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D A T O  0 7 . 0 2 . 2 0 1 7   Udvikling af havn og by 
–samarbejde, strategi og vækst 

Vil du være med til at præge debatten om de danske havnes fremtidige udvikling? 

Aalborg Universitet CPH, SBi (Sydhavn) indbyder til en heldagsworkshop om havneudvikling, 

vækst og koblingen mellem byen og havnen. Workshoppen er for borgere, erhverv, industri, 

kommuner, forskere og alle der finder det interessant. Formålet med workshoppen er at 

deltagerne kan få inspiration - og inspirere hinanden til – hvordan vi kan lave en by- og 

havneudvikling der er helhedsorienteret, socialt bæredygtig og vækstorienteret.  

 

Der kræves ingen særlige kvalifikationer for at deltage, andet end at bidrage med sine 

synspunkter og den viden man har. Man får som deltager dækket rejse- og 

forplejningsudgifter samt får mad og drikke i løbet af dagen.   

 

På workshoppen vil oplægsholdere præsentere projekter og udfordringer ved nutidige 

tendenser. Fokus vil være på, hvordan byer bruger forskellige tilgange til at styrke byen såvel 

som havnen. På workshoppen diskuteres fire forskellige strategier: Erhverv, bosætning, 

industri, kultur & turisme.  

Vi vil også kort afprøve et innovativt web-baseret diskussionsforum, hvor deltagerne har 

mulighed for at skabe netværk lokalt, national og europæisk; og vi skal diskutere, hvad I ville 

kunne bruge sådan et diskussionsforum til, og hvad det skulle kunne, hvis I skulle kunne 

bruge det i jeres dagligdag, hvad enten I er borgere, erhverv, kommune, forskere eller 

industri.   

Som et resultat af workshoppen vil SBi udfærdige anbefalinger til praktikere og politikere om, 

hvordan havneudviklingen kan ske med hensyntagen til miljø, demokrati, vækst og lovgivning. 

Deltagerne vil også kunne komme med anbefalinger til danske forskere om, hvilken viden de 

har brug for, for yderligere at kunne skabe innovative og socialt holdbare løsninger.  

Workshoppen er den første ud af flere, og indgår som del i det europæiske forskningsprojekt 

’MARINA’ (se længere nedenfor). Denne workshop fokuserer på de større byer. I foråret 2017 

og efteråret 2017 vil der være to andre workshops, hvor fokus er på dels de mindre danske 

havnebyer, dels en international workshop med fokus på bæredygtig turisme og 

havneudvikling.  

Nedenfor kan du læse om baggrunden for projektet, herunder om oplægsholdere og om det 

europæiske udviklingsprojekt.  

 

Er du i tvivl om din deltagelse, praktiske ting eller andet, så kontakt forsker Jesper Rohr 

Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut, på telefon 31217855 eller jer@sbi.aau.dk  
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Den danske havneudvikling i større danske byer 

Udviklingen af de danske havne er centralt for de større danske byer. Der bliver i disse taget 

nogle beslutninger der bliver afgørende i forhold til, hvilken rolle havnene skal have i mange 

år fremover, og lige så vigtigt - hvordan havnenes funktioner skal spille sammen med den 

omkringliggende by, herunder de kommunale og erhvervsmæssige strategier og politikker. Fx 

er en velkendt tendens at inderhavnene i byer såsom Aalborg, Århus og København 

afindustrialiseres og udnyttes til at opføre nye kulturelle institutioner og spektakulær arkitektur. 

Det er også velkendt at havnenes herlighedsværdier kan generere stor profit for 

byggebranchen og grundejere og give øgede kommunale skatteindtægter i form af erhvervs- 

og boligbyggeri. Havnefornyelse er måder, hvor byer kan skabe nye, positive fortællinger om 

sig selv og sit image, og altså understøtte byens fremtidige udvikling. 

Men der eksisterer også andre måder hvorpå by og havn kan tænkes sammen, fx via 

innovative erhvervsnetværk, turisme, rekreation og iværksætteri.  

De danske byer er med andre ord i færd med at genopfinde havnen og i en vis grad også 

genopfinde dele af sig selv: enten ved at afindustrialisere eller ved at gentænke de koblinger, 

som traditionelt havneerhverv og -industri har til andre sektorer (turisme, boligbyggeri, 

entreprenørskab, kulturliv, detailhandel, uddannelse og jobskabelse). 

 

Hvilke udfordringer er der med havneomdannelser?  

Hver af de ovenstående udviklinger har nogle fælles problemer og udfordringer:  

 De kræver en helhedsorienteret indsats på tværs af centrale 
aktører (kommune, erhverv, industri, boligorganisationer, 
borgergrupper), herunder en kommunal, enstemmig vilje til at 
investere politisk og økonomisk kapital som del af en mangeårig, 
langsigtet strategi.  

 De kræver at selv byer og kommuner med ambitioner om et 
stærkt erhvervs- og industriliv i deres havne er nødt til at 
overveje følgende: er der et behov for bymæssige kvaliteter for 
at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i form af bolig, offentlige 
service tilbud og bymæssige kvaliteter?  

 

 

Herudover er der også andre udfordringer. At gå fra en industri- og erhvervshavn til også at 

skulle kunne rumme blødere funktioner såsom turisme, bolig- og familieliv, rekreative områder 

(fx havnebadning, parker, kultur) sætter anderledes krav til inddragelse af forskellige grupper 

og aktører, som alle berørte parter må forholde sig til.  

Udover de konflikter der kan opstå mellem gamle og nye grundejere og interessegrupper i 

området, kan nye beboere i havneområderne også skabe spændinger, da der kan være 

placeret ældre arbejderkvarterer eller andre beboergrupper i nærheden af havnene. Her skal 

der tænkes nye måder at integrere gamle og nye kvarterer og beboere, med respekt for de 

allerede eksisterende beboere, grupper og stedsmæssige kvaliteter (fx historiske 

industribygninger og havneanlæg), som et havneområde rummer.  

Derudover er det ikke altid oplagt, hvem der skal og kan drive udviklingen fremad - er det 

private eller offentlige organisationer der skal drive denne? 

Ligeledes har havneudvikling stor betydning for byens bredere befolkning. Befolkningen skal 

inddrages på passende vis hvis udviklingen af havnene skal være kreativ, men også for at 

have en værdi for borgerne i byen samt være demokratisk forsvarlig på den lange bane.  
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Oplægsholdere og program 

På workshoppen vil følgende oplægsholdere bidrage med viden om konkrete havneprojekter. 

Oplægsholderne vil også præsentere nogle udfordringer i deres projekter, som vi alle kan 

diskutere.   

- Jes Møller, fra Køge Kyst. Temaer: bosætning, kultur 
- Marianne Ellersgaard, fra Frederikshavn Kommune. Temaer: 

erhverv, industri 
- Jesper Rohr Hansen, fra Aalborg Universitet CPH, SBi. Temaer: 

Bosætning, sociale og lokale hensyn, erhverv. Cases: Sydhavn 
København og Aalborg Øst -   

 

 

Programmet er fra 10-16, med ankomst og morgenmad allerede fra 9.30 af.  

Vi vil i mindre grupper og i plenum diskutere, hvad man skal tænke over i de forskellige slags 

havneprojekter. Det kræver ingen forudsætninger at deltage.   

Baggrund for workshoppen 

AAU CPH deltager i det europæiske forskningsprojekt MARINA 

(http://www.marinaproject.eu/). Formålet med projektet er at afprøve, hvordan erhverv, 

borgere, forskere, industri og offentlige myndigheder kan samskabe innovative løsninger via 

workshops og en digital platform. Disse løsninger skal kunne gå på tværs af økonomiske og 

politiske områder for derigennem at kunne skabe langsigtede, holdbare løsninger.  

Projektets resultat skal være at:  

- Engagere danske interessenter (borgere, beboergrupper, 
erhverv, havne, kommuner) i at tænke havneudvikling strategisk 
og helhedsorienteret 

- Afprøve hvordan digitale platforme kan understøtte innovation, 
ideudveksling, vækst og demokrati, lokalt og europæisk 

- Lave anbefalinger til national og europæisk politik- og 
demokratiudvikling 

- Undersøge hvordan forskning kan bidrage til ny viden, 
innovation og ansvarlig vækst 

 

Praktiske oplysninger 

Tid: 23. februar 10-16.  

Sted: A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København S.  

Deltagere: Der vil være repræsentanter for kommuner, borgere og borgergrupper, erhverv, 

forskere, og havneorganisationer.  Antallet af deltagere vil være omkring 20-25. 

Organisatorer: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet CPH.  

Ansvarlige forskere: Jesper Rohr Hansen, Mette Mechlenborg, Forskningschef Hans Thor 

Andersen  

Kontaktoplysninger: Jesper Rohr Hansen, jer@sbi.aau.dk, telefon: 31 21 78 55.  

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 

Venlig hilsen 

 

Jesper Rohr Hansen 

Forsker, Ph.d. 

http://www.marinaproject.eu/
mailto:jer@sbi.aau.dk

