
Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
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indrykning 

Overskrift her 
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Byers resiliens: velkommen 

 

 

Center for Strategisk Byforskning (2004-) 

 

Realdania (2004-2016) 

Kraks Fond Byforskning (2016-) 

 

Dansk Byplanlaboratorium 
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 Sektion for Geografi  

 

 By- og Landskabsudvikling samt Geoinformatik 

 

 

 Økonomisk geografi, erhvervsgeografi, lokalisering, by- og 
regional udvikling, innovation og vidensøkonomiens geografi 

 

  

 Hvordan erhvervsudvikling og mobilitet af kapital og 
arbejdskraft transformerer byer og regioner – og 
derigennem ændrer befolkningens livsbetingelser 
(beskæftigelse, indkomst, uddannelse) på givne steder. 
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Byers resiliens: hvorfor en dag om det? 

 Flere og flere studier om resiliens i litteraturen omkring 
byudvikling og byplanlægning 

  

 Flere og flere forskere arbejder med eller arbejder med 
relaterede problemstillinger, hvor resiliens er på dagsorden 

  

 Flere og flere byer arbejder med resiliens  

 

 Byer er ustabile enheder. Kriser, uventet begivenheder og 
det tager tid at komme igen, hvis det lykkes.  

 

 Byer er territorier, men også noder i et utal af netværk 
(sociale, kulturelle, politiske og økonomiske).  

 

 Byer udvikler sig kontinuerligt, hvilket bringer turbulens, 
usikkerhed og utryghed 

 

 Byerne klarer sig alligevel ofte: Liverpool er der endnu, 
Detroit ligeså, men nye udfordringer kommer til 
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Byers resiliens 

 

 

 “Maintaining this balance on the side of resilience rather 
than vulnerability is a key challenge of the 21st century for 
cities, not only because cities will house more and more of 
the world population, but also because the century is 
understood by experts and policymakers to be a time in 
which the perils of “risk society” as theorized by Ulrich Beck 
and others in the 1980s are likely to intensify” 

 

 Ash Amin (2014) 
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Udfordringerne er mange 

Klimaforandringerne (et utal af udfordringer) 

Fødevareforsyning 

Terrorisme 

Pandemier  

Økonomiske kriser/vækst/investeringer 

Beskæftigelse - jobtyper 

Massemigration (global, regional, lokal, by-land) 

Forsyning (vand, energi, affald) 

Social ulighed - segregation 

Kulturelle udfordring – sammenhængskraften 

 

 Udfordringerne er store især for byerne pga. deres densitet, 
komplekse infrastruktur, koncentrationen af erhverv, 
politisk og institutionel magt og stor koncentration af 
udsatte gruppe lokaliseret bestemte steder. 
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Resiliens: hvad er det? 

 Kan vi finde et danske begreb? 

 

 Ukuelighed, robusthed, modstandskraft/evne, 
tilpasningsevne, omstillingsevne… 

 

 Det handler om, hvad vi mener og hvad vi taler om? 

 

 Mange fagligheder anvender resiliens: psykologi, biologi, 
økonomi, bystudier… 
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Definition 

  

 

 Den latinske rod: resilire (rebound eller tilbagespring, 
komme igen) 

 

 Resiliens refererer til et systems eller enheds evne til at 
komme sig eller genoprette sig (selv?) efter en forstyrrelse 
eller sammenbrud. 

 

 Herfra starter uenigheden…. 
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To tilgange fra den økologiske litteratur 
(der naturligvis flere, men sort/hvidt er altid lettere) 

 Engineering resilence: Fokus på et systems stabilitet, 
ligevægt eller steady state.  

 

 Fokus for resiliens er på et systems modstandsevne og den 
hastagtighed, hvormed systemet kan vende tilbage til en 
tidligere tilstand (pendulet).  

 

 Det vil sige, det handler om systemers evne til at absorbere 
og håndtere en forstyrrelse uden der sker store strukturelle 
forandringer i systemet eller et kollaps af systemet. 

 

 Vi kender det også fra neoklassisk økonomi – 
markedskræfterne skaber balance mellem udbud og 
efterspørgsel. 

 

 Lukket system! 
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 Ecological resilence: Fokus er på om et system efter et chok 
eller forstyrrelse bevæger sig mod et nyt (adfærds)regime 
(transformation af systemet). 

 

 Resiliens bliver her et spørgsmål om, hvor kraftigt et chok 
eller forstyrrelse et system kan absorbere før der sker 
ændringer i dets strukturer – systemets sårbarhed! 

 

 Her bliver det interessant. Bryder systemet sammen eller 
ændrer det sig, bliver resiliens også et spørgsmål om evnen 
til at tilpasse (adaptability) sig en ny situation – evolution! 

 

 Åbent system – mange veje, fremtiden står åben 
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En tredje skole? By- og regional udvikling  

 Complex adaptive systems:  

 

 Åbne komplekse systemer, uden faste grænser til 
omgivelserne, de er svære at afgrænse – byer! 

 

 Karakteristik er, at de er ikke lineære - 
feedbackmekanismer, selvforstærkende interaktion mellem 
komponenterne (aktørerne). 

 

 Emergens (urban agriculture in Detroit).  

 Selvorganisering: makroskala strukturer og ændringer er 
baseret på mikroskala adfærd – afindustrialisering! 

 

 Derfor ses byer/regioner i denne tilgang som komplekse 
adaptive systemer. Eller består byen af mange komplekse 
adaptive systemer med forskellig skala – nogle er 
stedsbundne andre globale? 
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Resiliens: Hvad skal vi bruge det til i 
byplanlægningen? Normativt/Analytisk 

 Normativt – det må vi ha’! Det lyder godt – vi skal være 
resiliente! Hvad vil det sige at være resilient?  

 

 Opbygning af kapacitet til at modstå fremtidens 
udfordringer! Men hvilke udfordringer? Mange udfordringer 
med forskellige systemer (og aktører) 

 

 Vandstandsstigning, oversvømmelse, terrorisme, forsyning, 
beskæftigelse, investeringer - urban ecological security! 
Bykonkurrence! 

 

 Hvad med det uventede?  

 

 Analytisk – hvad sker der? Hvilken grad af resiliens? Kan vi 
bruge det analytisk til at forstå byernes udfordringer?  

 Er det målbart? Kontinuum 0-100. Vi er 90 procent 
resiliente! Ja og nej – igen hvilke udfordringer taler vi om! 

 Risk assessment, arbejdsmarkedsanalyser… 
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Tidshorisonten 

Hvor længe kan man være resilient? 

 

Hvor lang tid skal der gå førend systemet er justeret/tilpasset? 

 

Dagen efter, tiår, et århundrede – igen hvad taler vi om? 

 

Swansea! 
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Skala 

På hvilken skal taler vi om resiliens? 

 

System 

 

Individ (psykologi) 

 

Aktør (virksomhed, organisation, kommune, NGO…) 

 

Lokalt (Vesterbro – mange aktører) 

 

By (mange systemer og mange aktører) 

 

Region (Detroit by/Detroit region) 

 

Nationalstat 

 

EU 
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Resiliens: Hvordan bruger vi det i planlægningen? 

 

 

 

 

 Evnen til at bevare det eksisterende? 

 Evnen til at tilpasse byen nye betingelser? 

 Even til at omstille byen mod fremtidens udfordringer? 

 

 Hvordan gør man det? 

 

 Velkommen!  


