
 

Den regionale by  
– nu og i fremtiden!  



Haugesund-regionen 
Vores dejlige region 

2018 
2025 
Udarbejdet af det regionale 
Byforum, 2018 

Vi glæder os over vor fælles 
byregion – som vi vil udvikle mere! 



Intro  

Husk lige hvad jeg 
sagde! 
 

Den regionale by er 
kommet for at blive! 



Den regionale by 
Den regionale netværksby 

Det regionale hverdagsliv for borgere og erhvervsliv 
Det regionale fællesskab 

De fælles regionale ressourcer 
De regionale institutioner 

Det regionale byrum 
Tilgængelighed for alle til de fælles ressourcer 

Den regionale merværdi 
Den regionale - og  den globale – by 

Den regionale by/landkultur, tillid og -identitet 
Det regionale partnerskab og lederskab 

Den urbane virksomhed 

Dagens virkelighed – fremtidens mulighed!! 



Det regionale er en realitet for de fleste! 
Masser af social kapital. 
Et regionalt skæbnefællesskab. 
Regional samhandling gør stærk. 



Som et ’splejselag’, hvor alle bidrager og alle 
nyder. 



Det 
regionale 
hverdagsliv. 
 
Det 
regionale 
menneske. 

Mor arbejder i nabobyen.  
Far pendler til en anden by.  
Den store datter uddanner sig i Trondheim. 
Lillesøster går til sport og dans i to andre byer. 
Lillebror går i børnehave i hjembyen. 
Mor og far rejser tit til Oslo og udlandet 



Den regionale 
virksomhed. 



De fælles 
regionale 
ressourcer. 
 
De findes i 
hele 
byregionen. 
 
Måske kun 
25% i din 
egen by. 
 
De fleste af 
dine 
ressourcer 
findes 
udenfor din 
egen by. 

25% 



Den regionale by og de 
regionale ressourcer  
skal være tilgængelige 
for alle! 
 

The city on 
wheels! 

Regional merværdi 
Bedre udnyttelse af de fælles regionale ressourcer = regional 
merværdi 



Den regionale by som vækstmotor for næringslivet 
Progressive Media i Aalborg 

Hvad betyder 
Aalborg og 
bykvalitet for din 
virksomhed? 
 

Intet, vi 
arbejder over 
hele verden! 
-------------- 
Hvad betyder 
Aalborg og 
bykvalitet så for 
din virksomhed? 
 

Alting! 
 



Eldrevet fly til 90 passagerer er på vej 

Norge har rigtigt mange flyruter, flypladser og flyrejsende. 
Der er kun ½ - 1 ½ timer til Oslo 



Uffe Steiner Jensen, 
Formand for 
Trekantområdets 
politiske lederskab. 

 

Trekantområdet i Danmark 
Regionalt politisk lederskab 
Danmarks stærkeste byregion (udenfor København)  

Fælles visioner 
Trafiksystemer 
Samarbejde og samhandling 
Fælles kultur og identitet 
Fælles regionale projekter 
Fælles kommuneplan 



Visionær realisme 
Det regionale hverdagsliv 
Regionen som vækstmotor 
De regionale byrum og 
mødesteder 
Midlertidig byudvikling – 
eksperimenter 
10 regionale  projekter i hver  by 
Fortætning af den regionale by 
Infrastruktur der forbinder 
Værdibaseret regional udvikling 
 



1) Den nordiske samfundsmodel og den regionale by 
er for alle. 





Den nordiske samfunds 
model bliver urban! 



Hemmeligheden er tillid! 
Og tillid er social kapital. 



Den nordiske samfundsmodel Tillid og retfærdighed 
Folkeligt baseret demokrati 
Stærke fællesskaber 
Solidaritet - vi er alle i samme båd 
Sociale innovationer fra neden 
Høj vækst, skat og velfærd 
Verdens længste fritid og højeste 
produktivitet 
Verden højeste tillid 
De lykkeligste - styr på eget liv 



Er den nordiske 
samfundsmodel et 
paradoks? 

En bumblebee! 
Den ved ikke, at forskere mener, 
at den ikke kan flyve. 
Så det gør den bare alligevel. 



Obama tror, at den 
nordiske model kan 
være til inspiration 
for USA – og resten 
af verden 

De nordiske 
statsministre har sat 
gang i et projekt, der 
skal eksportere den 
nordiske bymodel 

Norges formandskab 
i Nordisk Ministerråd 
i 2017: 
Byer som  rammer for 
livskvalitet for alle! 



Social kapital 
Social kapital er værdien af tillid og samvirke  
Social kapital udgør 25% af samfundets samlede kapital 
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Alm. kapital 

Human 
kapital 

Social  
kapital 

Urban  
kapital 

Økonomisk 
vækst 

Tillid  

Samvirke 



Den regionale by bygger på – og giver – social kapital. 
Og vi taler om mange, mange penge!   



Den regionale by – består af mange mennesker, virksomheder, byer, 
landskaber, landbrugsområder, kystområder og fællesskaber 

Udkanten 

Landskaber 

Mindre byer 

Landsbyer 

Landbrug 

Større bysamfund 

Små bebyggelser 

Den store 
by 



Strategier for den regionale by som vækstmotor 
 

Regional bykultur:  
Den nordiske samfundsmodelmodel i urban kontekst, 
Den måde vi lever sammen på i by og på land med,  
Den måde vi arbejder på – arbejdskultur, 
 

Politisk lederskab: 
Styrke den fælles indsats i hele byregionen, 
Samskabelse med borgerne 
 

Regional byudvikling/byplanlægning: 
Den sammenhængende regionale by, 
Den innovative by 
Den erhvervsaktive by 
En fælles regional kommuneplan 
 
 



Eksempler  

Odense/Fyn 

TrekantOmrådet 

Sønderborg 

Stavanger 

2) 



Stavanger - Og efter olien?  
Nordic City Network konference 
Stavanger som byregion.  
Hvad skal vi leve af i fremtiden? 



 
Høringer om Stavangers udvikling: 
 
1) Ny næringsudvikling? 
2) Byernes ombygning? 
3) Regionalt samarbejde, lederskab 

og byudvikling?  

In
d

kald
te 

eksp
erter 

Høringspanel 

Amerikansk 
senatshøring i 
Stavanger 



Nye urbane 
arbejdspladser og 
medarbejdere  i  
attraktive og 
innovative 
bymiljøer 

Stærk næringsudvikling 
Nye virksomheder og arbejdspladser 

Vi arbejder 
alle steder. 

Nye virksomheder  
og bymiljøer  i 
København 



De nye 
arbejdspladser. 
 

Nye former for 
industri. 
 
Nye arbejdsmiljøer 

Er vi hos 
tandlægen 
eller på 
fabrik? 

Plads til de nye  
arbejdskulturer! 



 Udviklingen af urbane virksomheder som netværks organisationer  



Udviklingen af innovative bymiljøer 

Den innovative by 
En helt ny kombination 
af virksomheder og 
bymiljøer. 

Netværks 
virksomheder 

Byrum 



 

Byens ombygning 2 



Trekantområdet 
25 års samarbejde – 
Danmarks næst største by 

360.000 indbyggere, 
120.000 arbejdspladser 
1.500 nye virksomheder pr år 

Ambitiøst samarbejde. Stærkt politisk lederskab. Fælles læringsproces. 
Fælles strategier: 
1) Metropol en fortælling om et fællesskab på vej frem, 

2) Vækstplan for erhverv og uddannelse, økonomisk vækst og kompetence, 

3) Kulturaftale grundlæggende folkelig sammenhængskraft,  

4) Byudvikling fælles kommuneplan, byen er den nye vækstfaktor, 

5) Infrastruktur adgang til de fælles ressourcer 



Evaluering efter 25 år 

Uffe Steiner Jensen, formand for 
Trekantområdet - borgmester i Fredericia 

TREKANTOMRÅDET SOM FÆLLES PLATFORM 
6 kommuner og 3 store byer 
Vanskeligt og nødvendigt. Selvstændige ’kongedømmer’ 
Anerkende og bygge på den interne konkurrence 
Ikke sige nej til samarbejde 
Lang tids samarbejde har givet resultater og erfaring 
En demokratisk proces. Tålmodighed og tillid 
Borgmestrene som hovedkraft 
Pragmatiske: at begynde med det der kan lade sig gøre 
 
 



Erfaringer i Trekantområdet 

25 års udvikling af samarbejde 
Fælles læreproces 
Tillid 
Resultater 
Realisme 
Pragmatisme 
Konkurrence og samarbejde 



Odense 
/Fyn  
er  
en  
byregion 
10 kommuner med 
knap ½ mio  
borgere 

80 km 



Odense’s byalliancer 
Med Fyn 
Med Århus 
Med København 



 

Odense/Fyns 
nye strategi for 
den regionale 
by: 
Odense er  det 
lokomotiv, som 
de andre byer 
på Fyn er 
heldige at have.  

Ny tankegang! 



Sønderborg 
7 kommuner i én 
regional by.  
101 politikere. 
En strategi – fælles 
værdier. 
 

Danfoss 
Danmarks 
næststørste 
virksomhed 

Nyt 
universitet 

Lufthavn 



Fælles værdier 
Vilje 
Tillid 
Interessefællesskab 
Fælles regionale ressourcer 
Handling 
Lederskab 
Visionær realisme 
Radikal pragmatisme 

 

Sønderborg 



Esbjerg Byforum 
Danmarks bedste bysamarbejde 
Tillid i kommunesammenlægningen 

  

Samtaler  
Netværk 
Tillid 
Resultater 
Vækst 
Esbjerg Danmarks 5. 
største by på 100 år 



3) 
 Hvad kan man gøre? 

Tangegange og ord 
Den regionale by 
Fælles vision 
Politisk lederskab 
Regionalt byforum 
Troværdighed 
Samskabelse 
Sharing 
Medborgerskab 
2018 Status 
Atlas 
Regionale projekter 
Tillidsstrategi 
Regionale institutioner 
Ressourceudnyttelse 
Eksperimentere 
2025 Fremtiden 
 



Tankegangen 
er afgørende!  
 
De ord vi 
bruger 
bestemmer, 
hvad vi  kan 
forestille os. 
 
Vi må 
erkende det 
som er. 
 
 

En by er ikke 
længere bare en 
by. 
 
Det er en region. 
 
Den regionale by 
findes allerede.  
 
Hvordan ser den 
ud? 
 
Hvor langt er vi 
mon kommet? 

Tankegangen! 



Den regionale by 
 

Den regionale netværksby 
Det regionale hverdagsliv for borgere og erhvervsliv 

Det regionale fællesskab 
De fælles regionale ressourcer 

De regionale institutioner 
Det regionale byrum 

Tilgængelighed for alle til de fælles ressourcer 
Den regionale merværdi 

Den regionale - og  den globale – by 
Den regionale by/landkultur, tillid og -identitet 

Det regionale partnerskab og lederskab 
Den urbane virksomhed 

De ord vi bruger bestemmer, hvad vi kan gøre! 



 

Den  fælles regionale by 
 
Et regionalt fællesskab med mange byer og 
bebyggelser, institutioner, virksomheder, landskaber og 
mennesker og fællesskaber. 
 
 
 
 
 
 
 
At forstå hvad det er! 

Større by 

Mindre by 

Små bebyggelser 

Havet/fiskeri 

Landbrug 

Natur 

Industri/landbrug 



Fælles vision! 

En fælles vision for  
det regionale fællesskab 

Hvor vil vi hen? 



 

At bygge 
videre på den 
igangværende 
dynamik 

 

At udnytte de 
fælles 
eksisterende 
regionale 
ressourcer 
bedre 

At dele 
ressourcer 
uanset hvor 
de findes 
/sharing 
economy 

At bygge på 
livsglæde og 
venlighed 

At bygge på 
de reelle 
fælles 
regionale 
interesser  

Visionær realisme 



Politisk lederskab  
Samarbejde i den regionale by 



Regionalt byforum 



Troværdighed! 
 
De store byer må gå foran og 
i de hele taget holde sig i 
baggrunden 

Opbyg troværdighed, tillid 
og resultater 



 

 
 

Samskabelse 
 
Den regionale by – en 
folkesag 

 
At styrke og aktivere de 
regionale og folkelige 
fællesskaber og gøre 
den regionale by til en 
folkesag. 



Esbjerg har en 
flot domkirke. 
Den ligger 
bare i Ribe. 
 
Brædstrup har 
3 universiteter. 
De ligger bare i  
Kolding, Århus 
og Odense. 

Dele de regionale ressourcer og 
institutioner 

Sharing 



Universitetet i Tromsø 

Virkningen! 
Det er ikke så 
afgørende, hvor 
universitetet ligger, 
men hvor det virker. 



Medborgerskab 
 
Koble lokale netværk 
sammen i regionale 
netværk 
Styrke den sociale 
kapital 
 
 



2018 - Den regionale by i dag  

Hvor langt  
er vi kommet? 

Status 2018 
Kortlægning 
Beskrivelse 
Evaluering 
Perspektiver 
Videre udvikling 



Vore fælles 
regionale ressourcer 

Regionale partnerskab 
i virksomheder og 
arbejdspladser 

Atlas: den regionale by i 2018 

Fælles 
regionale 
institutioner 

De fælles 
bymidter 

Kulturelle 
netværk 

Sociale 
netværk 

Den regionale 
tilgængelighed 

Den regionale 
identitet og 
fortælling 

Det regionale 
lederskab og 
partnerskab 

Regionale 
projekter  
og initiativer 

Temaer 



Regionale institutioner, mødesteder og 
byrum 
 

Kortlægge, beskrive, 
evaluere, udvikle. 
 
Det er den regionale bys 
demokratiske hovedstruktur. 



Projekt 1 
 
Projekt 2 
 
Projekt 3 
 
Projekt 4 
 
Projekt 5 
 
Projekt 6 
Projekt 7 
Projekt 8 
Projekt 9 
Projekt 10 

K
u

lt
u

re
lle

 e
ff

ek
te

r 
 Er

h
ve

rv
su

d
vi

kl
in

g 
 B

o
sæ

tn
in

g 
 Li

vs
kv

al
it

et
 

 B
ym

ilj
ø

 
 Sa

m
m

en
h

æ
n

gs
kr

af
t 

 R
eg

io
n

al
 s

ty
rk

e
 

 In
fr

as
tr

u
tu

r 
Y Z X

x 
Yy

 
zz

 
 

Max 
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Regionale projekter  



Tillid 

Projekter og initiativer 

Tillidsstrategi 
Hver gang et projekt gennemføres skal det også 
skabes større tillid. 



Den 
regionale bys  
samlede  
eksisterende 
regionale 
ressourcer 

Samlet i en 
blok 

Den faktiske 
udnyttelsesgrad  
er måske kun 
50% 

Enten bedre 
ressource 
udnyttelse  (1) 
eller flere 
ressourcer (2) 
Hvad er bedst 
og billigst? 

(1) (2) 

Ressourceudnyttelse 
Hvor godt udnytter vi i dag de eksisterende regionale 
ressourcer: evner, projekter og kvaliteter….? 



Tilgængelighed 
Bedre adgang til de regionale ressourcer: 
- infrastruktur 
- samarbejde 
- kultur 
- lederskab 



 

Eksperimentere 
Nye institutioner , arbejdspladser og byggeformer 

Arbejdspladser, 
virksomheder, 
bygninger, byrum, 
arbejdskultur i 
helt nye 
kombinationer. 
Nyt rådhus i Tallin. 



2025 – Fremtidens regionale by  

Så langt  
vil vi komme! 



Haugesund-regionen 
Vores dejlige region 

2018 
2025 
Udarbejdet af det regionale 
Byforum, 2018 

Vi glæder os over vor fælles 
byregion – som vi vil udvikle mere! 



I en pause under 
ungdomsoprøret i 1968 sad 
deGaulle og filosoferede:  
’Det er umuligt at regere et 
land med så mange oste!’ 

Den fælles vilje og kraft! 



Demokrati er den 
værste styreform... 
Bortset fra alle de 
andre! 

Alle skal være med! 
Regionens borgere og virksomheder skal 
være med  


