vaasa Airport Park sysselsätter 
4000 anställda, varav många jobbar på företag inom 
Nordens största energikoncentration. Just nu förbe-
reds byggandet av ett flyglogistikområde för att skapa 
en förbindelse mellan Vasa flygfält och Vaasa Airport 
Park.

14 Utvecklandet av Liselund, Kungsgården 
och Risö
Se Vasas 5 utvalda projekt.

15 Detaljplan för Risö affärs- och företags-
område
Det cirka 68 ha stora området finns 8 km i sydostlig 
riktning från Vasa stads centrum. Syftet med detaljpla-
nen är att styra affärsbyggandet på området. Avsikten är 
att på området placera cirka 120 000 m2 affärsutrym-
men av olika slag. Målet är att skapa detaljplanemässiga 
förutsättningar för ett trivsamt och fungerande område 
med ett livligt näringsliv. Ett av målen är även att fästa 
särskild uppmärksamhet vid utnyttjandet av förnybar 
energi i planeringen av området.

16 Campus Kungsgården
Yrkesakademin i Österbotten ger yrkesutbildning på 
svenska i Österbotten. Yrkesakademin ska höja yrkes-
kunnandet, kompetensen, konkurrenskraften och väl-
ståndet i regionen med en näringslivsanpassad yrkesut-
bildning och en flexibel kompetensutveckling. Ett nytt 
campus växer fram söder om staden. Det omfattande 
projektet omfattar cirka 20 000 våningsm2, varav dryga 
15 000 m2 är nya utrymmen. På området samlas utbild-
ningar inom bygg och trä, fordonsteknik, maskin och 
metall, elteknik, skönhet, matlagning och social- och 
hälsovård.

17 Stadens utvidgning av centrum 
”Hoppet över banan” 
Se Vasas 5 utvalda projekt.

18 Klemetsö
I Klemetsö vill man skapa mera boende och närservi-
ce, men även nuvarande förutsättningar för affärsverk-
samhet bör bevaras. Servicen i Klemetsö profileras så 
att den är attraktiv men ändå skiljer sig tillräckligt från 
centrumområdets service för att undvika att ett oönskat 
konkurrensläge uppstår. Nybyggnadskvarterens höjd föl-
jer gamla centrums höjder. Klemetsö profileras som ett 
personligt, energieffektivt och människonära framtida 
område och målen reflekteras i kvarterens utseende och 
verksamhet.

19 Travbanan
Gamla travbanan intill stadskärnan görs till ett energi-
effektivt bostadsområde både med tanke på produktion 
och energianvändning.

20 Gamla busstation 
Bebyggandet av det före detta busstationskvarteret är 
ett av de viktigaste stadsplanerings- och byggprojekten i 
centrum av Vasa och dess utvidgningsområden på flera 
decennier. Staden utvecklar och förverkligar affärs-, kon-
tors-, service- och bostadslokaler i kvarteret. Enligt pla-
nerna ska också musik- och kongressutrymmen finnas 
på området. Kvarteret ska bli högklassigt och miljöeffek-
tivt i enlighet med stadens profil och strategi som baserar 
sig på energikunnande. Via urvalsförfarandet efterlyses 
nya idéer och verksamhetsmodeller för förverkligande av 
ett kvarter som utvidgar centrum och där det ska finnas 
sammanlagt ca 30 000-35 000 m² vy affärs-, kontors- 
och andra lokaler. Till detta behövs aktörer som vill och 
kan förverkliga en högklassig miljö och på ett kreativt 
sätt sammanjänkar servicen och andra funktioner.

21 Landhöjningen och Kvarkens världsarv
Kvarkens skärgård och Höga Kusten bildar tillsammans 
en enastående geologisk helhet, där inlandsisens spår och 
de senaste årtusendenas landhöjning präglar både land-
skap och natur. Den pågående landhöjningen (8 mm/år) 

gör världsarvsområdet till ett unikt exempel på landskap 
under ständig förändring. Kvarkens skärgård, med sin 
högsta punkt under 20 meter över havet, är ett ungt land-
skap (2000-3000 år) som kontinuerligt byter skepnad. En 
människa kan under sin livstid bevittna hur landet höjer 
sig ur det grunda havet och hur landskapet förändras; nya 
öar stiger ur havet, havsvikar blir till sjöar och farleder 
grundas upp. Landarealen i Kvarkens skärgård ökar med 
1 km² eller 100 hektar/år. På grund av landhöjningen be-
finner sig därför Kvarkens naturtyper, vegetation och fau-
na kontinuerligt i ett föränderligt tillstånd – både under 
ytan och på land.

22 Södra Stadsfjärden
Södra Stadsfjärden är en cirka 2 km bred och 6 km lång 
havsvik, alltså en väldigt stor vik. Vattendjupet är inte 
mera än cirka 2 meter, där det är som djupast. Största de-
len har ett vattendjup på under 1,5 meter. På grund av 
landhöjningen minskar vattendjupet varje år. Uppgrund-
ningen påskyndas dessutom betydligt av de sediment och 
den näring övriga närliggande åar bär med sig. Om 100 
år kan Södra Stadsfjärden ha vuxit igen helt och om 50 
år kommer troligen över hälften av fjärdens yta att vara 
igenvuxen med vass. Ett projekt har därför påbörjats där 
man undersöker olika utvecklingsmöjligheter för Södra 
Stadsfjärden och åtgärder för att motverka att fjärden väx-
er igen. Runt fjärden planeras även friluftsrutter som för-
verkligas etappvis. Tanken är att det i framtiden ska finnas 
en friluftsrutt som går runt hela Södra Stadsfjärden.

23 Strukturmodell 2040 för Vasa stadsregion
I början av år 2013 inledde Vasa stad i samarbete med 
de omkringliggande kommunerna i Vasa stadsregion 
(Korsnäs, Malax, Korsholm, Laihela, Storkyro, Vörå) ar-
betet med att skapa Strukturmodell 2040 för Vasa stads-
region där man utvärderar olika syner på stadsregionens 
framtida utvecklingsriktningar ur markanvändningens 
perspektiv. Arbetet färdigställs år 2014. Utvecklingskor-
ridormodellen (nedan) förbättrar en gynnsam utveckling 
av näringslivets verksamhetsmiljö samt dess konkurrens-
kraft. Vasa stads centrum med närområden fungerar som 
tyngdpunkt för utvecklingen. Modellen fortsätter den 
utveckling som skett på 2000-talet med nya bostäder och 
arbetsplatser och stöder utvecklingen av det område som 
redan nu har den bästa tillgängligheten.

24 Kommunsammangång
Se Vasas 5 utvalda projekt.

25 Nationell social- och hälsovårdsreform
Syftet med den nationella social- och hälsovårdsreformen 
i Finland är att garantera jämlika social- och hälsovårds-
tjänster åt alla. Det här förutsätter ändringar i kommun-
strukturen och ökat regionalt samarbete. Befolkning-
sunderlaget måste breddas för att ordna tjänsterna och 
servicestrukturen och praxisen måste förnyas. De social- 
och hälsovårdsområden som kommunerna bildar skulle 
ansvara för alla kommunernas lagstadgade social- och 
hälsovårdsuppgifter (s.k. omfattande bas- och special-
nivå). Kommuner som har minst cirka 20 000-50 000 
invånare kan om de så önskar bilda områden på basni-
vå. De skulle ordna de tjänster på basnivå som hälso-
vårdscentralerna och socialväsendet ordnar i dagsläget. 
Tjänsterna på specialnivå ordnas på social- och hälso-
vårdsområdet. Kommuner med färre än 20 000 invånare 
skulle inte ordna några tjänster själva. Tjänsterna för in-
vånarna i sådana kommuner ordnas antingen av ett so-
cial- och hälsovårdsområde eller ett område på basnivå. 
Små kommuner skulle dock fortfarande ha som uppgift 
att främja invånarnas hälsa och välfärd, eftersom det även 
är andra kommunala sektorers uppgift.

Vasas 25 projekt på kartan
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UDVALGTE PROJEKTER

17  Stadens utvidgning av centrum 
”Hoppet över banan” 
Vasa centrum är ett unikt och attraktivt stads-
regionscentra för ca 112 000 invånare . Den 
starka grunden för dess stadsbild är detaljpla-
nen som fastställdes år 1855 med sina espl-
anader och brandgator samt med sin urbana 
byggstil, vars landmärken är en serie offentli-
ga byggnader i rött tegel . Att bevara centrum 
som trivsamt och livskraftigt kräver ständiga 
kraftåtgärder . Den framtida visionen är ”Hoppet över banan”, vilket innebär att centrum utvidgas 
till Klemetsö på östra sidan om järnvägen . Målet är att etablera såväl boende som mångsidiga, 
blandade centrumfunktioner i området . Planerna omfattar också funktioner som betjänar hela 
stadsregionen som ett konserthus . Betydande dynamiska ”drivers” i förändringen är det gamla 
busstationsområdet, Korsholmesplanadens bro samt banområdets markområden som inte är i 
bruk . Målet är att förtäta strukturen och att skapa en högklassig urban miljö med sammanlagt 
nästan 500 000 m² vy . Planerna möjliggör bostäder för ca 8 000 invånare . Att planera trafikleder 
och parkering är en viktig del av centrumutvecklingen: förhållandena för fotgängarna, cyklister-
na och kollektivtrafiken förbättras . Attraktiviteten främjas också genom att öka antalet parke-
ringsplatser .  För att minska de skadliga miljöpåverkningarna som förorsakas av den tunga trafi-
ken som korsar centrum har man undersökt möjligheten att bygga en tunnel under centrum . 

5-11  Logistikinfrastukturens utveckling 
Staden skapar tillsammans med grannkom-
munen Korsholm ett 400 ha stort logistikom-
råde i regionens logistiska knutpunkt mellan 
järnvägen, flygfältet och riksväg 8 . Logistikom-
rådet görs unikt genom att de senaste nya en-
ergi- och miljölösningarna testas och utveck-
las . Järnvägsförbindelser till logistikområdet, 
flygfältet och hamnen utvecklas . En hamnväg 
mellan logistikområdet och hamnen förverk-
ligas . En ny dragning av riksväg norrut från lo-
gistikområdet förverkligas . Dessutom utveck-
las en fungerande transportkorridor med intermodala transportlösningar mellan Norges isfria 
hamn i Mo i Rana, via Umeå i Sverige, till Vasa och vidare till bla Ryssland . En helt ny färja för 
Kvarkentrafiken utgör en mycket viktig del av transportkorridoren (se punkt 3)

10  Ny miljövänlig och energieffektiv färja 
mellan Vasa och Umeå 
Förutom en fungerande transportkorridor be-
hövs en ny specialdesignad färja för Kvarken-
trafiken . Fungerande trafik mellan Vasa och 
Umeå har funnits i flera hundra år . Men när 
taxfree försäljningen försvann via inträdet i EU 
har trafiken inte varit lika lönsam . 2012 grundade därför städerna Vasa och Umeå ett gemen-
samt rederibolag, köpte en ny färja som nu sköter passagerar- och godstrafiken i Kvarken . Fär-
jan är dock gammal och inte anpassad för de nya miljökrav som ställs på sjöfarten från och 
med 2015 . Därför behövs en mer långsiktig lösning, en ny miljöanpassad färja designad för 
dessa grunda farvatten . Fartyget bör ha en stark isbrytarkapacitet . Därför är fartyget planerat 
att byggas i ett helt nytt material, höghållbarhetsstål, som är mera hållbart men ändå lättare, 
vilket gör att man minskar vikten, använder mindre bränsle och därmed ytterligare kan redu-
cera utsläppen . 18 parter är med i projektet och dessa består av städerna, regionerna, utveck-
lingsbolag och företag inom branschen .

24  Kommunsammangång
Enligt regeringsprogrammet 2011 genomförs 
en omfattande kommunreform i Finland som 
syftar till en livskraftig kommunstruktur base-
rad på starka primärkommuner . Enligt pro-
grammet består en stark primärkommun av ett 
naturligt pendlingsområde och är tillräckligt 
stor för att självständigt kunna sörja för bas-
servicen, med undantag för krävande speciali-
serad sjukvård och krävande socialvård . Enligt 
regeringsprogrammet genomförs en omfattan-
de kommunreform som syftar till en livskraftig 
kommunstruktur baserad på starka primärkommuner . Enligt programmet består en stark pri-
märkommun av ett naturligt pendlingsområde och är tillräckligt stor för att självständigt kun-
na sörja för basservicen, med undantag för krävande specialiserad sjukvård och krävande so-
cialvårdstjänster . Vidare kan en stark primärkommun framgångsrikt bedriva näringspolitik och 
utvecklingsarbete och vidta åtgärder för att utveckla samhällsstrukturen . Vasa önskar bilda en 
ny kommun bestående av Vasaregionens nuvarande kommener som visas på kartan .

14  Utvecklandet av Liselund, Kungsgården 
och Risö
Liselund, Kungsgården och Risö finns vid Vasas 
södra infartsled och utgör en central del av Va-
sas kvalitetskorridor, som ska utvecklas till en 
stadsbilds- och trafikmässigt högklassig korri-
dor för service och arbetsplatser . Områdets till-
gänglighet är mycket god; det ligger bredvid 
motorvägen och i närheten finns även järnvägen samt flygplatsen med sina logistikområden . 
Området som redan nu har mångsidiga funktioner och både offentlig och privat service utvid-
gas med omfattande projekt för boende och handel . Enligt landskapsplanen som fastställdes 
hösten 2013 får man placera t .o .m . 120 000 m² vy nya affärsutrymmen i Risö och Liselund . 
Kungsgårdens område är en betydande utvecklingsfaktor som förstärker regionens identitet 
och attraktivitet . Kungsgårdens skola som redan på 1500-talet grundades i närheten av Kors-
holms slott är nuförtiden ett modernt undervisningscentrum som utvecklas kraftigt . Kampus-
området utvidgas och antalet studerande växer . Gamla Vasa sjukhusområde är en fin kultur-
miljö i empirestil från 1800-talet och det skapar funktionell mångsidighet i området . 
Genom utvecklingsarbetet möjliggörs byggande för handel, boende, undervisning och före-
tagsverksamhet i det södra stadsområdet så att det bildar en plats med en stark identitet och 
en trivsam plats för boende, arbete och service . Man uppskattar att området kommer att få ca 
3 000 nya jobb och ca 1 500 nya invånare under de kommande 20 åren .

Vision
I Vasas strategi ”Nordens energihuvud-
stad – flöde för ett gott liv” är målsätt-
ningen att trygga stadens välfärd, att-
raktivitet och ekonomiska framgång . 
Staden satsar bl .a . på ett underlätta 
etableringen av företag, öka tillgång-
en på kunnig arbetskraft, förbättra den 
logistiska nåbarheten, samarbeta med 
företag och samfund, göra stadsorga-
nisationen smidigare och innovativare, 
främja stadskulturen och förbättra den 
flerspråkiga servicen .

Nordens energihuvudstad
Vasa är en av Finlands framgångsri-
kaste städer och alla förutsättning-
ar för fortsatt framgång finns .  Vi har 
vår egen ”Silicon Valley” inom ener-
gibranschen; Vasaregionens energik-
luster sysselsätter 10 000 personer och 
dess andel av Finlands energitekno-
logiexport är 30 % . De lokala företa-
gen investerar 6:e mest i FoU i landet .  
Det framtida behovet av kompetent 
arbetskraft tryggas genom satsningar 
på utbildning . I Vasa finns 7 högskolor 
med 12 000 studerande . 3 av dem är 
svensk- och 4 finskspråkiga . Högskolor-
na har ett brett utbud av engelsksprå-
kig undervisning och andelen utländ-
ska studerande är stor .

Stark tillväxt
Vasaregionen hör till de snabbast väx-
ande stadsregionerna i Finland . Både 
befolkningen och antalet jobb har ökat 
snabbt . Vasaregionen är 11 . störst med 
sina 112 000 invånare och av dem pra-
tar 59 % finska, 36 % svenska och 5 % 
övriga språk . Regionen hör också till de 
mest mångkulturella i landet . Andelen 
utländska medborgare är 4 . störst och 
deras antal växer kraftigt .

Den innovativa och konkurrens-
kraftiga staden
Vasas status som innovativ stad er-
kändes i och med att staden blev vald 
som en av Finlands 5 mest innovativa 
städer (se ”1 Innovativa städer”) . En-
ergiklustret och dess tillväxtpotential 
på den globala marknaden bidrog till 
utnämningen . Genom att trygga dess 
verksamhetsförutsättningar bidrar 
man till att upprätthålla och förbättra 
inte bara Vasas utan hela landets kon-
kurrenskraft . 
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SØNDERBORG
2014
Sønderborg Kommune ligger i den sydøst-
ligste del af Jylland, lige nord for grænsen til 
Tyskland . Halvdelen af kommunen ligger i Jyl-
land, mens den anden del ligger på øen Als . 
Kommunen har i alt ca . 75 .000 indbyggere, 
hvoraf de 27 .000 bor i den største by, Sønder-
borg, mens de resterende indbyggere fordeler 
sig over mindre byer, landsbyer samt det åbne 
land .
Det er ofte Sønderborgs smukke natur, den 
skønne beliggenhed, den dejlige atmosfære, 
samt virksomheden Danfoss, der fremhæves 
af udefrakommende og lokale, når talen fal-
der på Sønderborg . Der ud over er Sønder-
borg kendt som et område med en levende 
historie, der på trods af sin placering i landet, 
med lang afstand til de store byer som Køben-
havn og Aarhus, formår at gå imod tenden-
sen og tiltrække samt fastholde videnstunge 
virksomheder og veluddannede borgere i et 
yderområde .

Selv om disse karakteristika langt fra redegør 
fyldestgørende for Sønderborg, er de sammen 
med meget andet medvirkende til, at Søn-
derborg i dag skiller sig ud som et område, 
der inden for mange felter, som fx energi- og 
vældfærdsteknologi, opnår både inden- og 
udenlandsk bevågenhed .

Netop Sønderborgs geografiske beliggen-
hed betyder, at det fra et tidligt tidspunkt har 
været tydeligt, at det er nødvendigt for Søn-
derborg, at gøre noget helt ekstraordinært for 
at fastholde og udbygge sin position og att-
raktivitet for virksomheder, indbyggere og tu-
rister . I den forbindelse har områdets virksom-
heder som fx Danfoss, vist sig som vigtige 
bidragydere til, at Sønderborg i dag evner at 
trodse mange af de negative udviklingsten-
denser, der præger sammenlignelige områder 
i Danmark, med fx vigende befolkningstal, lav 
uddannelsesgrad, og fraflytning af vidensar-
bejdspladser .

Sønderborg har i løbet af en kort årrække 
oplevet konsekvenserne af en række store 
statslige omstruktureringer . Blandt andet re-
duceres byens sygehus i 2014, et psykiatrisk 
afsnit på et slot i Augustenborg flyttes, og by-
ens sergentskole lukkes i 2014 . Omstrukture-
ringerne er en del af de generelle tendenser 
landet over, hvor store offentlige funktioner i 
disse år centraliseres - ofte på bekostning af 
mindre byer . Helt konkret betyder omstruk-
tureringerne, at der i Sønderborg Kommune 
kommer til at stå markante bygninger tomme, 
men også dele af byernes hidtidige identitet 
påvirkes af så store ændringer . Det er en væ-
sentlig udfordring at sikre at der kommer no-
get positivt ud af

I Sønderborg sker der imidlertid også en mod-
satrettet udvikling, der står i kontrast til en 
afviklingsdagsorden . Især byens centrum og 
havneområder er i disse år omdrejningspunkt 
for en væsentlig bymæssig oprustning, hvor 
nye dagsordener med fx universitet, detail-
handel, turistrettede funktioner, samt bolig-
projekter, har potentilale til at løfte byen på en 
ny måde, hvor væksten kommer fra andre ste-
der end det offentlige .

Den aktuelle positive udvikling i Sønderborg, 
er resultat af en overordnet planlægnings-
mæssig satsning og vision, som i Sønder-
borg er opstået i samarbejde mellem lokale 
virksomheder og kommunen . Den bindes op 
på enkle visioner, der udfoldes i en bred vifte 
af konkrete projekter .

BYENS TRANSFORMATION

1 Bymidteplan Sønderborg
I løbet af de seneste år har kommunen udarbejdet 
en ambitiøs midtbyplan, der er med til at gøre byens 
centrale handelsgader endnu stærkere i konkurren-
cen mellem regionens handelsbyer. Med planen søger 
byen at sikre balance mellem handelslivet i den centra-
le by og uden for byens centrum.

2 Alsion
Med Alsion har 
Sønderborgkombi-
neret forskning og 
uddannelse på uni-
versitetsniveau, en 
klassisk koncertsal, 
lokale virksomheder, 
samt dele af kom-
munens forvaltning 
i et unikt, sammenhængende miljø. Byggeriet er led i 
en strategi, der skal styrke aktiviteten i midtbyen ved 
at placere funktioner med stor gennemstrømning cen-
tralt i byen. Byggeriet har blandt andet bidraget til at 
aktivere og redefinere en del af Sønderborg, der tidli-
gere kun har haft en sekundær rolle i byen.

3 Gehrys havneplan
Den tidligere erh-
vervshavn i Sønder-
borg bliver i disse år 
transformeret til et 
attraktivt byområde i 
tæt relation til byens 
centrum. Udgangs-
punktet for omdannelsen er en masterplan, som arki-
tekten Frank Gehry har udarbejdet for havneområdet. 
Når hele området er færdigudbygget, vil havneområ-
det fungere som en naturlig forlængelse af bymidten 
med funktioner som hotel, boliger, kunsthal, kontorer 
og multikulturhus.

4 Augustenborg Havn
I 2011 dannede et 
havneområde i Au-
gustenborg ramme 
om en Europan-kon-
kurrence for unge ar-
kitekter. Vinderpro-
jektet gav et stærkt 
bud på, hvordan Augustenborg Havn i løbet af en 
årrække kan revitaliseres ved hjælp af en blanding af 
nye og eksisterende bygninger. Projektet skal være 
med til at styrke Augustenborg som attraktivt bysam-
fund.

5 Sønderborg Kaserne
Når Sønderborg Kaserne i 2014 lukker, står en meget 
markant bygning og et centralt område i Sønderborgs 
midtby pludselig tomt – og fyldt med potentiale. 
Kommunen har igangsat et ambitiøst planlægnings-
arbejde, der skal sikre de smukke bevaringsværdige 
bygningers kvaliteter og udnytte områdets potentialer 
bedst muligt.

6 De fem haver
Klimatilpasning er 
ikke kun et spørgs-
mål om at etablere 
store forsinkelsesbas-
siner i nye områder 
– det er også aktuelt 
i eksisterende by- og 
boligområder. Med 
projektet ”De fem haver” er der givet et bud på, hvor-
dan klimatilpasning på samme tid kan løse et praktisk 
problem med regnvand og give et identitetsskabende 
og rekreativt område til byen. Et eksisterende grønt 
område uden væsentlig rekreativ værdi er med pro-
jektet blevet løftet til at have et anvendelsesmæssigt 
formål, og samtidig være værdiskabende for de nærlig-
gende boliger.

7 Kollegieboliger
For at tiltrække danske og udenlandske studerende til 
byen har Sønderborg en målsætning om at kunne tilby-
de centralt beliggende studieboliger af høj kvalitet. Der-
for planlægges et anderledes kollegium på en af byens 
bedre beliggenheder i tæt relation til den moderne havn, 
der bliver skabt i disse år. Ved at sammentænke kollegie-
boliger, et parkeringshus og det eksisterende landskab vil 
byens studerende både få nye, attraktive boliger og bi-
drage til bylivet.

8 Universe i Nordborg                    © Universe.dk
Als er et populært tu-
ristmål, hvor mange 
tyskere og danskere ny-
der øens natur og kyst-
strækninger. Men Als 
er meget mere end det, 
og området har blandt 
andet flere impone-
rende virksomheder, hvis historier vidner om, at Als på 
mange måder er et helt særligt sted. Med etableringen af 
oplevelsesparken Universe, har det nordlige Als i løbet 
af få år fået en attraktion, der er mere end blot en forlys-
telsespark for familier. Universe kombinerer læring, for-
midling og underholdning på en ny måde, hvor alle kan 
udvide deres horisont i forhold til naturvidenskabelige 
fænomener. Universe udvikler sig løbende i nye retning-
er og bidrager til hele områdets identitet.

9 Gråsten Havn
Den tidligere erhvervshavn i Gråsten er blevet forvand-
let fra et lukket erhvervsområde til åbent byområde med 
en promenade, der forbinder et feriecenter med wellness 
og badeland med ferieboliger, helårsboliger og lystbå-
dehavn. I planlægningen af området har det været af-
gørende at sikre tilstedeværelsen af det lokale islæt, hvor 
specielt teglsten spiller en væsentlig rolle. Om sommeren 
tiltrækker området mange turister, og stemningen er li-
gesom i det øvrige Gråsten på samme tid både livlig og 
afslappet.

10 Sønderborg rutebilstation
I løbet af de kommende år skal Sønderborg rutebil-
stations garageanlæg og parkeringsarealer flyttes ud af 
midtbyen, og et stort og centralt område bliver ledigt til 
byudvikling. Planlægningen fokuserer på at aktivere ste-
det med en blanding af publikumsrettede funktioner og 
boliger, der styrker og komplementerer midtbyens cen-
terområde.

FÆLLES IDENTITET OG VISIONER

11 Project Zero
Visionen om total 
CO2-neutralitet i 2029 
er omdrejningspunkt 
for et af de vigtigste 
aktuelle planlægnings-
mæssige initiativer i 
Sønderborg. Projektet 
er mangefacetteret og 
målrettes flere fronter - 
erhvervsliv, private og det offentlige. Sønderborg Byråd 
har sammen med private investorer sat målsætningen, og 
Project Zeros opgave er at fastholde visionen, implemen-
tere den, samt sikre at de grønne initiativer er til gavn for 
områdets virksomheder og skaber arbejdspladser under 
projektets begreb ”Bright green growth”.

12 Varmeplan Sønderborg
En af forudsætningerne for Project Zero-visionen er 
den ambitiøse Varmeplan Sønderborg, der skal sikre, at 
varmeforsyningen i kommunen overgår til vedvarende 
energikilder. I Sønderborg handler varmeplanlægning-
en ikke kun om praktiske anvisninger, men i lige så høj 
grad om at skabe et fælles mål, en fælles forståelse og en 
base for gode samarbejdsrelationer. På de punkter skiller 
Sønderborgs varmeplanlægning sig ud som et eksempel 
til efterfølgelse.

Faktaboks om kommunen
Indbyggere: 75 .732
Areal: 496 km2

Største by (Sønderborg): 27 .237
www .sonderborgkommune .dk

Faktaboks om planstrategi
Planstrategien former fremtidens planlægning i 
kommunen . Nøgleordene i planen er:

Sammenhængskraft
Vækst
Viden
Tilgængelighed

19 EKSEMPLER
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ANALYSE AF SØNDERBORG DE 
FACTO STRATEGI
Sønderborg udarbejdede Danmarks bedste 
planstrategi, der har været styrende for initia-
tiver i mange år . 
Den store strategiske udfordring er:
- at udvikle nye arbejdspladser
- at tiltrække ledelsestalent
- at tiltrække nye borgere .
Den aktuelle strategiske indsats fokuserer på 
følgende elementer:

At satse på kultur, byudvikling, bykvalitet og 
attraktive boliger (livskvalitet),
At satse på uddannelse og forskning,
At satse på grænseoverskridende regionalt 
samarbejde,
At udnytte ressourcerne bedre og styrke den 
kritiske masse gennem regional udvikling, til-
gængelighed, samarbejde og lederskab,
At udvikle brand, image og interesse gennem 
spændende initiativer og projekter .

SØNDERBORG 2020 - NYE 
OPGAVER 
Den beskrevne de facto strategi bygger på de 
udvalgte projekter, initativer og ressourcer . 
Det strategiske helhedsbillede har behov for 
styrket indsats på følgende områder .

At forny indsatsen for erhvervsfremme og nye 
arbejdspladser At dyrke samspillet mellem 
bykvalitet og nye urbane arbejdspladser At 
styrke lederskabet og det regional partners-
kab (kan altid forbedres) 

At udvikle folkeskolen som dannelses motor 
(moderne livs- og arbejdsformer)
At organisere og bruge den lokale kreative 
klasse
At satse mere på humanistiske uddannelser, 
arbejdspladser og andre initiativer
At udvikle en unge politik (fremtidens borge-
re) .

RESSOURCER
Den vigtigste ressource i Sønderborg er de 
mennesker, der bor og arbejder i området til 
daglig . De er med til at gøre kommunen til det 
særlige sted, som den er . I grænselandet for-
mes kulturen og identiteten i høj grad af his-
torien og den både danske og tyske indflydel-
se, som man uundgåeligt bliver konfronteret 
med i hele området . Det særlige ved Sønder-
borgs identitet lader sig næppe indfange i ét 
snapshot, men derimod i et sammensat mosa-
ikbillede, herunder:

Grænsekultur - fra barriere til potentia-
le. Den særlige grænsetilværelse har skabt 
en særlig hårdfør mentalitet og tiltro til egne 
kræfter . Man kan og vil - også det, der anses 
for så godt som umuligt . Listen over byprojek-
ter og andre iniativer rummer flere eksempler 
på meget vanskelige udfordringer, der er ble-
vet løst gennem overraskende projekter og 
initiativer .

Hamborg/Flensborg. Sønderborg ligger 
godt nok i en afkrog af Danmark – men også 
kun 40 minutter fra Flensborg og 2 timer fra 
Hamborg . Hamburg er en storby med knap 2 
mio . indbyggere og Tysklands økonomiske lo-
komotiv . Et samarbejde på tværs af grænsen 
rummer store potentialer .

Attraktiv lille og tæt by - med smuk belig-
genhed. Sønderborg er en lille, tæt by med 
torve, pladser og havnemiljø og et markant 
by- og byfestliv . Den har et tydeligt og karak-
teristisk bymiljø og arkitektur . Byen er cen-
trum for hele kommunen, og en central del af 
den sønderjyske bystruktur .

Danfoss - den store fortælling, identitet, 
sammenhængskraft. Danfoss er ikke bare en 
stor virksomhed, men lige så vel et stykke his-
torie og en motor for samfundsudvikling og 
al anden udvikling i Sønderborg . Virksomhe-

den er et eksempel på hvad det vil sige at tage 
samfundsansvar, hvilket et vedvarende enga-
gementet i mange af byens projekter vidner 
om . Danfoss er en samfundsinstitution, der 
har en betydelig og helt afgørende rolle for 
Sønderborg – nu og i fremtiden .

Fødevaresektor med potentiale. Sønder-
borg Kommune, og området omkring, har 
en betydelig fødevaresektor . Sunde og gode 
fødevarer er et væksterhverv i fremtiden og 
rummer derfor store muligheder for ny erh-
vervsudvikling og arbejdspladser .

Kreativ klasse. En undersøgelse af den kreati-
ve klasse i Danmark viser, at de oftest bor i de 
største byer . Helt overraskende er det, at byer 
som Svendborg og Sønderborg hæver sig til 
de store byers niveau i forhold til andelen af
kreative borgere . Det må kunne udnyttes til at 
skabe ny udvikling, virksomheder og attrakti-
ve miljøer .

Mentalitet. Borgerne i Sønderborg har en 
mentalitet, en kultur og en væremåde, der er 
en gunstig faktor for den fremtidige udvikling 
på alle fronter . Ulighed er en væksthæmmer i 
bysamfundenes udvikling, men i Sønderborg 
er ligheden dominerende, og alle er med . 
Samtidig er borgere og virksomheder knyttet 
sammen socialt i netværk på kryds og tværs – 
og netværk er grobund for vækst .

Stærk bevidsthed om identitet og selvtillid. 
Den kulturelle baggrund og de indhøstede re-
sultater har udstyret byen med en betydelig 
selvtillid . I samme retning trækker nogle histo-
riske faktorer: Danmark blev netop skabt i dis-
se grænseegne i den tidlige middelalder, og 
krigen i 1864 førte til selverkendelsen: ’hvad 
udadtil tabes må indad vindes’ .
Den fik betydelig indflydelse i Sønderborg 
området .

13 Kulturbyansøgning
I 2013 ansøgte Sønder-
borg sammen med sine 
nærmeste nabobyer om 
at blive europæisk kul-
turhovedstad i 2017. 
Selv om Aarhus i sidste 
ende fik titlen, fremstår 
den planlægning, der fulgte op til ansøgningstidspunk-
tet, som et eksempel på en strategisk planmæssig sats-
ning, der er usædvanlig for en by af Sønderborgs størrel-
se. Byens ansøgning var med til at italesætte og skærpe 
blikket på de mange kulturer og identiteter, der findes i 
området.

14 Kommunesammenlægning
I 2007 blev Sønderborg Kommune dannet ved sammen-
lægning af hele syv mindre kommuner. Med sammen-
lægningen fulgte en væsentlig opgave med at skabe en 
fælles identitet på tværs af de gamle kommuneskel for 
både borgere og administration. Opgaven er håndteret 
ved at igangsætte fælles identitetsskabende projekter, der 
bidrager til et samlet fællesskab og motiverer til samar-
bejde på tværs af oprindelige skel.

15 I-Fabrikken
I-Fabrikken er et iværksætterinitiativ, der viderefører 
den ånd, som områ-
dets største virksomhe-
der er blevet skabt på 
baggrund af. I-fabrik-
ken understøtter, at 
iværksættere kan bry-
de igennem med deres 
ideer, hente viden i netværk, og får en fælles platform i 
opstartsfasen. Projektet er opstået og forankret omkring 
områdets erhvervsliv.

REGIONALE FORBINDELSER 

16 Motorvej Sønderborg - Kliplev
Med en nye motorvej fra Sønderborg til E45 ved Kliplev, 
er der skabt en god mulighed for at komme til og fra 
området, hvilket giver infrastrukturen et løft. Projektet 
er på flere fronter nytænkende i Danmark, blandt andet i 
forhold til financieringsmodellen.

17 Sønderborg Lufthavn
Sønderborg-områdets erhvervsliv efterspørger hurtige 
transportmuligheder med høj frekvens til hele verden. 
Sønderborg Lufthavn er åben for alle typer luftfart, og 
anvendes både til ruteflyvning, charterfly, privatflyvning 
og helikopterservice. Endvidere er der på lufthavnens 
område en del sideaktiviteter i form af bl.a. flyveklub og 
faldskærmsklub. Der bliver arbejdet for, at Sønderborg 
Lufthavn bliver binational.

18 Fyn-Als bro
Det skal være let at komme til og fra Sønderborg. 
Derfor sættes tilgængelighed i højsædet ved at arbejde 
for et regionalt, grænseoverskridende samarbejde for 
at etablere en effektiv, fremtidssikret trafikstruktur, 
der sikrer regional, national og international sammen-
hæng. Sønderborg arbejder derfor for en fast forbin-
delse mellem Fyn og Als.

19 Stiplan Sønderborg
I Sønderborg Kommune er der 96 km naturstier og 
238 km vandreruter. Herudover er der 100 km græs-
, grus, og trampestier. Mest kendt er Gendarmstien, 
der har historisk betydning og er en af de mest kendte 
og populære vandreruter i Danmark. Kommunen ud-
vikler og styrker hele tiden stierne gennem målrettet 
planlægning med henblik på at skabe lokal værdi og 
tiltrække turister.
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MALMÖ 2013 BANEBRYTENNE INITIATIVEN

Malmö har en historia av blomstrande verk-
samheter inom näringar som exempelvis 
varvs- och textil industri . Den senare delen 
av nittonhundratalet präglades dock av ned-
lagda industrier och utflyttning till grannkom-
munerna med minskad befolkning . Det är 
ingen underdrift att påstå att Malmö i det lä-
get befann sig i kris . Fördelen med krisen var 
att den bäddade för en politisk och bred enig-
het kring den framtida inriktningen . I stort 
samförstånd arbetades en gemensam vision 
fram, som byggde på att vända Malmö från in-
dustristad till kunskapsstad och samtidigt öka 
inflyttningen . 

Med det starka politiska stödet lyckades 
Malmö driva igenom en rad viktiga och stra-
tegiska beslut som blev betydelsefulla för att 
nå visionens mål . Kopplingen till Öresund och 
Danmark stärktes tack vare Öresundsbron 
som både minimerade transporttiden och det 
mentala avståndet mellan Köpenhamn och 
Malmö . Citytunneln från Malmö central som 
kopplar tågtrafik direkt till bron har inne burit 
etablering av två nya tågstationer, Triangeln 
och Hyllie, där den senare ger skjuts och för-
utsättningar åt en ny stadsdel med blandade 
funktioner .

Den internationella bostadsutställningen 
Bo01 blev starten på utbyggnaden av det for-
na varvsområdet i Västra hamnen, och har nu 
blivit internationellt känt för sitt framgångs-
rika arbete inom främst klimat och energi . 
Internationellt intresse har också visats för 
de dialoger och den värdebaserad planering 
som Malmö Stad genomför tillsammans med 
byggherrar och förvaltare inför varje bygg-
start . 

Bekräftelsen på att Malmö verkligen var på 
väg att nå målet Kunskapsstad kom med Mal-
mö högskolas etablering på Universitetshol-
men bredvid stationen . Den centrala place-
ringen har med alla högskolans studenter 
ökat både stadsliv och puls . Samarbetet mel-
lan Malmö Stad och högskolan sker under or-
ganiserade former genom bland annat Institu-
tet för hållbar stadsutveckling, ISU .

Idag ökar Malmös befolkning samtidigt som 
nya utmaningar gör sig hörda . Kommissionen 
för ett socialt hållbart Malmö har uppmärk-
sammat den skeva fördelningen i hälsa och 
sociala förhållanden, och pekat på den fysiska 
segregationen som en del av de ojämlika för-
hållandena . Kunskapsstad är inte längre det 
mål som Malmö i första hand behöver sträva 
mot . Idag är behovet av en mer jämlik, kopp-
lande och nätverkande stad stort . En stor del 
av Malmös valda 25 innovativa exempel pekar 
just i den riktningen .

1 Augustenborg 
Ekostaden Augustenborg är en unik process där be-
fintlig, äldre stadsbebyggelse gjorts om och förbätt-
rats i nära samverkan med både de boende och de 
olika aktörerna i området. Augustenborgs Botaniska 
Takträdgårdars gröna tak, den öppna dagvattenhan-
teringen, energilösningar, avfallshantering och trans-
portlösningar är några av de utförda miljösatsning-
arna. 

2 Bygga Bo Dialogen 
Bygga Bo Dialogen är ett samarbete mellan företag, 
kommuner, myndigheter och regering. Syftet är att 
genom dialog nå längre än lagar och regler kräver när 
det gäller hållbart byggande, inom främst tre priorite-
rade områden: inomhusmiljö, energianvändning och 
användning av naturresurser. 

3 Nya sätt att finansiera
Bygga om dialogen (att med sociala förtecken mil-
jöanpassa befintliga hus till rimliga kvarboendekost-
nader) och Eriksfältsanalysen (övergripande förtät-
ningsförslag som berör många fastighetsägare) är två 
satsningar som båda handlar om att komma över eko-
nomiska och organisatoriska trösklar och istället se till 
de stora besparingarna i samhällsekonomin.

4 Citytunneln 
Citytunneln är den största infrastruktursatsningen i 
Malmös historia. Förbindelsen öppnade i december 
2010 och innebär att två nya stadsdelsstationer har 
tillkommit. Kring dessa öppnas nya möjligheter för 
stadsdelsutveckling. Transporttider inom Malmö har 
förkortats och till Köpenhamn och Kastrup tar man 
sig nu på tjugo minuter.

5 Folkets park
Från att ha haft en period av mer passiv karaktär har 
Folkets park återtagit sin plats som arena för möten 
mellan olika människor. Parken har blivit den givna 
platsen för kulturella och sinnliga upplevelser. Fören-
ingar och medborgare firar här nationaldagar och hög-
tider från hela världen. 

6 Hej Stadsdel!
Genom dialog med boende och verksamma har syn-
punkter för att förbättra närmiljön samlats in, för att 
bättre förstå och leva upp till behov och önskemål 
som finns. ”Hej Kirseberg!” inleddes 2007. Resultatet 
var så gott att alla Malmös stadsdelar nu haft besök av 
Hej Stadsdel.

7 Holmastan
Stadsdelen Holma som byggdes på sjuttiotalet har 
tack vare en Europantävling och tillkomsten av Hyllie 
station fått förutsättning och drivkraft till ett övergri-
pande utvecklingsprojekt. Genom värdeplanering i 
brett samarbete med inblandade aktörer planeras en 
blandad, tät, sammanhållen, kopplande och attraktiv 
stadsdel efter helt marknadsmässiga principer.

8 Kommissionen för ett socialt hållbart 
Malmö Stad
Malmökommissionen är den första av Marmotkom-
missionerna som studerar staden och dess fysiska roll i 
ett hälso- och jämlikhetsperspektiv. Ett av kommissi-
onens åtgärdsförslag, Amiralsstaden, handlar om att 
utifrån en nyetablerad tågstation bygga samman fyra 
stadsdelar som idag är separerade från varandra genom 
fysiska och mentala barriärer.

9 Lindängekören
Stadsdelen Lindängen blev inviterade av Sveriges te-
levision att sätta samman en kör av personer boende 
i området. Resultatet förevisades i TV på bästa sänd-
ningstid under namnet Trapphuskören och bidrog 
till att visa upp en helt annan bild av området än den 
som media vanligtvis presenterar.

11 Malmö högskola
Etableringen av Malmö Högskola är en del av Malmös 
förvandling från industristad till kunskapsstad. Attrak-
tions-, kompetens- och utbildningsnivån för staden har 
höjts och högskolans läge har bidragit till att studenter 
och akademiker befolkar stadens centrala delar och ger 
näring till utemiljöer, caféer och liknande aktiviteter.

12 Malmö Live 
Malmö Live är det samlade namnet på Malmös nya mö-
tesplats för kulturupplevelser, konserter och evenemang, 
lokaliserat mitt mellan den gamla staden och den nya 
stadsdelen Västra hamnen. Vatten och grönska, ute som 
inne, har varit nyckelord för platsen, huset och de plane-
rade kontors- och bostadsbyggnaderna. 

13 Malmöringen
Anläggning av Malmös citytunnel har inneburit att de 
järnvägsspår som ovan mark leder norrifrån vidare sö-
derut nu endast används för godstrafik. Det har öppnat 
möjligheterna för en tåglinje som med ett antal lokalsta-
tioner kan bilda en lokal ringlinje. Vid dessa nya statio-
ner kan stadsdelscentra utvecklas. 

14 Media Evolution City, MEC
MEC utgör navet för Malmös mediebranscher och 
innehåller en mångfald av företag. Huvudsyftet med hu-
set är att bidra enligt konceptet ”tillsammans är vi star-
ka” där man öppet delar med sig och hjälps åt för att ut-
vecklas och växa. Flexibelitet, enkelhet och låga trösklar 
kännetecknar verksamheten.

16 Norra Sorgenfri
I Norra Sorgenfri har Malmö Stad tillsammans med 22 
fastighetsägare diskuterat en framtidsutveckling där om-
rådets industriella arv ska möta ny och småskalig arki-
tektur. De aktiviteter som redan finns i området har gett 
arbetet en kulturell prägel. Mångfald av både aktiviteter 
och uttryck står i fokus.

17 Visionsarbetet
I samband med krisen i mitten av 1990-talet genom-
fördes ett stort kommunövergripande visionsarbete där 
Malmös tjänstemän och politiker enades kring en ge-
mensam framtidsvision. Visionen tillsammans med ett 
starkt och brett förankrat politiskt ledarskap har varit en 
avgörande förutsättning för den omvandling som Mal-
mö nu genomgått.

21 Stapelbäddsparken
Stapelbäddsparken drivs av en ideell förening och är en 
mötesplats för unga människors idéer och visioner. Här 
finns en av Europas största skateanläggning i betong, 
Nordens första boulderpark för klättring och ”möjlig-
hetshuset” STPLN som är ett öppet hus för kreativa, 
konstnärliga, kulturella experiment och projekt. 

22 Varvsstaden
Stadsutvecklingen av Varvsstaden är en process som 
kommer att pågå under 20-års tid. För att skapa en lång-
siktigt hållbar utveckling arbetar Malmö stad och bygg-
herren tillsammans med värdeplanering. I en utveck-
lingsplan har man gett förutsättningar för både tydlig 
inriktning och möjlighet till flexibilitet över tid.

23 Värdeplanering
Värdeplanering genomförs i dialog mellan Malmö stad, 
fastighetsägare och exploatörer. Metoden vägleder från 
vision till verklighet genom att binda ihop de grundläg-
gande kärnvärdena med konkreta strategier. Metoden 
svarar på frågan vad snarare än hur och innebär en tyd-
lig inriktning som tillåter flexibilitet när förutsättningar 
förändras.

24 Yalla Trappan
Yalla Trappan är ett arbetsintegrerat socialt företag som 
drivs av en ideell förening. Verksamheten är organiserad 
som ett arbetskooperativ för kvinnor på Rosengård. Se-
dan maj 2010 bedrivs café med frukost och lunchserve-
ring i egna lokaler. Här finns även en ateljé med försälj-
ning av egentillverkade produkter.

25 Översiktsplan 2012
Under 2000-talet har Malmös kontinuerliga översikspla-
neprocess redovisats i problemformulerade dialog-PM 
som i sin tur bildat utgångspunkt för en ny översikts-
plan. En viktig ambition har varit att bredda ägarskapet 
till översiktsplanen inom kommunens alla förvaltningar. 
Alla planens riktlinjer och kartor presenteras genom ett 
unikt web-baserat kartverktyg.  
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ANALYSE AF MALMÖ DE FACTO 
STRATEGI

MALMÖ 2020 - NYE OPGAVER 
Malmös nya utmaningar är att fullt ut utnyttja 
de goda resurserna den mångkulturella sta-
den ger . De fysiska och mentala barriärer som 
syns i staden måste överbryggas och områden 
kopplas tydligare till varandra för att bli en del 
av hela staden . Boende i Malmö ska känna sig 

delaktiga och välkomna i hela staden . Ambi-
tionen med Översiktsplanens täta, gröna och 
blandade stad måste gå hand i hand med krav 
på ökad kvalitet, god miljö och inte innebära 
förtätning till varje pris .

UDVALGTE PROJEKTER

De valda exemplen, som representerar var 
Malmö står i dagsläget, följer som så många 
andra städer ett koncept om den förtätade 
och blandade staden . Det som exemplen där-
utöver visar på är Malmös ambition att tänka 
stadsutveckling istället för bara stadsplane-
ring, det vill säga ett försök att låta stadsut-
vecklingen vara en drivkraft för sociala, mil-

jömässiga och ekonomiska aspekter så att 
slutresultaten ger kvalitativa värden tillbaka 
till staden utöver deras primära funktion . Fler-
talet av de utvalda projekten har också det 
gemensamt att de representerar och bejakar 
ett brett och tvärsektoriellt samarbete mellan 
olika aktörer .

Malmös fördelar består av läget i Öresunds-
regionen, den växande och mångkulturella 
befolkningen, klusterbildningar av intressan-
ta företag, kompetenta medarbetare och en 

stabil politisk ledning som har insikten att pla-
neringen av den fysiska staden kan vara en 
hävstång även för frågor av social och kulturell 
karaktär .

18  Rosengårdsstråket 
Rosengårdsstråket är ett projekt med sociala, 
miljömässiga och ekonomiska förtecken . Bland 
annat handlar det om att förbinda Rosengård 
tydligare med Malmös centrala delar och öka 
den aktiva transporten med gående och cyklan-
de . Nybyggda Bokaler, butikslokaler kopplade till 
bostäder, har byggts på bostädernas baksidor så 
att butiker nu vänder sig mot stråket . Bokalerna 
har bidragit till ett flöde i området och underlät-
tat för entreprenörer att etablera sig . Intill dessa 
har också Rosengårds första torg nu byggts . Röda rosens matta är en aktivitetsplats längs 
stråket som utarbetats tillsammans med områdets unga tjejer . Stadsutvecklingsprojektet 
Culture Casbah vann nyligen ett prestigefyllt pris på den internationella fastighetsmässan i 
Cannes och är nästa projekt längs stråket .

10 Linjen
Linjen är samlingsnamnet på en 
verksamhetsutveck lande process längs en tänkt 
fysisk sträcka .  Deltar gör Malmö stad, Malmö 
högskola och verksamheterna i området . Fokus 
ligger på samarbete mellan sträckans aktörer och 
de synergieffekter som uppstår när man gemen-
samt använder det fysiska rummet . Det handlar 
om flytande gränser mellan inne och ute, och var 
gränsen går mellan offentliga och privata rum 
(fjärde rummet) . Meningen är också att utemil-
jön ska bidra till att kompetenser och färdighe-
ter synliggörs för fler än den egna verksamheten .  
Drivkraften är det egna engagemanget och pro-
cessen drivs utan omfattande styrning och ad-
ministrativ organisation .  Gemensamt är en sammankallande funktion dit man också kan rap-
portera vad mindre arbetsgrupper inom Linjen gör .

15 Mobilia
Omvandlingen av Mobilia skapar en tätare och 
funktionsblandad stad där det tidigare enbart 
fanns handelsverksamhet . I samarbete mellan 
fastighetsägaren och kommunen identifierades 
områdets stadsbyggnadsförutsättningar och en 
vision kring utvecklingen formulerades: ”Utveck-
la Mobilia-området med omnejd som en helhet 
och skapa en övergripande hållbar stadsstruk-
tur med tydliga tvärkopplingar som bidrar till en 
stadsmässig kvartersskala” . Samfinansiering har 
möjliggjort att gatorna runt om rustats upp och Trelleborgsvägen omvandlats till stadsgata 
med cykelbana, trädplantering och fin belysning . Nya rörelsemönster skapas med nya platser 
och tillgängligare byggnader . Handelsytorna utökas med verksamheter som bostäder, kultur 
och friskvård . Kulturhistoriskt intressanta fasaddelar har lyfts fram och utbildningsfunktioner 
kommer tillkomma . Trafiksituationen förbättras eftersom söktrafiken minskar och markparke-
ring ersätts med P-hus .

20  UngBo
UngBo 12 är ett kommunikationsprojekt initierat av 
Malmö stad i samarbete med byggbranschen för att 
väcka debatt om bostadsbristen bland unga . Med idé-
tävlingar, genomförandet av Sveriges första boutställ-
ning för unga och en nationell bostadskonferens har 
man samlat bostadsmarknadens aktörer för att gemen-
samt ta ansvar för ökat byggande med unga som mål-
grupp . Genom att tillsammans med branschen engage-
ra unga i en fråga som rör dem själva har projektet fått 
stort genomslag . Aktuella verk och departement har 
uppmärksammat projektet och UngBo kommer fram-
åt användas som slagträ för ett generellt ökat byggan-
de för såväl unga, resurssvaga som hemlösa för att gå 
i bräschen för att bygga en jämlik, socialt hållbar och 
attraktiv stad .

19  Temalekplatser
Ett tjugotal av Malmös kommunala lekplatser har 
unika, specialbyggda attraktioner som alla följer 
ett visst eget tema . Målsättningen med lekplat-
serna är att de ska väcka barnens nyfikenhet, 
locka till fysiska aktiviteter och stimulera deras 
fantasi genom spännande och utmanade lekred-
skap . Lekplatserna är jämnt spridda över hela 
staden och har namn som Cirkuslekplatsen, Mu-
siklekplatsen och nu senast Äventyrslekplatsen . 
Utöver att erbjuda barnen stimulerande miljöer 
har lekplatserna fungerat som attraktiva magneter för ett betydligt större område än de bo-
ende i närområdet och bidragit till att barn och vuxna med olika bakgrund och från olika håll 
träffas på en gemensam plats . Under 2014 kommer två temalekplatser att upprustas och yt-
terligare fem att påbörjas .

RESSOURCER
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ODENSE 2013 BANEBRYDENDE INITIATIVER

Med sine knap 200 .000 indbyggere er Oden-
se den største by i Region Syddanmark - den 
sydligste af landets fem regioner . Byens ver-
denskendte borger eventyrdigteren H .C . An-
dersen (1805-1875) er oversat til mere end 
150 sprog og har sammen med Danmarks 
nationalkomponist Carl Nielsen, der er født 
lige uden for Odense (1865-1931) gjort Oden-
se kendt i store dele af Verden . Begge spiller 
også i dag en central rolle for både turismen, 
kulturlivet og markedsføringen af Odense in-
ternationalt .

Odense er også hjemsted for Syddansk Uni-
versitet, hvis hovedcampus er placeret i Oden-
se og kommende nabo til et nyt regionalt 
universitetshospital (Odense Universitets-
hospital), der er ved at blive etableret til afløs-
ning for det nuværende universitetshospital . 
Byen har i 2014 mere end 30 .000 studerende 
og har en ambition om i løbet af få år at øge 
antallet af studerende med mindst 10 .000 
flere . Ud over universitetet rummer Odense 
også University College Lillebælt, Syddansk 
Erhvervsskole (SDE), Tietgenskolen samt en 
flerhed af andre videregående uddannelses-
muligheder, der således er med til at fast-
slå Odense som en voksende og dynamisk 
uddannelsesby . Odense oplever i disse år en 
markant stigning i antallet af indbyggere, he-
runder tillige studerende .

Under overskriften ”Fra stor dansk by til dansk 
storby” pågår i disse år en række meget store 
omdannelsesprojekter af Odenses bymidte 
fra lukningen af den store, centralt beliggen-
de hovedfærdselsåre Thomas B . Thriges Gade 
til nyudviklingen af området omkring Oden-
se Havn og ikke mindst det store nye campu-
sområde omkring Syddansk Universitet . Det 
hele skal bindes sammen af en moderne let-
bane, der er under planlægning, og som skal 
strække sig fra campus i sydøst og op gennem 
centrum mod byens nordlige del . De omfat-
tende byomdannelser kan afspejle byens sto-
re transformation gennem de seneste årtier 
fra en af Danmarks store industribyer til en 
uddannelses- og serviceby, hvor erhvervsakti-
viteter, kulturlivet og boligerne i langt højere 
grad placeres side om side i en by, der konti-
nuerligt lægger vægt på et attraktivt byrum 
og en byudvikling med klare miljøpolitiske 
ambitioner og stor sans for udvikling af by-
ens mange rekreative områder, dens kunst og 
bynære natur i øvrigt .

1  Ny-Ny
Det er sloganet for en samlet forandringsdiskurs for 
hele den kommunale organisation: Ny virkelighed, 
Ny velfærd angiver en overordnet ny tilgang til bor-
geren som samarbejdspartner frem for klient eller 
kunde.

2  Velfærdseksperimentarieme
er et mødested, hvor de gode idéer og engagementet 
udefra og nedefra bidrager til nytænkningen i Oden-
se Kommune. Borgerne deltager ikke som ”borgere”, 
men som sig selv. Den enkelte borger bidrager med 
”hvad vil virke bedst for mig”. Så Velfærdseksperimen-
tariet er innovation baseret på oplevet hverdag.

3  Vækstlag for ung musik
Gennem en relativ kort årrække har Odense, bl.a. 
gennem etableing af nye mødesteder formået at blive 
arnestedet for ung, ny musik i Danmark. En ny profil 
skabt gennem en kombination af fysiske rammer og 
human kapital.

4  Fynsprojektet
I lyset af en national landsplanredegørelse, der nær-
mest havde skrevet regionen Fyn ud af udviklingen, 
er Odense og de fynske nabokommuner gået sammen 
for gennem øget fælles planlægning at øge vækst og 
udvikling på øen.

5  Borgerservice Light
Nyt samarbejde mellem borgerservicecenter og biblio-
tek, der kan bygge på begges kompetencer og bidrage 
til at øge kvaliteten af service og informationer over 
for borgerne.

6  EXPO 2010 i Shanghai
For første gang optrådte Odense – som den eneste 
danske by på Verdensudstilingen i Shanghai i 2010 
ovenikøbet med et tema, der har svære vilkår i et land, 
hvor alle gerne vil have en bil; nemlig fokus på cyklen 
og det gode bymiljø. Største enkeltsatsning i udlandet 
for markedsføring af Odense

7  Østerbroprojektet
Byfornyelsesprojekter handlede tidligere ofte om at 
rive gamle usunde boliger ned og bygge nye. Men et 
nyt projekt i Odense går nye veje, blandt andet med 
inspiration fra New York og andre storbyer. 
Arkitekter og projektledere fra Odense kommune er i 
gang med at udarbejde visioner for et helt nyt begreb 
på Fyn - lommeparker. 
Østerbro i Odense kan være stedet, hvor den første 
lommepark på Fyn vokser frem. Stedet hvor en af 
lommeparkerne kommer til at ligge, har hidtil været 
en håndfuld kolonihaver.

8  Tryg By
Samarbejde mellem kommune, boligselskaberne og 
politiet er afgørende, og det er det, Tryg By-projek-
tet går ud på. Tryghedsbarometeret er et godt og ny-
udviklet værktøj, når man skal beslutte, hvor der skal 
gøres en ekstra indsats.

9  TBT-projektet
Den omfattende omdannelse af den helt centrale 
færdselsgade i Odenses centrum vil for altid forandre 
byens udseende og identitet, skabe ny opholdsssteder 
og nye strømninger. Den mest omfattende byomdan-
nelse i byens historie skabt i et tæt samarbejde mellem 
kommune, fonde og private aktører i øvrigt 

10  Nordisk Platform
Inden for internationalt samarbejde et unikt eksem-
pel på en dialog mellem fire store nordiske byer i mere 
end 10 år med systematisk fokus på transformationen 
fra industri til vidensby. Politikere, embedsmænd og 
uddannelsesfolk har deltaget i dialogen.

11  Nordatlantisk Hus
I et tæt samarbejde mellem en række aktører, of-
fentlige som private er der skabt grundlag fro et nyt 
Nordatlantisk Hus på Odense Havn, der samler alle 
nordiske og nordatlantiske interesser i byen og regio-
nen – og føjer nye til. Et nordatlantisk Multihus rettet 
mod kultur, uddannelse, erhvervsudvikling og social 
støtte til Nordatlanten og en dialog mellem Danmark 
og hele Norden. 
 
12 Det sammenhængende 
børn- og ungeliv
Børn- og Ungeforvaltningen har lanceret en ny strate-
gi ”det sammenhængende børn- og ungeliv”, der tager 
sit afsæt i tre klare målsætninger: 1. sammen om de 
yngste 2. sammen om uddannelse og job og 3. stærke 
ungemiljøer. Projektet sigter på at skabe sammenhæng 
og en koordineret indsats mellem en flerhed af aktører 
på børne- og ungeområdet.

13  Campus: det Iærende landskab
Det blev måske foreløbig ved ideen, men Odense er 
på vej til at skabe et stort Campusområde med sam-
menhængende universitetshospital, universitet og ny 
forskerpark – i gåafstand af hinanden. Synergien er 
oplagt men endnu uafklaret. Formentlig et af de få 
steder i Verden, hvor så stærke vidensmiljøer ligger fy-
sisk så tæt på hinanden.

14 Bylivsundersøgelser- livskvalitet over tid
Det er meget specielt, at Odense i 1988, i 1998 og i 
2008 har gennemført den samme type bylivsundersøgel-
se, der undersøger, hvordan borgerne bruger og kan 
bruge byen – et unikt analyseredskab. Og netop doku-
mentation kan være et nøgleområde for at sikre, at ud-
viklingen af fremtidens velfærd sker på et solidt grund-
lag.

15  Hotline om solceller
Til at fremme borgernes brug af alternative energikilder 
har kommunen oprettet en hotline om solceller, på et 
tidspunkt, hvor der er meget stærk fokus på montering 
af solceller på private huse.

16  Aktiv Alderdom
I fremtiden vil de 75+-årige være mere aktive og holde 
sig i langt bedre form. Specialiseret træning er en fast del 
af dagligdagen, og nye ”sundheds-armbånd” sidder om 
den ældres håndled, som en advarselsklokke der minder 
om at tage vare på eget helbred.
Sådan ser drømmescenariet ud for Virksom dialog, 
Odense Kommune, der netop har skudt et storstilet pro-
jekt i gang sammen med forskere fra institut for idræt og 
biomekanik, SDU. For hvordan knækker man koden, 
når antallet af ældre vokser eksplosivt de kommende år 
og samfundsøkonomien skal holdes i balance? Fakta er, 
at antallet af 80+ årige vil være fordoblet i Region Syd-
danmark i 2030.

17  Skovbegravelsesplads
Odense Kommune vil gerne tilbyde en skovbegravel-
sesplads i Kohaveskoven, hvor man vil kunne få sin sat 
urne ned. Skovbegravelsespladsen er den første af sin art 
i Danmark, og supplerer det i forvejen varierede begra-
velsestilbud i Odense Kommune.

18  Elmelundsskoven - ny skovbeplantning 
tæt på centrum
Institution Bolbro arbejder ihærdigt på at få etaberet et 
lærings- og kom-sammen-miljø i forbindelse med skov-
rejsningen af Elmelundsskoven.
Institutionen har foreslået etablering af en pavillon for 
alle generationer i skovområdet, og ideen har mødt stor 
opbakning blandt beboere og foreninger repræsenteret i 
Lokalforum Bolbro.

19  Energy Lean
I projektet arbejdes der systematisk med at energireno-
vere kommunens mange bygninger for at skabe mere 
grønne og bæredygtige løsninger. Investeringerne betaler 
sig på længere sigt i form af markante besparelser på el, 
vand og varme.

20  Grøn Blå Rekreativ Plan
En samlet tilgang til at fokusere på de miljømæssige og 
landskabsmæssige værdier i Odense i forbindelse med 
store omdannelsesprocesser som f.eks. campusudvikling 
og etablering af letbane.

21  Integrated Care
For første gang i Danmark har en region, en kommune 
og praktiserende læger indgået et samarbejde der skal sik-
re et bedre forløb for ældre medicinske patienter og per-
soner med stress, angst og depression.

22  Bellinge Fælled
I forbindelse med Odense kommunes miljøpolitik fra 
2008 var et af målene at skabe en bæredygtig bydel inden 
2025. Bellinge Fælled er udpeget og en vifte af tiltag er i 
gang fra håndtering af overfladevand, til minimering af 
infrastruktur og sikring af biodiversitet og boligmæssig 
fortætning. Bæredygtig helhedstænkning i kvarterplan-
lægning.

23  Borgerinddragelsespolitik
Nytænkende borgerinddragelsespolitik og –strategi, der 
meget konkret taler om borgeren i tre fremtidige posi-
tioner: borgeren som demokratisk styrke (medbestem-
mende), borgeren som vidensperson (øge kvaliteten af 
arbejdet i kommunen) og borgeren som ressourceperson 
(bidrage til at aflaste kommunale ressourcer).

24  Revitaliseringen  af H.C. Andersen
Beslutningen om efter den internationale fejring af H.C. 
Andersens 200 års dag i 2005 at nytænke, hvordan et 
internationalt ikon kan bidrage til at styrke vækst og ud-
vikling i forhold til tre stærke spor: kulturevents, turisme 
og forskning.

25  Camp U i Vollsmose
Camp U er en uddannelsesklynge. Camp U er et cam-
pus – en ramme om unge og fællesskab. Og Camp U er 
ikke mindst et helt nyt og banebrydende initiativ, der har 
en central rolle i forhold til Odense Kommunes og Dan-
marks målsætning om, at 95 procent af en ungdomsår-
gang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

26  Civilsamfundet - eksempler på urbane 
fællesskaber
En privat etableret lektiecafé i hjertet af Odense, hvor to 
unge studerende for egne midler har lejet lokaler til lek-
tiecafé, der drives af og  finansieres af brugerne.
Netværk etableret af to sygeplejersker for demenspårøren-
de, der ofte står alene med de særlige udfordringer det er 
at have en partner, der er ramt af demens.

27  Midlertidig anvendelse af kommunale 
arealer
I forbindelse med de mange og store omdannelsesplaner 
i Odense har byen for alvor gjort brug af at arbejde med, 
at arealer kan indrettes til midlertidige anvendelsesmulig-
heder. Midlertidighed tegner til at få stadig større plads i 
byudviklingen i de kommende år.

28  Cykelbyen Odense
Er udtryk for en langsigtet strategi, der placerer cyklen 
som det mest attraktive og bedste transportmiddel i 
Odense. Mere end 550 km. cykelsti, sikring af skoleveje 
for cyklende skolebørn, bycykler m.m. understreger en 
unik cykelkultur, der tiltrækker mange gæster.
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ANALYSE AF ODENSE DE FACTO 
STRATEGI

ODENSE 2020 - NYE OPGAVER 
I de kommende år står Odense over for in-
vesteringer i størrelsesorden af godt 25 mia 
kr ., herunder etablering af en ny letbane med 
afsæt i et tilsvarende ambitiøst campus med 
Syddansk Universitet, et nyt universitetshospi-
tal og et nyt forskerparkmiljø - til sammen 
med mere end 60 .000 dagligt besøgende 
og arbejdende, når det står fuldt færdigt . En 
fortælling, der illustrerer den helt afgørende 

transformation fra industriby til fremtidig vi-
densby . I byens midte omdannes den helt sto-
re gennemfartsgade Thomas B . Thriges Gade i 
de kommende år, hvilket vil binde byen sam-
men på en helt ny måde og for altid ændre 
trafik og menneskestrømme i byen, lige som 
også udviklingen af Odense Havn som blan-
det, bolig- erhvervs- og kulturområde vil 
fortsætte og tage fart i de kommende år .

UDVALGTE PROJEKTER

Som den største by i Region Syddanmark in-
dtager Odense flere positioner . Odense spil-
ler en markant rolle i de samarbejdsfora, der 
eksisterer mellem de 22 kommuner i hele re-
gionen, og placeringen af Syddansk Universi-
tet, og Odense Universitetshospital i Oden-
se betyder også, at byen på en række andre 
områder tillige har grene ud til hele regio-
nen . På selve Fyn er Odense en afgørende 
drivkræft i det lokale samarbejde mellem de 
fynske kommuner, og strategien her at skabe 
den optimale balance mellem en hovedby og 
dens naturlige opland . Odense tiltrækker på 
den ene side mennesker i kraft af jobs og ud-

dannelsespladser, men er på den anden side 
nært forbundet med bl .a . de fynske kystom-
råder, hvorfra arbejdstagere pendler og loka-
le virksomheder også servicerer og leverer til 
den fynske hovedstad . Også turistmæssigt er 
der et stort potentiale i at skabe en dynamisk 
balance mellem hovedbyen og de rekreative 
områder, i landområderne og langs kystlinien . 
Nationalt er Odense en del af et samarbejde 
mellem de store byer i Danmark, hvilket også 
indebærer en stigende dialog med Køben-
havn/Øresundsregionen, hvis fulde perspekti-
ver endnu ikke er klart defineret .

Den afgørende ressourcekraft i Odense er 
muligheden for på et meget højt niveau at 
skabe en Triple Helix af slagkraftige spillere . 
Som universitetsby, hovedby for et kommen-
de supersygehus og for en række markante 
virksomheder er der mulighed for, eventuelt 
med kommunen som katalysator at skabe alli-
ancer med stor beslutningskraft .

Til ressourcerne hører også, at Odense infra-
strukturmæssigt er meget gunstigt placeret 
med godt en times kørsel til og fra København 
og Århus, Danmarks største og næststørste 
by - og kun godt 3 timers kørsel fra Nordtysk-
lands største metropol Hamborg .

23  Revitaliseringen af H.C. Andersen som international by-ikon for Odense 
Under stor bevågenhed men også med politisk turbulens til følge fejrede Odense i 2005 H .C . 
Andersens 200 års dag . Som alle byer med internationale kulturikoner er der en interesse i at 
bruge disse ikoner og deres særlige mærkedage til at tiltrække sig besøgende, mulige investo-
rer og generel opmærksomhed . Når mærkedagen eller -året er overstået, blegner opmærksom-
heden . Det skete til dels også i Odense, indtil man senere tog den beslutning gennem etable-
ring af en lokalt forankret men nationalt rekrutteret H .C . Andersen Fond at revitalisere digteren 
som en del af byens identitet og og tillige Danmarks markedsføring i fremtiden . Revitaliseringen 
hviler på tre afgørende ben: H .C . Andersen kulturbegivenheder, H .C . Andersen forskning på in-
ternationalt plan og markedsføring af Odense og Danmark med H .C . Andersen som fælles iden-
tifikation . 
Et projekt, der også åbner for meget spændende samarbejdsperspektiver mellem Odense og 
Danmarks hovedstad København - og har derned også et regionalt og nationalt potentiale, . der 
for første gang kan samkøres til gavn for både hovedstaden, Odense og dermed for hele landet .
 

2 I Odense Kommune er to bydele udpeget som Velfærdseksperimentarier.
 Velfærdseksperimentarierne udspringer af de lo-
kale biblioteker og er mødesteder for mennesker, 
ideer, fagområder, erhvervsdrivende, frivillige 
klubber og organisationer . 
I Velfærdseksperimentariet arbejder borgere, bru-
gere og pårørende sammen med kommunens 
ansatte om at finde idéer, kvalificere og teste idéer . Idéerne forankres via udarbejdelse af proto-
typer i lokalområdet på de kommunale institutioner og med bidrag fra de nødvendige fagom-
råder . Der er en åben invitation til alle fagområder og projektledere fra hele byen om at komme 
og bringe ideer i spil sammen med lokale ildsjæle og brugere .
Velfærdseksperimentarierne går på tværs af de traditionelle forvaltningsskel og bidrager i den 
samlede innovationsbevægelse i Odense Kommune med et set-up for læring og videndeling . 
Det er netop den samlede mængde af erfaring, viden og perspektiver, der giver deltagerne i Vel-
færdseksperimentariernes projekter den sparring og de input, der styrker deres eget projekt og 
eget arbejde . 
Velfærdseksperimentarierne er et buttom up bidrag til den samlede udvikling af Odense Kom-
mune og velfærdsmodeller generelt set . I Velfærdseksperimentariet er innovation baseret på 
oplevet hverdag, og supplerer øvrige beslutningsgange om organisering, budgettildeling, part-
nerskabsaftaler mv . 
Velfærdseksperimentarierne er mødesteder, hvor de gode idéer og engagementet udefra 
og nedefra bidrager til nytænkningen i Odense Kommune . Eksperimentarierne skal gribe og 
forankre gode idéer . Se mere på www .odense .dk/velfaerd

6 EXPO 2010 i Shanghai
I globaliseringens navn og tidsalder var det i 2010 første gang, 
at Odense som en by med et gennemgående tema afsatte et 
stort beløb, etablerede en projektorganisation med en læng-
ere forberedelsestid, for at tage del i en Verdensudstilling . Det 
skete på EXPO 2010 i Shanghai under titlen ”spinning wheels”, 
hvor hovedtemaet var byens relation til dens måske bedst ud-
tænkte og mest bæredygtige transportmiddel; nemlig cyklen . 
I sig selv et lidt provokerende tema i et land, hvor en stor del 
af befolkningen netop drømmer om at få råd til - en bil . Men 
cyklen blev gennem udstillingen ikke alene præsenteret som 
et nyttigt og billigt transportmiddel men også  som et symbol 
på det gode byliv . Cyklen symboliserer bevægelsen og dermed sundheden . Den symboli-
serer, at man bevæger sig lydløst gennem byen og også kommer meget tæt på og gennem 
byens rekreative områder . Bæredygtighed, natur og sundhed er tre helt afgørende dimensi-
oner, der alle kan forbindes med cyklen og samtidig rammer nogle konkrete ansvarsområder 
for en moderne dansk by . 
Projektet kan også ses som en bys beslutning om at præsentere en fælles fortælling for et 
stort internationalt publikum ud fra den grundlæggende opfattelse, at fortællingen repræ-
senterer værdier af betydning for urban udvikling i mange andre dele af verden .

29  Thomas B. Thriges Gades omdannelse
Under overskriften ”Fra Gade til By” er omdan-
nelsen af Ths . B . Thrigesgade det største om-
dannelsesprojekt i centrum i mange år, og det 
et projekt, der består af flere meget interes-
sante lag . For det første binder det hele den 
indre by fysisk sammen efter næsten 50 års 
adskillelse af en meget stor trafikåre, der blev 
etableret i 1960’erne . Det vil ændre afgøren-
de på mobilitetsstrømmene og på byens tra-
fikmønstre i fremtiden . For det andet er det et 
interessant partnerskab mellem en kommu-
ne, en stor fond og en række private investo-
rer . Det afspejler dermed ikke alene i finansie-
ringen men også i hele gennemførelsen en 
partnerskabsmodel og en samarbejdsform, 
der formentlig vil udvikle sig i fremtiden, hvor 
kommunen som en katalysator hele tiden skal 
indgå i nye alliancer og samarbejder med sto-
re såvel som med små aktører for at skabe ud-
vikling og forandring . For det tredje har pro-
jektet en psykologisk og mental dimension, 
fordi det udtrykker en særlig måde at tænke 
på en by - et sted, hvor funktioner, mennesker 
og æstetiske udtryk samles og blandes . Det er 
tæthedens dynamik og æstetik, der skal fore-
nes i dette projekt, der ender som en helt ny 
bydel, lige midt i Odense 
http://www .fragadetilby .dk/

28  Urbane fællesskaber
Man kan nævne det ene projekt frem for det, 
men de har alle ét fælles træk . De sættes i værk 
af borgerne selv og retter sig direkte på at 
imødekomme konkrete behov hos en eller flere 
grupper af borgere i byen . Således har to stude-
rende på eget initiativ og for egne midler etable-
ret en privat lektiecafé i hjertet af Odense . Den 
drives og finansieres af brugere . Eller to erfarne 
sygeplejersker, der tog initiativ til et netværk for 
pårørende til demensramte . Begge projekter 
udtrykker, at civilsamfundet er på fremmarch . Der er mange andre lignende projekter inden 
for bl .a . det sociale område og inden for ældreområdet, og om hvilke man kan sige, at de bi-
drager til en videreudvikling af velfærdssamfundet men på helt andre måder, med andre or-
ganisationsformer end hidtil set . De understreger også vigtigheden af, at civilsamfundet og 
kommunen frem over bør være i langt tættere dialog med hinanden om, hvordan man i fæl-
lesskab kan udvikle tilbud til borgerne - især de borgere, der måske selv har færre ressourcer 
til at klare deres hverdag .
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