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STRATEGISK BYLEDELSE  
Byudvikling i et uforudsigeligt terræn  

// Gode byer – hvad og hvordan?  
// Strategisk byledelse - hvad og hvordan? 
// 4 eksempler 
// Opsummering: Gode byudviklingsstrategier 
og god strategisk byledelse 
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Udvikling af gode byer: 
fokus på identitet, variation og 

sammenhæng for at understøtte byen 
som dynamo, mødested og hjem 



Strategisk byledelse 



Hvad er strategisk byledelse? 

Strategisk byledelse er en globalt informeret, 
målrettet byledelse, der proaktivt og agilt 
forholder sig til udfordringer i en hastigt 
forandrende virkelighed.  
Det er en byledelse, som prioriteres af politikere, 
embedsmænd og øvrige nøgleaktører i såvel 
civilsamfund som i den private sektor. 
 

          DAC/Realdania masterclass forløb 
 





4 eksempler 



Eksempel 1: Frederiksberg 







Copenhagen Business School 
Byintegreret campus 



MASTERPLAN 

- Et byintegreret campus

- Byrum før bygninger

- Masterplan med Frederiksberg dna



CBS PLADSEN



CBS PARKEN



SOLBJERG PLADS



METROPLADSEN



Eksempel 2: Capital Growth, London 









Eksempel 3: Borgmestervangen,  
Nørrebro, København 





Ungdomsboligstrategi 



Politik for socialt udsatte byområder 













Eksempel 4: Byens Hus, Kokkedal,  
Fredensborg Kommune 





Klimatilpasning Kokkedal 











BYENS HUS 
BY- OG BRUGERSTRATEGISKE
ANBEFALINGER

Katinka Hauxner ApS og 12Byer
Marts 2015





Hvad karakteriserer en god 
byudviklingsstrategi? 
Retning	  	  
Åbenhed	  	  
Robusthed	  	  
Skabt	  sammen	  





God bystrategisk ledelse 

•  Forståelse for byudviklingens dynamikker og 
aktører  

•  Mod til at acceptere uforudsigelighed og 
foranderlighed og vælge åbenhed og dialog 

•  Evnen til at skabe rum til evaluering, 
refleksion og strategisk udvikling  

•  Evnen til at bringe de rette mennesker og 
kompetencer i spil i gode processer  



God bystrategisk ledelse 

•  Videreføre en vision over en længere 
årrække på trods af skiftende politisk og 
administrativ ledelse 

•  Skabe overblik, fremsyn og sikre udsyn 
•  Skabe nye strategiske fortællinger om byen 
•  Sikre en strategisk fit organisation 
•  Prioritere og koordinere strategiske 

projekter 





Tak for ordet!  
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Udvikling i kommunens rolle  

Brobygger, rådgiver, facilitator, inspirator 
 
 

Politikskaber,  
dagsordensætter, katalysator 

 
 
 

Myndighed  



Hvad kræver det af jer som 
kommuner? 

•  Tillid til at borgerne kan og vil  
•  Problemløsning frem for fejlfinding  
•  Anerkendelse af de frivilliges arbejde og 

samarbejdspartneres indsatser  
•  Helhedstænkning og fokus på synergi 
•  Brobygning mellem faglighed og frivillighed  
•  Brobygning mellem politik og myndighed  


