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REGIONALE FÆNOMENER & FLOWS 
 Godt at vi har fået 98 stærke kommuner  

 

 Men: flow af pendlere, ressourcer, som fødevarer og energi, 
fænomener regnvand og havvand, går på tværs af 
kommunegrænser. 

 

 Fx Co2-kurven for transport vokser fortsat.. 

 

 Er der brug for en tættere regional koordinering? Kan den 
regionale regulering erstattes af koordinering?  

 

 Savner vi amterne – bare lidt måske? 



HVORDAN KAN DANSK PLANLÆGNING 
HÅNDTERE DEN REGIONALE BY? 
På den ene side: 

 Nye frivillige, regionale 
kommunesamarbejder 

 som fx Byregion Fyn, 
Business Region Aarhus, 
Business Region North 
Denmark og Greater 
Copenhagen, Storbyregion 
Vest + institutionaliserede 
regioner + KKR + 
Trekantområdet + 
Øresundsregionen, fx 

 

 

 

På den anden side: 

 Skåltale-kvalme?  

 Utålmodighed: Hvad 
leverer de? Hvornår leverer 
de? 

 Hvad foregår der egentlig? 
Magtspil.. tillidsopbygning 

 Det smager af byledelse, 
samskabelse og 
netværksplanlægning, der 
fordrer konsensus 



ANALYSE 1 

 Survey-undersøgelse  

 

Formål: at kortlægge, hvilke regionale samarbejder, der 
eksisterer i Danmark. Dette gøres ud fra information fra 
de enkelte kommuner 

 

 

Modtagere: Alle landets 98 kommuners planansvarlige  

 



MEN HVAD MENER KOMMUNERNE SELV ER DET VIGTIGSTE?  

 

 

 

 



ØNSKER OM BREDE SAMARBEJDER…  

 ”Samarbejdet omfatter alle de ovenfor nævnte + data, 
digital infrastruktur, internet of Things mm” 

 

 ”(…)Samarbejdet har gennem årene spredt sig og handler 
nu også om en lang række af forskellige underemner” 

 

 ”Bredt samarbejde om en helt lange række emner indenfor 
fysisk planlægning, erhvervsudvikling, infrastruktur og 
kultur” 

 

  Men… Hvis samarbejdet omhandler alt, kan 
man så sige at det ikke handler om noget? 



”HVORDAN SYNES I EGENTLIG SELV DET GÅR?”  

 

 

 Hvor vellykket er samarbejdet?        ”5 ud af 5!” 

 

 Generel stor tilfredshed –    trods lidt utydelige 
resultater 

 

  The journey is the destination! 

 



ANALYSE 2 

 Komparativ analyse af Business Region North Denmark, 

Business Region Aarhus, Trekantsområdet, Byregion Fyn og Greater 
Copenhagen 

 
Formål: At få et indtryk af, hvordan de fem byregioner 
beskriver sig selv. Hvordan adskiller de sig? 

 
 
Kriterier:  Hvilke aktører?     

  Temaer?    

  Formål?     
  Begrundelse af samarbejde?  

  Output?         

  Organisatorisk set-up?  
   



VÆKST, ERHVERV OG INTERNATIONALISERING… 



VORES RESULTATER (KOMPARATIV ANALYSE)… 

 

 Særlig vægt på erhvervsudvikling         udvikling af 
arbejdsmarked, internationalisering og vækst    

  

 Bredt fokus og brede (løse) formuleringer 

 

 Få med konkrete indsatsområder         mange lidt ‘fluffye’ 
begreber som ”bæredygtighed” og ”internationalisering”  

 

         Hvordan kan det være at det ser sådan ud?  

         

 
  



 
DANSK BYPLANLABORATORIUMS ARBEJDSHYPOTESER 

 Lidt ensartede, generelle samarbejder  

 

 Gennemfører ikke helt så meget, som skåltalerne lægger 
op til – måske bruges det meste af krudtet på at blive 
enige? 

 

  Lidt ufarlige? Vækst og udvikling til alle?   

 

 Måske er det værre at ikke være med?  

 

 ”Less is more”? 
 

 Så… Hvordan kommer vi videre fra skåltale til konkret 
handling? 



HVORDAN SER DET UD I DANMARKS ÆLDSTE BYREGION? 


