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PROGRAM
1 Fördjupning i temat från vision till verklighet

2 Byvandring

3 Samskapandeforum





Del 1: Fordybning
Velkommen til; vision, udfordringer og planlægning
Jesper Frost Rasmussen og Erik Jespersen, Esbjerg

Guldzonen, processen fra vision til virkelighed

Morten Harder, Esbjerg

Politisk lederskab: At holde linjen i en lang proces

Ilmar Reepalu, Malmö

Panelsamtale om temaet; at holde linjen i en lang proces
Uffe Steiner Jensen, Fredericia
Janet Ågren, Umeå
Carl Arnö, Västerås
Bo Jessen, Odense
Pernilla Lindström, Eskilstuna
Peter Frost, Granville



Se filmen här

Förfilm: Esbjergs Story-bidrag

Hur kan Esbjerg 
utvecklas för att 
bli en by med 
storbykvaliteter?

1Fördjupning i temat från vision till verklighet

https://ek-marketing.videomarketingplatform.co/nordic-city-stories-esbjerg


Se filmen här

Velkommen til; vision, udfordringer og planlægning
med Jesper Frost Rasmussen, borgmästare och Erik Jespersen, direktör för teknik och miljö

Esbjerg är en av de största byarna i västra Danmark. Grunden för byn är hamnen 
som anlades på 1870-talet. Idag är Esbjerg en energimetropol och utbildningsby
med fokus på hållbar utveckling. 

Visionen för 2025 är att växa och attrahera nya invånare. Esbjerg har en stor andel 
utländsk arbetskraft men det är svårt att få nya invånare att stanna samt att locka 
danskar att flytta hit. Genom att skapa ett spännande byliv med urbana resurser 
vill Esbjerg locka nya invånare till byn. 

Esbjerg är planerad för bil och det finns idag mycket parkering i centrum. 
Befolkningstätheten är låg och byn har inte växt i samma utsträckning som andra 
stora byar i Danmark. 

Genom att förtäta byns centrala delar och skapa storbykvaliteter hoppas Esbjerg få 
fler invånare. Nyligen har kommunen tillsatt en utredning för att identifiera styrkor 
och utvecklingsmöjligheter i kommunen. 

1Fördjupning i temat från vision till verklighet

https://youtu.be/ZFSCvT6DT6o


Se hela presentationen här

Fra vision til virkelighed – eller fra strategi til plan
med Morten Harder, stadsarkitekt

Huvudteman i Planstrategi 2022-34:
• Erhvervsområder til fremtidens behov
• Byer og borgere
• Bosætning
• Grøn by og grøn omstilling
• Det åbne land

1Fördjupning i temat från vision till verklighet

Den tætte by er den kosteffektive og klimarigtige by – den 
tætte by giver storbymiljø. Fortætning bør ske på 
baggrund af en samlet bylivsstrategi, der koordinerer en 
række nødvendige bystrukturer så de understøtter 
hinanden.

https://nordiccitynetwork.com/wp-content/uploads/Morten-Harder-Fra-vision-til-virkelighed.pdf


Fra vision til virkelighed – eller fra strategi til plan
Målsætninger fra Planstrategi 2022-34:

I Esbjerg er storbykvalitet målet. Midlet er byliv. 

• Indre by skal være præget af storbyliv
• Esbjerg skal kendetegnes ved tætte, urbane og grønne 

byrum
• Fremtidens byggeri skal understøtte Esbjergs helt særlige 

identitet som internationalt orienteret og dynamisk 
energiby i evig udvikling

• Esbjerg har storbykvaliteter med synligt kulturliv, socialt liv 
og selvorganiseret idræt

• Uddannelsesbyen Esbjerg skal udvikles med 
ungdomskultur, trivsel og tryghed

• Byfortætning i Esbjergs indre by skal omfatte etablering af 
grønne områder i indre by 

1Fördjupning i temat från vision till verklighet



Se hela presentationen här

Politisk lederskab: At holde linjen i en lang proces
med Ilmar Reepalu, fd kommunstyrelseordförande Malmö

”Vi förstår livet baklänges men måste leva det framlänges”
- Sören Kirkegaard

och det gäller också en levande organism som en stad…

Malmös resa från industri till kunskapsstad
Första strategin när varvsverksamheten lämnande Malmö var att satsa på ny 
industri. När även Saab-fabriken lades ner insåg Malmös ledning att det krävdes 
en ny vision för staden med fokus på miljö och hållbarhet.

1Fördjupning i temat från vision till verklighet

https://nordiccitynetwork.com/wp-content/uploads/Ilmar-Reepalu-Malmo-en-stad-i-forvandling.pdf


Politisk lederskab: At holde linjen i en lang proces
Viktiga pusselbitar i Malmös omvandling:
• Stora satsningar på infrastruktur i form av  Öresundsbron och 

Citytunneln 
• Ny högskola i centrala delar av staden
• Bomässan Bo01 på det gamla varvsområdet
• Turning Torso ersatte Kockumskranen som symbol för Malmö
• Satsning på offentliga miljöer och att locka unga människor till 

staden

Framgångsfaktor:
Bygga en gemensam historia och vision kring den nya staden. 
Stadsutveckling kan inte hanteras av facknämnder utan måste 
drivas av kommunens högsta politiska organ. 

1Fördjupning i temat från vision till verklighet



Panelsamtal: 
At holde linjen i en lang proces

Deltagare:

Janet Ågren, kommunalråd/2:e vice ordförande, 
kommunstyrelsen, Umeå
Uffe Steiner Jensen, tidl. borgmester, Fredericia
Pernilla Lindström, översiktsplanerare, Eskilstuna
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, Västerås
Bo Jessen, chefkonsulent, Odense
Peter Frost, partner, Grandville

1Fördjupning i temat från vision till verklighet



Panelsamtal: At holde linjen i en lang proces
Framtiden vs. nuläget och historien
• En bärkraftig vision måste utgå från en korrekt problembild.
• Konkreta analyser skapar bra underlag och förebygger 

motstånd mot förändring.   
• Det är viktigt att ha respekt för sin historia och att visionen 

bygger vidare på den befintliga berättelsen om staden.
• Kunskap och tradition är centrala byggklossar i stadens 

utveckling. 

Den långsiktiga visionen
• En långsiktig vision kräver gemensamt ägarskap från politiker, 

tjänstepersoner, näringsliv och invånare. Visionen måste ha 
bred förankring. 

• En långsiktig vision ska motverka silo-tänkande och bidra till 
många mål samtidigt.

• En framgångsfaktor för att lyckas genomföra visionen är att 
visa på goda exempel. 

• Olika aktörer har olika tidshorisonter. Att påvisa resultat under 
vägen ger en hävstång för det vidare arbetet.

• Det behövs mod att hålla kursen trots kritik. 

1Fördjupning i temat från vision till verklighet

Målgrupper
• Vem vill vi locka till staden? Det är viktigt att en omvandling 

även erbjuder nya möjligheter för befintliga invånare.
• En framgångsfaktor är att analysera vad invånarna efterfrågar 

och skapa en konstruktiv dialog om den långsiktiga visionen.
• Hur kan vi utveckla staden tillsammans? Arbeta med 

guldzoner i olika former!

Planering 
• Planering är en process med hög grad av osäkerhet vilket 

kräver att planer ständigt revideras. Därför är visionen 
viktigare än målet. 

• För att genomföra en vision krävs både en fysisk och mental 
förflyttning av staden. 

• Vad är stadsliv värt? Vi behöver definiera vad som är attraktivt 
- idag och imorgon. 

• Hur använder vi visionen för att styra stadsutvecklingen?
• Det politiska landskapet förändras över tid vilket kräver nya 

strategier. 



Del 2: Byvandring

Digital byvandring: Bosætning, typologi og by

Ole Beck Andersen och Jørgen Dieckmann Rasmussen 

Fælles diskussion i plenum

Erik Jespersen



Se filmen här

Byvandring
med Ole Beck Andersen, leder kommuneplan och Jørgen Dieckmann Rasmussen, leder 

Byhistorisk Arkiv

2Byvandring

https://youtu.be/CfUUgYa0aDM


Byvandring
• Esbjerg är en rutnätsstad som planeras enligt det amerikanska 

mönstret 1896 för 100 000 invånare
• Hamnen har varit avgörande för utvecklingen och på grund av dess 

läge är byn mycket utsatt för vind 
• Byn har en mycket blandad bebyggelse från olika epoker med olika 

arkitektur, volymer och hushöjder sida vid sida. 
• De stora parkeringsplatserna på baksidan av shoppinggatorna 

(konsumentkorridorer) kommer att bebyggas och få underjordisk 
parkering. 

• Rutnätsstrukturen innebär att det saknas lokala samlingsplatser. 
• Byn har många stora och långa kvarter (karréer) - bland de största i 

Europa. Kvarteren kan med fördel delas upp och det kan byggas inne 
på gårdarna för att skapa förtätning.

2Byvandring



Del 3: Samskabelsesforum
Gode eksempler fra netværket
Tabita Nyby, Fredericia Kommune
Daniel Ängmo, Eskilstuna Kommun

Workshop: Udvikling af Esbjerg by – proces, dialog og arkitektur
Morten Harder og Hannah Wadman

Konklusion af gruppearbejdet i plenum
Morten Harder

Formanden har ordet
Carl Arnö

Afslutning
Erik Jespersen 



Gode eksempler fra netværket
Tabita Nyby, leder plan och arkitektur Fredericia Kommune

3Samskapandeforum

Vision för utveckling av Kanalbyen

Den overordnede vision for udviklingen af området er 
udmøntet i fem visionspunkter: 
• at historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes 

og skaber nytænkning, 
• at by- og livskvalitet går hånd i hånd med 

udviklingsmuligheder,
• at byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen, 
• at Fredericia bliver katalysator for Trekantområdets 

udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet, 
• at bæredygtighed, både mht. økonomi, miljø, socialt- og 

sundhedsmæssigt, indgår i planlægning og løsninger

Se hela presentationen här 

https://nordiccitynetwork.com/wp-content/uploads/Tabita-Nyby-Byfortaetning-og-sammenhaeng-Fredericia-midtby.pdf


Gode eksempler fra netværket
Daniel Ängmo, stadsarkitekt Eskilstuna kommun

3Samskapandeforum

Guiden är tänkt att fungera som ett verktyg under hela 
processen för att bygga ett högt hus — från första idén till 
färdigt hus. Guiden är främst avsedd för att hantera hus över 
12 våningar, men även lägre byggnader kan behöva studeras 
från ett ”högahus-perspektiv”.

Täthet 
Ett av de vanligaste skälen som framförs handlar om att det är 
en möjlighet att bygga tätare, och på så vis utnyttja centrala 
lägen bättre, spara mark och skapa underlag för service och 
stadsliv. Täthet kan skapas på en mängd olika sätt och högre 
hus kan vara ett sätt. Men det är inte självklart att höga hus 
skapar en tätare stad. På grund av olika funktionella krav på 
ljusförhållanden, friytor och parkering kan ibland lägre hus 
bättre bidra till täthet. 

Se hela guiden här

https://nordiccitynetwork.com/wp-content/uploads/Daniel-Angmo-Eskilstunas-guide-for-Hoga-hus.pdf


Grupparbete
3Samskapandeforum

Tre olika frågeställningar:

1. Esbjerg Kommune har et mål om at få mere liv i bymidten. En af 
strategierne for at nå målet er fortætning i centrum. Hvordan kan politikere 
og forvaltning sikre og understøtte processen frem mod det langsigtede 
mål?

2. Esbjerg Kommune planlægger en fortætning af Esbjergs centrum. Hvilke 
målgrupper er interesserede i at bo i den tætte by? Hvordan kan de 
nuværende indbyggere blive medspillere i byens forandring samtidigt med, 
at vi bygger for nye målgrupper?

3. Hvordan fortætter vi centrum med udgangspunkt i Esbjergs typologi?
Hvordan passer nye rum og funktioner som fx torve, parker, service og 
parkering ind i strukturen?

Se hela resultatet från grupparbetet här 

https://nordiccitynetwork.com/wp-content/uploads/Grupparbete-Lab-Esbjerg_-Fran-vision-till-verklighet.pdf


Konklusioner grupparbete 1
3Samskapandeforum

Vikten av politiskt ledarskap

• Evne til at gennemføre og medskabelse. At holde visionen 
for øje. (at koble det korte og det lange perspektiv)

• Inddragelse af erhvervslivet og øvrige interessegrupper i en 
større del af planlægningen. Gerne mødes fysisk.

Öka utbudet av olika livsmiljöer

• Hvilken type byliv ønsker Esbjerg? Hvad ønsker vi at tilbyde 
dem som vi gerne vil have flytter til?

• Mobilitet er behovet for forflytning. Med digitalisering falder 
behovet for parkering - brug det til noget grønt.

• At skabe en spændende levende by er afhængig af 
byrummene om de er private eller offentlige. Alle arealer 
skal i spil.

Esbjerg Kommune har et mål om at få mere liv i bymidten. En af strategierne for 
at nå målet er fortætning i centrum. Hvordan kan politikere og forvaltning sikre 
og understøtte processen frem mod det langsigtede mål?

Identifiera byns identitet 

• Identitet hænger også sammen med de målgrupper vi 
udvikler for og hvilke målgrupper vil vi have til byen og 
hvornår.

• Medskabende og delagtighed. Stedets kompetence skal man 
tage vare på.

• Det er en kulturel udfordring af få vestjyderne til at bruge 
penge... Aktiviteterne er meget koncentreret omkring torvet . 
Det er ønskeligt at det bredes ud.



Konklusioner grupparbete 2
3Samskapandeforum

Analys av nuläget

• Analysere de rum som er der for at kende sin by

Kvaliteter för olika grupper

• Blandat bostadsutbud, gröna kvaliteter etc
• Leje og ejerboliger til rimelige priser
• Byfortætning i eksisterende bygninger
• De offentliga platserna i bymidte måste utvecklas med något 

för alla, även barnen. I flera "täta" projekt har (åtminstone i 
Sverige) många barnfamiljer flyttat in, även om det inte 
förväntades.

Esbjerg Kommune planlægger en fortætning af Esbjergs centrum. Hvilke målgrupper er 
interesserede i at bo i den tætte by? Hvordan kan de nuværende indbyggere blive 
medspillere i byens forandring samtidigt med, at vi bygger for nye målgrupper?

Attrahera olika målgrupper

• 18-35-åringar
• Studenter
• barnfamiljer
• Nyblivna pensionärer som sålt huset

För dialog och bygg tillit

• Bygga tillit mellan kommunen och befintliga invånare genom 
dialog om trivsamt/inte trivsamt i bymidte idag.



Konklusioner grupparbete 3
3Samskapandeforum

Skapa värden och kvaliteter!

• Fortætning handler om, hvor begavet, man sætter det 
sammen - ikke kun typologi. Der er ikke misforhold mellem 
antal m2 og udtrykket - kan godt gøre det smukt. Krav til 
begavede folk, der kan udforme bygningerne.

• En viss variationen i bebyggelsen som finns i Esbjerg giver 
muligheder, välj typologier som ger positiva mervärden till 
invånarna

• Vigtigt med offentlige grønne byrum og kvalitet

Hvordan fortætter vi centrum med udgangspunkt i Esbjergs typologi?
Hvordan passer nye rum og funktioner som fx torve, parker, service og 
parkering ind i strukturen?

Utgå från den lokala kontexten

• Se på den lokale kontekst. Udpege arealer, hvor man kan 
bygge meget højt - og udpege arealer til park. Lave en 
byanalyse, hvor der udpeges areal til højhuse. Hvor er der 
plads til valg af højde og drøjde.

Utforma strategier

• Ta fram strategier för att fylla stadsrummet och lokaler i 
försteetager med funktioner som bidrar till stadsliv

• Utarbeta strategier för att förändra synen på bilen!
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