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Indledning
Kommune aktuelt deltager i, har ligeledes en am-
bition om at komme med et bud på hvordan man 
strategisk kan løfte Aalborg Øst socialt, økonomisk 
og miljømæssigt. 

Rapportens formål og indhold
For at kvalificere den omdannelsesproces som Aal-
borg Øst står overfor- både i kraft af ”Kildeparken 
2020” og ”Fremtidens Forstad”- udgør denne rap-
port et katalog over hvilke erfaringer man i en 
dansk og international kontekst har gjort med at 
inddrage borgere i fysiske omdannelsesprocesser i 
by-og boligområder. Denne vinkel er valgt fordi de 
udfordringer der ligger i de udsatte almene boli-
gområder afspejler et kompleks af samfundsmæs-
sige udfordringer, som ikke kun løses ved at bygge 
nyt og flot. Forandringer handler også om men-
nesker og deres erfaringer og forventninger til 
deres by er relevante bidrag til at kvalificere de ud-
fordringer man står overfor at skulle løse. 
Rapporten er ikke et udtømmende katalog. De ud-
valgte cases fungerer som smagsprøver på forskel-
lige metoder og erfaringer man har gjort med den 
mere procesorienterede side af fysiske omdan-
nelsesprojekter. I den sammenhæng kan rapporten 
også ses som et lille bidrag til at skubbe boligpoli-
tikken ud af en værdipolitisk kampzone og over i 
mere en evidensbaseret indsats, der bygger på vel-
dokumenterede erfaringer fra tidligere indsatser. 
Vi indleder med at viderebringe de foreløbige er-
faringer fra PhD projektet ”At tegne Aalborg Øst 
med fødderne”, hvor 20 unge mennesker, bosat 
i bydelen, ved hjælp af GPS-teknologi og inter-
views fortalte deres ”rumlige” historier om deres 
hverdagsliv. Vi starter derfor med de unges blik på 
bydelen inden vi kigger nærmere på hvordan man 
i andre projekter har arbejdet mere procesorien-
teret med fysisk omdannelse . Rapporten rundes 
af med en opsamling og 5 konkrete anbefalinger 
til hvordan man kan understøtte fysiske foran-
dringsstrategier gennem mere procesorienterede 
tiltag og  dermed skabe bedre og mere attraktive 
almene boligområder.

Aalborg Øst

Baggrund for rapporten
Aalborg Øst er en bydel i Aalborg, planlagt og opført 
i 1960erne og 1970erne efter modernistiske plan-
lægningsprincipper og tilsat en god portion dansk 
velfærdstænkning. Intentionerne var gode- byde-
len skulle sikre lige adgang til velfærdsfaciliteter 
og bedre, sundere og tidssvarende boliger.  Meget 
lykkedes, men i nogen henseender er tiden løbet 
fra bydelen. Det er en udvikling man ser ikke bare i 
Aalborg Øst, men i mange af de almene bydele der 
blev opført under velfærdsstatens velmagtsdage. 
Bydelene, ofte opført geografisk afsondret fra den 
omkringliggende by, er monofunktionelle, fysisk 
nedslidte, mangler arbejdspladser samt socialt og 
økonomisk overskud (Kiib, 2004; Bech-Danielsen, 
2008). 
Det ideologiske tankegods som Aalborg Øst er 
opført over er stadig aktuelt- at sikre lige adgang 
til gode boliger og velfærdsydelser- men hvordan 
gentænker vi bydelen så den fremstår tidssvarende 
med attraktive boliger og tilbud til nuværende og 
fremtidige beboere? 
Bydelens udfordringer udspringer dels i hvordan 
man opdaterer de fysiske strukturer; boligerne, 
udeområderne, trafikrummene og dels i hvordan 
man socialt løfter bydelen. Her har man med den 
boligsociale helhedsplan ”9220 Aalborg Øst” sat 
ambitiøst ind for at sikre øget tilknytning til ar-
bejdsmarkedet blandt bydelens beboere, skabe 
bedre fritidsaktiviteter og forbedre sundhedstil-
standen. 
Derudover slås bydelen med et dårligt image. Om-
verdenen har mange meninger om hvad Aalborg 
Øst  er for et sted- uden at de meninger nødven-
digvis er forankret i egentlige erfaringer med at bo 
og færdes i bydelen. Denne ”fordomsmur” gør det 
svært at fortælle andre, positive historier om Aal-
borg Øst.
Med den foreløbige helhedsplan ”Kildeparken 
2020” har Himmerland Boligforening skabt en vi-
sion for hvordan man med arkitekturen som løft-
estang kan udvikle bydelen fra at have status som 
ghetto til at være et kraftcenter i Aalborg. Kilde-
parken 2020 tager således sit udspring i fysikken; 
hvordan kan vi bruge omdannelse og arkitektonisk 
revitalisering som en overordnet katalysator til 
at gøre Aalborg Øst til en mere attraktiv bydel? 
Konkurrencen ”Fremtidens Forstad” som Aalborg 

- fra ghetto til kraftcentrum 
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kapitel 1At tegne Aalborg Øst med fødderne

I en uge i juni måned 2011 gik 20 unge Aalbor-
gensere rundt med en GPS-sender i lommen. Med 
GPSen tegnede de unge en masse streger og møn-
stre som vidnesbyrd om deres færden. Hvorfor nu 
det? Det gjorde de fordi forskerholdet bag under-
søgelsen gerne ville vide noget mere om hvordan 
de unge bevæger sig og hvordan de bruger byens 
rum og tilbud. Det handlede ikke om overvågn-
ing af de unges adfærd, men om at få de unge til 
at fortælle deres unikke mobilitetshistorier og 
dermed inddrage dem i en fælles refleksion om 
hvordan man kan udvikle byen for unge. 
Hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så er netop bydele 
som Aalborg Øst planlagt ud fra en stærk tro på at 
byplanlægningen var eksperternes domæne. Det 
domæne var i høj grad tegnet af et vidensmonopol, 
hvor specielt objektiv og kvantitativ data var i høj 
kurs. På den måde bar planlægningen præg af at 
være blevet til på et tegnebræt i et kontor langt væk 
fra den virkelighed hvor planerne skulle realiseres. 
Det er endnu mere udtalt i barmarksprojekter, som 
Aalborg Øst, hvor rummet bogstaveligt talt skulle 
fyldes ud med byggeklodser og infrastrukturer.
Nu er små 50 år passeret siden Aalborg Øst blev 
opført og man skal i gang med at gentænke byde-
len. I modsætning til 1960’erne hvor Aalborg Øst 
blev opført på en bar mark, har man nu knap 
15.000 beboere i bydelen. Nogle har levet et helt 
liv i bydelen, nogle er lige flyttet til, nogle er kom-
met til fra andre lande, nogle har fået børn og 
børnebøn. Med andre ord, bydelen er fuld af lev-
ede liv og erfaringer med at bo og leve i Aalborg 
Øst. Alle disse erfaringer og praksisser er med til 
at tegne Aalborg Øst som bydel og som sted.  Så 
nu hvor tiden har spundet et rigt lag af erfaringer 

og nuancer til Aalborg Øst, virker det oplagt at ind-
drage disse erfaringer i den fremtidige planlægning 
af bydelen.
Det er her GPS-sporene og de unge mennesker 
kommer ind i billedet. De unge mennesker besid-
der en masse unik viden om hvordan det er at bo 
i Aalborg Øst; hvad der fungerer og hvad der ikke 
fungerer. Her er GPSerne en spændende udgang-
spunkt for en dialog fordi de både aggregerer 
kvantitative data og hverdagsliv i et håndgribeligt 
”fodaftryk”. 
I de følgende afsnit vil vi kort gennemgå de anv-
endte metoder og hvordan de er med til at danne 
et helt nyt og spændende felt indenfor udvikling af 
borgerinddragende planlægning og urbant design. 
Dernæst kigger vi på målgruppen- de unge- og 
hvordan de figurerer i byplanlægningslitteraturen. 
Endelig dykker vi ned i GPS sporene og kigger på 
bydelen med de unges øjne.

Digitale kommunikationsteknologier som 
planlægningsværktøj
I dette afsnit kigger vi på hvordan digitale kommu-
nikationsteknologier er begyndt at informere den 
måde vi udvikler og forstår vores byer. Vores hver-
dagsliv er gennemsyret af allestedsnærværende 
computere og software; tænk blot på de smart 
phones som efterhånden følger rigtig mange af os 
uanset hvor vi er.  De dataspor vi efterlader med 
vores betalingskort, mobiltelefoner, rejsekort og 
sociale medier som Twitter fortæller en masse his-
torier om hvad vi laver, hvor og hvornår. 
Denne form for kortlægning af store mængder ag-
gregerede lokationsdata kaldes også data mining 
og en meningsfuld kortlægning af disse data lader 

- inddragelse af unge i planlægningen med GPS tracking 
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kapitel 1
sig kun gøre fordi de har en geografisk komponent. 
Man taler om real-time byen, der hele tiden op-
dateres igennem de lokationsdata vi genererer 
(Shepard, 2011).  Derfor er der også et vist ele-
ment af overvågning indbygget i anvendelsen de 
teknologier som generer alle disse lokationsdata. 
Ret beset stammer jo både internettet og GPS-sat-
ellitovervågning fra det amerikanske forsvar. Loka-
tionsdata er sensitive , men vi vil ikke diskutere de 
etiske aspekter af GPS-registreringer her. I stedet 
vil vi kigge på hvordan denne type registreringer 
også kan bruges bevidst og refleksivt til at skabe 
en fælles bevidsthed om hvordan vi, som borgere, 
bruger vores byer. Og dermed skabe et mere kval-
ificeret grundlag som vi kan udvikle vores byer ud 
fra. For det er ikke bare borgeren der har en bevi-
dsthed om byen; byen har også en bevidsthed om 
borgeren (Jørgensen 2011b, Shepard 2011).Denne 
kobling kan, og bør, bruges både konstruktivt og 
kritisk når vi planlægger byen.
I Aalborg Øst undersøgelsen blev 20 unge udstyret 
med en GPS-sender af mærket Lommy Phoenix , 
som de gik med i 7 dage. GPS-senderen er på stør-
relse med en mobiltelefon og skal oplades ca. en 
gang dagligt. Fordelen med denne type GPS-sender 
er at den automatisk sender lokationsdata videre 
til en database. Det vil sige at deltageren ikke 
skal foretage sig noget selv. I en tilsvarende un-
dersøgelse i Vollsmose i Odense( Knudsen;  Hard-
er,2011) anvendtes mobiltelefoner som GPS-send-
er. Her skulle deltagerne selv oploade deres data. 
Til gengæld har mobiltelefonen den helt oplagte 
fordel at det er en teknologi, som er meget ud-
bredt og integreret i de fleste menneskers hverdag.
GPS-teknologien og digitale kommunikationste-
knologier danner således en spændende ny me-
tode til at undersøge byen og den måde vi bruger 
byen på. Ikke mindst rummer teknologierne et 
stort potentiale for at inddrage borgerne på stedet 
samtidigt med at de stedsspecifikke data kan ag-
gregeres og dermed fortælle os om de netværk af 
bevægelser og aktiviteter som borgeren deltager i. 
Derved er det muligt at forene et top-down pers-
pektiv på planlægningen med et bottom-up pers-
pektiv, der fortæller om hvordan byen anvendes i 
sin helhed.  På den måde kan vi også begynde at 
tænke borgerinddragelse på helt andre måder og i 
helt andre formater.  I det næste afsnit vil vi kigge 
på hvordan de unges bevægelsesmønstre tegnede 
sig og hvordan de kunne bruges som et udgang-
spunkt for en dialog om hvordan de unge bruger 
Aalborg Øst.

Unge i byplanlægningen
Unge er en målgruppe der tit bliver overset i by-
planlægning og borgerinddragelsesprocesser. 
Som medborgere falder de let mellem to stole. De 
unge er for store til at være børn og for unge til 
at være ”rigtige” voksne. Fordi de unge formelt set 
ofte ikke har deres egne steder, er de nødt til at 
skabe dem og derfor er de unge er storforbrugere 
af byens uderum som en vigtig scene til at udfolde 
deres sociale liv og identitetsdannelse (Clark, Uz-
zell 2002, Børresen, Schytte 2008, Childress 2004). 
Det viser også aktuel forskning fra Aalborg hvor en 
GPS-undersøgelse kiggede nærmere på unges brug 
af byrum i Aalborg midtby (Harder, Bro & Knudsen 
2010, Harder et al. 2009, Jørgensen 2011a) 
Når man kigger på et boligområde som Aalborg 
Øst, så er det specielt de større folkeskoleelever, 
som udfolder deres sociale liv i og omkring bo-
ligområdet. Skole og fritidsaktiviteter er ofte plac-
eret i lokalområdet og vennerne bor også rundt 
om hjørnet. Derfor har disse unge et meget fint-
masket billede af ”deres” boligområde og uder-
ummene spiller en væsentlig rolle for de unges 
sociale liv. Fordi de unge tit bevæger sig i større 
grupper og fordi deres aktiviteter ofte tolkes som 
”retningsløse”- en respondent kalder det  ”at kede 
sig sammen” – så ender de unges måder at færdes 
og indtage rummet på nogen gange med at skabe 
konflikter med byens øvrige brugere(Childress 
2004) .  
Der er derfor mange gode grunde til at man tager 
de unge med på råd i udformningen af byrum.  De 
unge er på mange måder byens”superbrugere” og 
deres bevægelser igennem byens rum kan være 
med til at synliggøre potentialer og udfordringer 
som kan være svære at få øje på for planlæggere 
og beslutningstagere, fordi disse muligheder er så 
tæt knyttet til hvordan byrummene praktiseres. 
I næste afsnit kigger vi nærmere på undersøgelses-
designet inden vi belyser hvad GPS undersøgelsen 
og efterfølgende interviews fortalte os om hvordan 
de unge bruger Aalborg Øst og den omkringliggen-
de by.

Undersøgelsesdesignet og data
Inden vi når til at analysere vores GPS- og inter-
viewdata vil vi kort præsentere undersøgelsens 
set-up.  Fælles for de 20 unge er at de er bosat i 
Aalborg Øst og at de alle er i alderen 15-18 år. Det 
er derfor vigtigt at holde sig for øje at formålet med 
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undersøgelsen ikke var at tegne et repræsentativt 
billede af hvordan unge bruger byen. Ideen var, 
som tidligere nævnt, derimod at afprøve GPS-
tracking som en metode til at inddrage de unge og 
deres viden i byplanlægningen. Ikke desto mindre 
så gav både GPS- og interviewundersøgelserne 
naturligvis nogen indikationer på hvordan de unge 
bruger Aalborg Øst og hvilke ønsker og forventnin-
ger de har til deres by.
Undersøgelsen blev foretaget i uge 23 og 24 2012, 
hvor deltagerne bar en GPS i 7 dage. I forbindelse 
med uddelingen af GPSerne afholdtes en workshop 
- ”Dit bedste sted i Aalborg Øst”- i beboerhuset på 
Ravnkildevej, hvor borgere fra lokalområdet blev 
opfordret til at markere deres yndlingssteder i Aal-
borg Øst på et kort.
 Imens de unge gik med GPSen havde de mulighed 
for at følge dataindsamlingen på en hjemmeside. 
I de efterfølgende interviews giver de fleste delt-
agere udtryk for at de har fulgt med i deres ”teg-
ninger” af Aalborg og at de har vist hjemmesiden 
til venner og familie.
 Med udgangspunkt i de individuelle GPS-spor fore-
tog vi efterfølgende i sensommeren 2011 en række 
interviews med en håndfuld af undersøgelsens 
deltagere. Formålet med disse interviews var at nå 
et spadestik dybere og opnå en mere nuanceret 
forståelse af hvorfor de unge bruger byen som de 
gør. Her brugte vi GPS-sporene som indgang til et 
bogstaveligt talt gående interview, hvor vi, udstyret 
med videokamera, lod de unge guide os igennem 
deres Aalborg Øst. Interviewene havde en varighed 
af 45-60 minutter. Denne metode blev valgt fordi 
det dels var en god måde at aktivere de GPS-spor 
deltagerne havde samlet og fordi et gående inter-
view giver direkte adgang til en bred vifte af viden, 
erfaringer og minder som relaterer til de fysiske 
omgivelser(Kusenbach 2003).
For at give andre et indtryk af hvordan det samlede 
billede af de unges bevægelsesmønstre så ud, da 
undersøgelsen blev foretaget, har vi indføjet tre 
kortlægninger af GPS data nedenfor. Kortene viser 
deltagernes samlede tidsforbrug over den uge hvor 
data blev indsamlet. Når man læser kortene skal 
de tages med et par forbehold. Dels havde langt 
størstedelen af deltagerne læseferie i den uge hvor 
undersøgelsen blev foretaget. Derfor var de i nogen 
grad mere ”stillestående” end de ville have været 
under normale omstændigheder. Dog kan- og skal 
det- naturligvis diskuteres om det overhovedet giv-
er mening at tale om en ”normal” uge. Mennesk-
ers bevægelsesmønstre og mobilitet afhænger af 

Dit bedste sted i Aalborg Øst. Workshop i forbindelse med ud-
deling af GPSer. 

Screen-dump fra indsamling af GPS-data i Aalborg, juni 2012
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mange faktorer som for eksempel årstid, jobsitu-
ation og sundhedstilstand. Dog tegner GPS data et 
validt billede af hvordan deltagernes mobilitet så 
ud i det tidsrum hvor undersøgelsen fandt sted. 
Som nævnt ovenfor så afspejler kortene i høj grad 
at de unge læste til eksamen. Således er der logget 
meget data omkring deltagernes bopæl. Dog ser 
man at de interne stisystemer er tydeligt optegnet 
med GPS-spor og de unge søger også mod Midt-
byen hvad interviewene bekræftede. 

I fodsporene af de unges Aalborg Øst
På baggrund af GPS-sporene og interviewene vil 
vi nu kigge nærmere på hvordan og hvorfor de 
unge bruger Aalborg Øst som de gør. Teenageres 
brug af byrum kan opdeles i to hovedkategorier: 
social interaktion og retræte (Lieberg 1995). Som 
nævnt i det foregående afsnit så er uderum netop 
vigtige for de unge, når de her igennem social in-
teraktion skaber deres identitet. Når man kigger på 

hvordan de unge indtager byrummet har vi fundet 
det nyttigt at inddrage sociologen Erving Goffmans 
performative optik. Goffman (2002) henter meget 
af sit begrebsapparat fra teaterverdenen. Han ser 
byen som en scene, som vi bruger til at iscenesætte 
os selv i samspil med omgivelserne. Det sociale for-
stås altså som en performance hvor vi alle indgår 
som mere eller mindre refleksive deltagere. 
Hvis vi betragter de indsamlede data ud fra denne 
optik, hvordan bruger den unge så Aalborg Øst- 
og den omkringliggende by ? Hvornår er de unge 
på- front stage- og hvornår træder de mere i bag-
grunden- back stage- og hvordan fungerer uder-
ummene i Aalborg Øst og Aalborg  Midtby til at 
facilitere disse behov? 
For at gøre analysen mere læservenlig har vi med 
udgangspunkt i hvad de unge har fortalt os, valgt 
nogle af de steder og temaer ud, som af den ene 
eller anden grund træder frem i interviewene. De 
fysiske lokaliteter er markeret på kortet side 11.
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Tunnelerne fungerer altså i høj grad til at markere 
det territorium som store dele af de unges hverd-
agsliv udfoldes i. Noget så upåagtet som en tunnel 
under en vej bliver i de unges optik en scene hvor 
det sociale liv udfoldes og hvor in- og eksklusions-
mekanismer opstår i kraft af de grænser som tun-
nelerne repræsenterer.
Astrupstien er en central færdselsåre i Aalborg Øst 
for cyklister, fodgængere og scootere. Den løber i 
syd-nordlige retning og er et vigtigt pejlemærke i 
de unges mentale kort over Aalborg Øst, stien bind-
er bydelen sammen. Der er sat fartbump op for at 
dæmpe farten på scooterne. Flere af de unge me-
ner dog at det har en begrænset effekt. Følger man 
Astrupstien nordpå fra Tunnelen ved Tornhøjsko-
len, passerer man Trekanten som er bydelens kul-
turhus og bibliotek. Mange nævner Trekanten, igen 
som et pejlemærke, men de færreste bruger huset. 
Det anses for at være de voksnes domæne. Går 
man videre fra Trekanten kommer man forbi Run-
deren og Multibanen på venstre hånd. Runderen 
fremhæves som et vigtigt mødested:  ”Dér er run-
deren. Det mest centrale sted i Aalborg. I hvert 
fald i Aalborg Øst.” Her samles man om somme-
ren for at hænge ud med vennerne og spille fod-
bold. Multibanen er også populær blandt flere af 
de unge. Her kan man slappe af med sine venner, 
samtidigt med at man laver noget sammen. I den 
anden ende af Astrupstien ligger Smedegården, 
en fritidsklub for unge fra 13 til 18 år. Mange af 
deltagerne har tilbragt meget tid i Smedegården 
men er nu blevet for gamle til at komme der. Det 
berører et andet tema som mange tager op, nemlig 
at der mangler mødesteder for de ”ældre” unge. 
Det er en betragtning som også kom frem under 
en tilsvarende undersøgelse i Vollsmose (Knudsen, 
Anne-Marie Sanvig & Harder, Henrik 2011). Ved 
siden af Smedegården ligger tankstationen. Det 
er et samlingspunkt som fremhæves af drengene. 
Her mødes de med deres biler om aftenen:  ”Det 
lyder dumt, men de står bare. Høj musik og så 
står de bare ved siden af deres biler (…)og sludrer. 
Fordi man ikke gider være derhjemme. Så er man 
bare ude for at være ude. Og så er der mange her 
der har nogle fede biler”. Ved tankstationen isce-
nesættes i høj grad en ungdomskultur  som bruger 
gaden som scene (Klinker, Hvoslef Bilde 2009).
Under interviewene bliver det tydeligt at de unge 
i høj grad skaber deres mødesteder i bevægelse. 
Selvom de nævner steder som Runderen og Sme-
degården,  så opstår mange mødesteder ved at de 
unge tager et sted ” i besiddelse”: 

Aalborg Øst som scene for hverdagsliv
Der er mange tunneller i Aalborg Øst for fodgæn-
gere og cyklister. Tunnellerne dirigerer de bløde 
trafikanter under hovedfærdselsårene. I løbet 
af vores interviews viser der sig at tunnellerne i 
Aalborg Øst har flere vigtige funktioner end hvad 
deres oprindelige program tilskriver dem. Tun-
nellerne er vigtige interne sociale og geografiske 
markører mellem ”dem og os”. Tunnellerne bruges 
af de unge til at fortælle hvor de hører til og hvem 
de hører til. Det er under interviewene at begreber 
som ”hjertet af Aalborg Øst” og ”det centrale Aal-
borg Øst” toner frem. Her bruges specielt tunnelen 
ved Tornhøjskolen og tunellen ved Smedegården 
til at foretage denne afgræsning. En deltager er 
flyttet med sin familie fra Fyrkildevej til området 
omkring Tornhøjvej: ”Der skete lidt for meget i Aal-
borg Øst”. En anden deltager siger, med reference 
til de samme tunneler: ”Det er fra den her bro til 
den næste bro. Der er her al aktiviteten er.”
På samme måde bruges tunnelerne til at markere 
hvem man socialt hører sammen med. Tunnelerne 
fungerer som en slags portaler fra et territorium til 
et andet:” Det [Smedegårdssiden af tunellen ved 
Smedegården] er den dårlige ende af AØ. Går du 
over på den anden side af tunellen så er det på 
eget ansvar. Det er ikke en gang løgn. Det er sådan 
de er.”
Da vi i løbet af et interview går igennem tunne-
len ved Tornhøjskolen med en kvindelig deltager 
er vores første antagelse at det må opfattes som 
et skummelt og ubehageligt sted. Set med delt-
agerens øjne viser det sig at tunnelen ser helt an-
derledes ud; den muliggør socialt samvær fordi den 
giver ly for vejr og vind: “Vi plejer at sidde lige her 
i kanten af tunellen eller ovenpå med benene ud 
over. Det er måske et lidt mærkeligt sted og folk de 
kigger lidt. Vi sidder også på bænken nogen gange, 
men ikke så tit. Det er mere hvis vi skal have en 
rygepause. Så sætter vi os der, når vi har brug for 
en pause, for vi går SÅ meget. Hvis det begynder 
at regne, som det gør på den her årstid, så er tun-
nelen et pissegodt sted, fordi regnen kommer ikke 
ind på os. Samtidigt med det, så kan man holde øje 
med om der kommer nogen fra den her side og fra 
den her side [ad Astrupstien]. Kommer der nogen 
fra den anden [af tunellen] så kan man gå hen og 
snakke med dem. Det er to fluer med et smæk: du 
sidder og slapper af og så kommer der også nogen 
flere mennesker. ”
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Tanken ved Fakta

Smedegården

Tunnelen ved Smedegården

Runderen og motionslegepladsen

Tunnelen ved Tornhøjskolen

Arupstien

Trekanten
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En pige siger: ”Det er egentlig ikke for at gå et 
bestemt sted hen. Du ender bare et eller andet 
sted og så tænker man ’nå, så sidder vi her’ Det 
gør også at vi finder nye steder hver gang. Der er 
næsten altid en eller anden aften hvor vi finder et 
nyt sted. Det er da meget fedt lige at få sagt ’Nå det 
er vores nu’.
Tilsvarende sige en dreng: ”Jeg kan huske der var 
et tidspunkt hvor jeg ville hænge ud med mine 
venner. Det foregik så på scootere. Så kører man 
rundt på scooter, hvor den ene er mere tunet end 
den anden. Og så kører man bare rundt. Så stopper 
man. Slapper bare af og snakker.” 
Når de unge tager uderummene i besiddelse er 
det sommetider konfliktfyldt fordi deres tilst-
edeværelse enten truer andre brugere eller fordi 
de unges adfærd i sig selv er i konflikt med det 
givne rums program. Her giver de unge udtryk for 
at det ofte mere er anderkendelse og accept af 
deres tilstedeværelse end egentlige mødesteder 
de mangler.
Midtbyen er også en vigtig social scene for de 
unge. Der tager de ind for at vinduesshoppe og 
mødes med venner. McDonalds er populært. Her 
kan man sidde længe uden at skulle bruge mange 
penge. Samtlige af de unge vi interviewer frem-
hæver den nye Jomfru Ane Park som et attraktivt 
mødested. Her kan man se på de andre- men også 
blive set. Og så er der mange ting at lave. I det hele 
taget udfoldes de unges fællesskaber i mange for-
skellige sociale og geografiske kontekster. Jo ældre 
de bliver desto mindre tid bruger de unge i Aalborg 
Øst. Skolen fylder meget så der er ikke længere tid 
til at drive rundt med vennerne (citat af Zohdi). 
Fælles for de unge er også at de er glade for at bo 
i Aalborg Øst. Men de er meget bevidste og reflek-
terede omkring omverdenens ofte negative syn på 
det sted de bor. Selvom de i deres hverdagspraksis 
”sampler” deres by i mange forskellige sociale fora, 
så har de unge et klart billede af Aalborg Øst som 
”deres sted” .  Både i forhold til det image de taler 
Aalborg Øst op imod men også som et sted hvor 
de kan slappe af og være dem selv: ”Du skal ikke 
tænke på hvordan du er som du skal gøre så mange 
andre steder. F.eks hvis du tager ind til byen(…)Her-
ude kan du bare gøre som det passer dig- Så hvis 
du har lyst til at løbe skrigende rundt så gør du bare 
det. Der er ikke nogen krav herude.” Her bliver Aal-
borg Øst til et back stageområde i den skala der 
hedder Aalborg Øst vs. resten af byen: ” I Aalborg 
Øst har vi nærmest vores egen lille kult, hvor man 
har den stolthed af at være fra AØ. Hvor man siger 
9220. Det er der folk kommer fra.”

Lessons learned- foreløbige erfaringer 
fra forskningsprojektet.
Med GPSen i lommen har de unge mulighed for 
at fortælle deres hverdagserfaringer med deres 
fødder- ved bare at gøre det som de plejer. I ste-
det for måske at skulle møde op til et beboer-
møde i et beboerlokale og med ord forklare hvad 
de mener om deres bydel i en kontekst, der lig-
ger langt fra deres hverdagsrutiner.
Selvom metoden kan overføres til mange andre 
sammenhænge, så er der en pointe i at de unge 
er bosat i Aalborg Øst. Som beskrevet i indled-
ningen så lider Aalborg Øst af et dårligt image- 
der findes mange meninger om hvad det er for 
et sted. Uden at de meninger nødvendigvis er 
kvalificerede i egentlige erfaringer med at leve 
og færdes i bydelen. Her kan GPS-sporene være 
med at til at fortælle en anden historie om Aal-
borg Øst og vise at bydelen ikke er en ø, men 
indgår som et forbundet element i den omgiv-
ende by. Den historie er også interessant for 
dem der planlægger og udvikler bydelen. For 
sporene siger noget om hvor de unge færdes- 
ikke bare i bydelen-men i hele Aalborg. På den 
måde fortæller sporene også en historie om at 
de unges hverdagsliv udfoldes i mange forskel-
lige geografiske og sociale netværk. Det bør have 
konsekvenser for hvordan man planlægger på! 
Endvidere så giver undersøgelsen et spændende 
indblik i hvordan de unge praktiserer ”deres by” 
og hvad deres motiver er for at færdes som de 
gør. Med en sensibilitet for de unges behov for 
både at kunne søge social interaktion og retræte, 
vil man kunne udvikle mere relevante uderum 
for denne målgruppe. De unge er superbrugerne 
og de bør selvfølgelig tages med på råd!
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kapitel 2
I forlængelse af historien om de unges Aalborg Øst, 
præsenterer vi i dette afsnit 7 casestudier som på 
forskellig vis berører mere processuelle aspekter af 
forandringsstrategier i by-og boligområder. Fokus 
er altså på mere procesbaserede og metodeud-
viklende projekter. Tanken med de udvalgte cases-
tudier er at give læseren inspiration og vise hvor 
forskelligt man kan angribe forandringsprocesser. 
Casestudierne er primært behandlet deskriptivt  
(Yin, 1994). Dog er hver case summeret op med 
relevante ”lessons learned” som vi vurderer, er rel-
evante i en dansk kontekst. 

Kriterier for udvælgelse af cases:
•  Casestudierne er udvalgt med ønske om at be-
lyse innovative tilgange til forandringsstrategier.
•  Casestudierne berører alle mere processuelle 
aspekter af omdannelsesprojekter i by- og boli-
gområder.
•  Casestudierne er udvalgt for at belyse en bred 
vifte af metodevalg, således at rapporten kan 
udgøre et inspirationskatalog.
•  Casestudierne belyser forskellige typer af viden 
og målgrupper
•  Alle casestudier er evaluerede og afrapportere-
de. Dog er det ikke alle casestudier der særskilt har 
afrapporteret proces og metoder.
•  Alle casestudier bidrager med erfaringer som 
er relevante for den omdannelsesproces som er 
igangsat i Aalborg Øst.
Afsøgning af kildemateriale:

Casestudier
- erfaringer fra forandringsprocesser i 
by- og boligområder i ind- og udlandet

Kildematerialet er afsøgt og identificeret ved 
hjælp af desktop studier- via internet, Aalborg 
Universitetsbibliotek mv. Kildematerialet udgør 
dels evalueringsrapporter, så vidt muligt forskn-
ingsbaserede, samt uddybende litteratur om cas-
estudierne samt de temaer, de tager op. Der har i 
nærværende projekt ikke været rum for at foretage 
uddybende interviews med brugere eller projekt-
deltagere. Illustrationsmaterialet er begrænset 
grundet forhold omkring ophavsrettigheder.
Som nævnt i rapportens indledning er kataloget 
ikke udtømmende; der findes et væld af veldoku-
menterede succeshistorier både fra Danmark og 
udlandet. Her har sprogbarrierer desværre været 
en hindring, da det har været en forudsætning at 
projektet er afrapporteret på ”nordisk” eller en-
gelsk for at det kunne refereres i denne rapport. 

Analyse af cases:
Alle casestudier er analyseret med fokus på me-
tode og proces. Det er tilstræbt at udlede mere 
generelle erfaringer fra casestudierne som kan 
overføres til Aalborg Øst. Derfor indledes hvert cas-
estudie med et afsnit der kaldes ”lessons learned” 
som derefter følges op af en kort beskrivelse af 
projektet. Hvert casestudie afrundes med forslag 
til videre læsning om casen og det tema.
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med en høj grad af borger- og interessentinvolv-
ering fremfor en på forhånd vedtaget kanoniseret 
kulturhistorie. Med udgangspunkt i de konkrete 
udfordringer som boligområderne stod med, un-
dersøgte man kulturarvens relation til disse ud-
fordringer og i hvilket omfang man kunne bruge 
kulturarven som forståelsesramme og løftestang 
for en udvikling. 
Helt konkret blev udviklingsarbejdet omkring kul-
turarvsprojektet videreført og integreret i henhold-
svis kommunens planstrategi og kommuneplan 
2009. Om kulturarves betydning for kommunens 
udvikling lyder det i Hvidovre Kommuneplan 2009:

I den kommunale planlægning kan kulturarven 
udnyttes som et strategisk redskab for byens 
udvik¬ling. Kulturarven har ikke kun en bevar-
ende funktion i klassisk forstand. Den kan som 
et identitets¬bærende element i bybilledet også 
udgøre en dynamisk medspiller og ressource, der 
giver plads til genanvendelse, nyfortolkning og ud-
vikling.

Når skal man i gang med en omfattende revitaliser-
ing både af Aalborg Østs bygningsmasse og image 
synes det oplagt at kigge på hvad det egentlig er for 
kulturarv man har med at gøre, og hvad den bety-
der for de mennesker der bor i forstaden. 

//Case 1

Lessons learned
• Velfærdsbyens kulturarv anvendes som en posi-
tiv driver for byudvikling.
• Projektet arbejder med en dynamisk forståelse 
af kulturarven hvilket skaber en mangfoldig histo-
riefortælling om forstaden.
•  Ved at skabe en borgergenereret forståelse af 
forstadens historie kan skabes en fælles udvikling-
splatform der peger fremad. 
•  En borgergenereret synliggørelse af forstadens 
kulturarv har bidraget til at løfte hidtidigt oversete 
potentialer frem.

Beskrivelse af projektet
Hvidovre en typisk forstadskommune, som blev 
i tiltagende grad er blevet udbygget i takt med 
Københavns udvikling. Efter 2. verdenskrig fik Hvi-
dovre tilføjet en betydelig almen boligmasse som 
siden blev suppleret af Avedøre Stationsby, som 
var et led i den store Køgebugt plan. I 2006 blev 
Hvidovre Kommune udpeget til kulturarvskom-
mune af Realdania og Kulturarvsstyrelsen og Hvi-
dovre greb muligheden for at bruge forstadens 
historie som løftestang for en udviklingsplan for 
kommunen. 
Kulturarv er et udviklingsparameter, man i stigen-
de grad arbejder strategisk med i byomdannelsen. 
Forstaden er interessant at kigge på med kultur-
arvsbriller. Selvom forstaden ofte opfattes som 
værende uden kulturhistoriske værdier der er værd 
at tale om, så repræsenterer den en meget be-
tydelig og håndgribelig historie om velfærdsbyens 
fødsel. Det at man i Hvidovre valgte at fokusere på 
noget så upåagtet som forstadens kulturarv vakte 
i sig selv opmærksomhed og nysgerrighed, hvilket 
åbnede op for en ny historiefortælling. 
5 boligområder i Hvidovre blev udpeget som i 
vid udstrækning mimer boligmassen i Aalborg 
Øst: Det selvgroede parcelhuskvarter og de store 
funktionsopdelte bylandskab med en stor andel 
almene boliger. Som ramme for en analyse af disse 
forstadstypologiers kulturarv, udviklede man en 
procesorienteret værktøjskasse. Udgangspunktet 
for analysen var at starte med historien i stedet 
for genstanden og på den måde lade metoden 
tilpasse sig den historie man ønskede at arbejde 
med. Ethvert sted rummer mange lag af historier, 
så derfor var en dialogorienteret tilgang vigtigt for 
at identificere forstadens historie, udfordringer og 
fremadrettede vision. Her arbejdede man med en 
dynamisk og relationel forståelse af kulturarven 

På sporet af velfærdsbyen. Forstadens kulturarv
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Sted Hvidovre

Periode 2006-2009

Antal berørte beboere Hvidovre Kommune har knap 50.000 indbyggere

Økonomi N/A

Tema Kulturarv; historiefortælling; identitetsdannelse

Hvis du vil vide mere:

Bøggild, S. & Yde, M.B. 2011, "Re/en/living history: Copenhagen’s memory of modernism in Chang-
ing Cities" in Changing Places: Urbanity, Citizenship & Ideology in New European Neighbourhoods, 
eds. M. Cremaschi & F. Eckardt, European Urban Research Series Vol.3 edn, Techne Press, Amster-
dam.

Tietjen, A.(. 2010, Forstadens bygningsarv 1945-1989. På sporet af velfærdsforstadens bevarings-
værdier, Dansk Bygningsarv, København. 

Hausenberg 2009, På spor af fortidens velfærdsdrømme. Kulturarvskommune Hvidovre, Kulturar-
vstyrelsen, København. 

+
Avedøre Stationsby. Foto: Phillipe Simpson
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designworkshop iværksat , hvor selve udformnin-
gen af samlingsstedet blevet udarbejdet, herunder 
hvilke faciliteter brugerne ønskede. Her har man 
i tæt dialog med kommunen og brugerne nået til 
løsninger både omkring drift og faciliteter. Stedet 
udformes i ”hundelufter” parken på Enghave Plads 
og består af en 45 m lang bænk og en pergola med 
halvtag. Brugerne er også med selv opførelsen af 
mødestedet og inventar, der i høj grad bygges af 
genbrugsmaterialer som Københavns Kommune 
stiller til rådighed.
Projektet demonstrerer hvordan man ved direkte 
involvering af udsatte grupper kan skabe bære-
dygtige designløsninger, baseret på brugergener-
eret viden:

Et mål fra min side har været at vise at mennesker 
med deres kontekstforståelse, kan bidrage mindst 
ligeså meget som en faglighed. Øldrikkerne er ‘su-
perbrugere’ af denne form for offentlige rum. De 
sidder dér meget af dagen, hele året rundt. Ingen 
byplanlæggere, antropologer, arkitekter eller kom-
munefolk har så meget erfaring med det offentlige 
rum. Det var vores opgave i projektet at italesætte 
denne viden og oversætte den til fysiske og proces-
suelle løsninger - og bevidstgøre dem om at de har 
denne viden (Kennth Balfelt på www.kennethbal-
felt.org/enghave-plads/)

//Case 2

Lessons learned
•  Erfaringene fra projektet viser vigtigheden af at 
mødes i øjenhøjde for at skabe forståelse for for-
skellige brugergruppers problemer og behov. 
•  Projektet tager de udsatte grupper med på råd 
og involver brugerne i hele processen fra idegener-
ering og design til udførelse.
• Projektet demonstrerer at lokal, brugerdrevet-
forankring skaber bæredygtige løsninger.

Beskrivelse af projektet
Nedenfor er beskrevet en case fra Enghave Plads 
på Vesterbro, som er hentet fra publikationen 
”Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til 
socialt udsatte”,  udarbejdet af rådgivningsfirmaet 
Hausenberg udgivet med støtte fra Byfornyelsens 
forsøgspulje. Publikationen belyser en bred vifte 
af erfaringer med at inddrage udsatte grupper i 
byomdannelsesprocesser. Casen er udvalgt fordi 
den meget konsekvent beskæftiger sig med direkte 
involvering af brugerne igennem hele omdan-
nelsesprocessen. 

Enghave Minipark
Allerede i slutningen af 1980erne afprøvede man 
en omfattende interessentinddragelse for at gøre 
Enghave Plads mere åben og imødekommende for 
lokalområdets beboere. I den forbindelse involv-
erede man pladsens øldrikkere på lige fod med 
andre interessenter. Det har resulteret i en velfun-
gerende plads hvor de forskellige brugergrupper 
stadig formår at fungere i fredelig sameksistens. 
Da Enghave Plads i forbindelse med metrobyggeri-
et skulle graves op i sommeren 2010, lå det derfor 
Lokalrådet og områdets beboere på sinde at øldrik-
kerne også blev inddraget i omdannelsesproces-
sen. Det var dels vigtigt at der bliver plads til øl-
drikkerne når den nye Enghave Plads står klar men 
også at der blev skabt et midlertidigt samlingssted 
for gruppen i den periode byggeriet står på. Eng-
have Plads har fungeret som et vigtig samlingssted 
for denne gruppe og uden et mødested ville deres 
sociale netværk være udsat.
Denne situation afstedkom et metodeudvikling-
sprojekt hvor kunstneren Kenneth Balfelt, Spek-
trum Arkitekter, arkitekt Charlotte Vad og Vesterbro 
Lokaludvalg  sammen med øldrikkerne i sommeren 
2010 gik i gang med at lokalisere og udforme den 
midlertidige ”genhusning”. Processen involverede 
brugerne i meget høj grad.  Første skridt bestod i 
at identificere selve lokaliteten. Dernæst blev en 

Enghave Plads- Inddragelse af udsatte i byomdannelse
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Sted Enghave Plads, København

Periode 2010

Antal berørte beboere  Brugergruppe på 30-100 personer

Økonomi N/A

Temaer Inddragelse af udsatte grupper, participatorisk design

Hvis du vil vide mere

Hausenberg v. Marie Stender mfl 2011, Byen som dagligstue? byfornyelse med plads til socialt 
udsatte, Socialministeriet, København. 

Balfelt, K. 2011, Genhusning af øldrikkere på Enghave Plads, Copenhagen. 

Balfelt, K. , Proces, Enghave Mini Plads. Available: http://kennethbalfelt.org/enghave-plads/pro-
ces-enghave-mini-plads-1/ [2012, January].

+
Enghave Minipark. Billedet er gengivet med tilladelse fra Kenneth Balfelt.
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eret som selvorganiseret sport. Derudover er 60 
mini nyttehaver integreret i anlægget.  Nyttehav-
erne udspringer af projektet De Mobile Haver, et 
haveprojekt bestående af mobile højbede som 
midlertidigt har indtaget tomme byggegrunde i 
Østestad.
Udviklingen og driften af Plug N’ Play anlægget 
har en meget høj grad af brugerinvolvering. De 
involverede foreninger har deltaget i at løbe pro-
jektet i gang og har bidraget til i at rejse midler til 
anlægget. Derudover har brugerne også deltaget 
i selve designfasen for at sikre at udformning af 
anlæggene passer til de behov de enkelte sports-
grene stiller. Endelig deltager brugerne aktivt i drif-
ten og vedligeholdelsen af anlægget. Disse forhold 
koordineres på månedlige brugermøder. 
Igennem aktiv brugerinvolvering har man med Plug 
N’Play anlægget skabt et byrum som genererer 
bevægelse og byliv i Ørestad. Dermed fungerer 
anlægget også som en generator for en generel 
imageforbedring fordi anlægget trækker bruger fra 
andre bydele, sågar landsdele, til Ørestad. Erfaring-
erne med at skabe denne type urbane attraktorer  
synes at være relevant i udviklingen af Aalborg 
Øst, hvor der er et underskud af byrum hvor man 
mødes ”om noget” på tværs af bydelsgrænser.  

//Case 3

Lessons learned
•  Den høje grad af brugerinvolvering, ikke bare i 
opstarts- og designfasen, men også i den daglige 
drift, har givet brugerne en høj grad af ejerskab til 
anlægget.
•  Anlæggets udformning og organisering har en 
uformel karakter og tiltrækker dermed også bru-
gere som er selvorganiserede. 
•  Plug N Play giver plads til mere utraditionelle, 
street-orienterede sportsgrene, hvilket gør anlæg-
get unikt ikke bare i en københavnsk, men også i 
en international kontekst. Grundet anlæggets høje 
specialiseringsgrad trækker det brugere til fra an-
dre by- og landsdele. Dermed er anlægget med 
til at være identitets- og imageforbedrende for 
Ørestaden som helhed.
•  Ved midlertidigt at aktivere tomme byggefelter 
til nyttehaver og sportsaktiviteter skabes en win-
win situation hvor konkrete brugergruppers behov 
integreres i en mere åben udviklingsproces. 
• Brugerne af anlægget er i overvejende grad 
mænd (76 procent). Det bør rejse spørgsmål til 
hvordan man også skaber ”bevægelsesrum” for 
kvinder.

Beskrivelse af projektet
Udbygningen af Ørestad i København startede ved 
starten af årtusindeskiftet og er stadig undervejs. 
Området er opført på bar mark og trods byde-
lens berømmede arkitektur, som BIGs 8-tallet, så 
har Ørestad i nogen grad lidt under af at have et 
ry som en gold betonørken. Man har derfor tidligt 
stået med mange udfordringer med at forbedre 
Ørestads image og skabe mere liv i bydelen.
For at adressere disse udfordringer, opførtes i 2010 
et 25.000 m2 multifunktionssanlæg kaldet Plug n’ 
Play. Formålet med Plug n’ Play anlægget er med 
By og Havns ord: ”at understøtte bylivet for be-
boere og besøgende i Ørestad, samt sætte byde-
len på københavnernes mentale landkort som en 
oplevelsesrig bydel.”
Anlægget er opført på en midlertidigt ledig 
byggegrund i et samarbejde mellem bl.a. By og 
Havn, Københavns Kommune og Lokale- og An-
lægsfonden. Plug n’ Play Anlægget adskiller sig 
fra mere traditionelle sportsanlæg ved at have et 
meget åbent program. Specielt retter det sig mod 
yngre, street –orienterede sportsgrene som park-
our, BMX og speed skating. Anlægget er åbent for 
alle og står til fri og gratis afbenyttelse døgnets 
24 timer. Anlægget giver derfor plads til organis-

Plug n play- sport som fællesnævner
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Sted Ørestad, København

Periode 2009

Antal berørte borgere N/A

Økonomi 15 millioner kroner

Temaer Midlertidighed, tidlig inddragelse af brugergrupper; imageforbedring

Hvis du vil vide mere

Hausenberg ApS v. Niels Bjørn, Signe Fribo Stavnsager og Nicolai Carlberg 2011, Evaluering af PLUG 
N PLAY – En midlertidig og multifunktionel bylivsgenerator i Ørestad Syd , By og Havn, Copenhagen. 

Ørestad Urbane Haver . Available: http://www.urbanehaver.dk/ [2012, January].

DAC a, Byhaver skaber liv. Available: http://sustainablecities.dk/da/city-projects/cases/koebenhavn-
byhaver-skaber-liv-i-oerestad [2011, January]. 

+
Beachvolley anlæg, Plug n’ Play. Foto: By og Havn
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Helt konkret så tog omdannelsesprocessen i 
Hoogvliet på den ene side udgangspunkt i en helt 
traditionel fysisk forandringsstrategi: nedrivning, 
omdannelse og renovering af boligmassen. Der 
hvor projektet adskiller sig er ved den meget bevid-
ste borgerinddragelsesstrategi som blev faciliteret 
af den uafhængige projektorganisation Welcome 
In My Back Yard (WiMBY). Som modvægt til den 
fysiske omdannelse, var WiMBYs formål at skabe 
en ressourcebaseret tilgang til omdannelsen ud fra 
devisen om at man skulle fokusere omdannelsen 
på aktiver, identificeret og italesat af beboerne, 
i stedet for udelukkende at fokusere på proble-
mer, identificeret og italesat af embedsværket og 
omgivelserne. I løbet af de seks år WiMBY varede 
udviklede man sammen med borgerne 27 forskel-
lige projekter som alle tog udgangspunkt i det so-
ciale og arkitektoniske ressourcer som var til stede 
i bydelen. Det var således en bevidst strategi at 
anerkende stedets unikke kulturarv og samtidigt 
lade borgerne definere områdets fælles historie. 
Derved fik man skabt et stærkt ejerskab til omdan-
nelsesprocessen blandt beboerne. 
Resultaterne har været at Hoogvliets omdømme 
udadtil er blevet markant forbedret. Det, kombi-
neret med en opdateret boligmasse og faldende 
kriminalitet, har gjort at eksisterende beboere er 
mere tilfredse med deres bydel og tilflyttere også 
har søgt Hoogvliet. 

//Case 4

Lessons learned
• Konteksten for omdannelsesprocessen er 
bekendt: en utidssvarende boligmasse, social po-
larisering, monofunktionalitet og fysisk isolation 
fra den omkringliggende by. Dette er alle parame-
tre som skaber en negativ fortælling om et boli-
gområde. Med WiMBY projekterne har man bevi-
dst søgt at skabe en positiv fortælling ved at tage 
udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang som 
bygger på aktiv deltagelse fra beboerne.
•  Projektet illustrerer vigtigheden af at lade det 
sociale indgå på lige fod med fysikken.
• Derudover illustrerer projektet hvordan man 
kan bryde med tendensen til at skabe indadv-
endte og selvrefererende boligsociale projekter 
ved at indskrive bydelens og borgerenes delt-
agelse i netværksbyen som præmis for omdan-
nelsesprocessen.

Beskrivelse af projektet
Hoogvliet er en forstad til Rotterdam, opført som 
en satellitby i 1960erne. Området består af 17.000 
boliger hvoraf størstedelen er almennyttige boliger 
opført inden 1968. Grundet strukturelle omstæn-
digheder og en generel holdningsændring til den 
modernistiske ”bo-maskine” oplevede Hoogvliet 
allerede i 70’erne problemer med høj fraflytning, 
social polarisering, kriminalitet og dermed et nega-
tivt omdømme til følge. Disse problemer bestod op 
igennem 80erne og 90erne indtil man i besluttede 
at gribe problemerne an fra en utraditionel vinkel.
I stedet for at starte omdannelsen af Hoogvliet på 
et blankt stykke papir, som man gjorde da man 
planlagde bydelen i 1960erne, så tog man i ste-
det udgangspunkt dels i de stedsspecifikke res-
soucer og dels anerkendte man at præmisserne 
for planlægningen havde ændret sig markant 
siden 1960erne. Forestillingen om et absolut by-
og planmæssigt hierarki holder ikke længere vand. 
Hoogvliets beboere agerer i et globalt netværkssa-
mfund;  en præmis som afspejles i den etniske 
diversitet som er repræsenteret i bydele. Udgang-
spunktet for projektet var derfor at fremtidens 
planlægning ikke længere handler om at skabe 
utopisk barmarksplanlægnig. I stedet handler det 
om at tage udgangspunkt i de ressourcer som er 
til stede, og blande ingredienserne på en ny måde 
med en grundlæggende respekt for at byen og 
planlægningen forstås igennem forbundethed og 
mobilitet og ikke som et lukket selvrefererende 
system. 

Hoogvliet- Welcome in my Back Yard
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Sted Hoogvliet, en forstad til Rotterdam, Holland. 

Periode 2001-2007

Antal berørte beboere Bydelen er planlagt for 60.000 beboere men har i dag 17.000 boliger og godt 38.000 beboere.

Økonomi Ukendt

Tema Kulturarv som forandringsagent; netværksbyen

Hvis du vil vide mere

EU Ministerial Informal on Sustainable Communities. European Evidence Review Papers, 2006 , Of-
fice of the Deputy Prime Minister, London. 

DAC b, , Hoogvliet-velkommen i min baghave [Homepage of Dansk Arkitektur Center], [Online]. 
Available: http://sustainablecities.dk/da/city-projects/cases/hoogvliet-velkommen-i-min-baghave 
[2012, January]. 
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Uitermark, J., Duyvendak, J.W. & Kleinhans, R. 2007, “Gentrification as a governmental strategy: 
social control and social cohesion in Hoogvliet, Rotterdam”, Environment and Planning A, vol. 39, 
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Provoost, M. & Pronkhorst, A. 2007, WiMBY! Hoogvliet: Future, Past and Present of a New Town: Or 
The Big WIMBY Book, NAi. 

+
Welcome in my backyard (WiMBY). Foto: Dietmut Teijgeman-Hansen
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lesskab at renovere ejendommen.
For at tiltrække potentielle projektdeltagere valgte 
kommunen en utraditionel strategi. Lejlighederne 
i Wallisblok blev helt enkelt foræret væk på en 
række betingelser som blev stillet til de nye be-
boere:
•  Nye beboere forpligtede sig på selv at investere i 
renoveringen af boligen
•  Et minimumsloft blev fastsat for det beløb som 
blev beboerne forpligtede sig til at investere i reno-
veringen
•   Kvaliteten af de udførte forbedringer skulle være 
af en høj arkitektonisk og materialemæssige stand-
ard
•  Beboerne forpligtede sig til at blive boende i 
boligen i minimum 2 år efter at renoveringen var 
udført og måtte heller ikke leje boligen ud.
•  ”Young professionals” som havde svært ved at 
få fodfæste på det private ejendomsmarked havde 
fortrinsret til boligerne.

Til gengæld stillede kommunen arkitektrådgivning 
til rådighed for beboerne og en favorabel låne-
model blev udviklet i samarbejde med et lokalt 
pengeinstitut. 
De oprindelige 96 lejligheder blev reduceret til 39 
i størrelsen fra 50 m2 til 325 m2 (fire plan). Plan-
løsningen blev udarbejdet i samarbejde mellem 
arkitekter og beboere men ellers var processen 
helt brugerstyret efter ”DIY”- metoden (Do It Your-
self).
Denne proces var med til at skabe 39 helt unikke 
boliger med en meget høj grad af brugerinvolver-
ing og var med til at sikre en stor ejerskabsfølelse 
ikke bare til boligerne men også til lokalområdet. 
Derved bragte den nye beboergruppe en ny energi 
ind i området som har fungeret for løftestang for 
en mere generel revitalisering af Spangen. Projek-
tet har været med til at flytte det negative image af 
Spangen og området oplever i dag en tilflytning af 
ressurcestærke  borgere. 

//Case 5

Lessons learned
Do it yourself metoden som blev udviklet i Wallis-
blok-projektet er innovativ på flere niveauer:
•  Ejerskab til omdannelseprocessen er et essen-
tielt succesparameter. Ved at lade de nye tilflyttere 
skabe deres egne boliger, sikrede man et commit-
ment, ikke bare til boligen, men også til lokalområ-
det og fællesskabet i området. 
•  Selvom projektet opererer med en bevidst 
gentrificeringsstrategi, så udføres den med en 
langsomhed der gør at eksisterende beboere ikke 
trænges ud. Derved har man skabt en omdan-
nelsesstrategi, der er bæredygtig ikke bare på 
økonomiske men også på sociale parametre.
•  DIY-metoden bør kunne inspirere den almene 
sektor, som står med en massiv udfordring med 
at omdanne en homogen og utidssvarende bolig-
masse til nutidens krav om individuelle og fleksible 
boliger. 
•  Endvidere er projektet et eksempel på hvordan 
en relativt lille indsats kan være med til at løfte 
et helt boligområdes image og dermed skabe en 
mere bæredygtig økonomisk og social profil på 
længere sigt. 

Beskrivelse af projektet
Spangen bydelen er opført i starten af 1900-tallet 
som arbejderboliger til at understøtte den heft-
igt ekspanderende industrialisering i de år. Efter-
hånden blev boligmassen nedslidt og med afin-
dustrialiseringen i 1970erne 1980erne begyndte 
problemer med arbejdsløshed, social segregation 
og kriminalitet at melde sig I 2007, hvor Wallisblok-
projektet blev udført var Spangen et af Hollands 
fattigste kvarterer. Beboersammensætningen var 
ensidig-mange beboere på overførselsindkomster 
og knap 90 procent var immigranter fra primært 
Tyrkiet og Marokko.  Endvidere sloges bydelen 
med massive problemer relateret til narkotikahan-
del og Spangen havde i høj grad et ry som et deci-
deret ”no-go” område. 
I Spangen-bydelen var Rotterdam Kommune  
”brændt inde” med en boligblok- Wallisblok- som 
man havde opkøbt og siden ladet stå tom. Ejen-
dommen var i slemt forfald og blev ulovligt be-
boet af stofmisbrugere og illegale immigranter. 
Da kommunen ikke havde midler til at forestå en 
decideret renovering af ejendommen, benyttede 
man sig i stedet af en åbning i lovgivningen, som 
muliggjorde et salg af ejendommen til en organis-
eret gruppe af købere som forpligtede sig på i fæl-

Wallisblok-DIY omdannelse
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Sted Spangen bydelen, Rotterdam, Holland

Periode  2005-2007

Antal berørte beboere 39 familier

Økonomi De enkelte familier har i gennemsnit investeret fra 70.000 til 200.000 euro afhængigt af boligens størrelse. 

Kommunen har investeret 35.000 euro pr. bolig (facaderenovering og efterfundering)

Temaer Imageforbedring; DIY-omdannelse

Hvis du vil vide mere
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+

Wallisblok. Foto: Hulshof Architecten
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skulle forgå inden for de 5 arbejdsområder, og 
dette lagde grunden for byfornyelsesprogrammet.
Hoved-idéen i byomdannelsen var at danne posi-
tive historier om byområdet via dialog og aktiv 
idéudveksling. Dette sker med beboerne via en 
projektmetode kaldet den anerkendende metode, 
hvor projektet har taget udgangspunkt i dej en-
kel beboers fortælling om fremtiden ud fra ABCD 
metoden. Resultatet er oprettelse af nye sociale 
interesse- og arbejdsgrupper på tværs af boligfore-
ningerne. Disse grupper har hovedsageligt været 
grupper af beboere centreret omkring en mindre 
kreds af ildsjæle. Foreningsliv og de professionelle 
netværk i området har kun i mindre grad eksisteret 
og har ikke været særligt aktive. Den frivillige in-
dsats har i høj grad været centreret omkring den 
lokale skole, men det har været nødvendigt at gøre 
klart hvordan skolen konkret skal bidrage til indsat-
sen, og med hvilke ressourcer. 
ABCD metoden er en ressourcebaseret tilgang til 
byudvikling, hvorved lokalområdets egne ressourc-
er mobiliseres til at løfte et problemramt område. 
Formålet med metoden er at synliggøre styrker og 
succeser i lokalområdet som afsæt for udvikling, 
snarere end at fokusere på de mangler og proble-
mer der måtte være. Der er således fokus på de 
positive historier.

//Case 6

Lessons learned
•  Arbejde med imageforbedrende indsatser som 
en del af både strategi og målsætninger har både 
jf. projektholdere, interessenter og målgruppe en 
effekt når det drejer sig om at skabe positiv me-
dieomtale.
•  De kulturelle indsatser fungerer bedst når der 
er fysiske rammer, så som et kulturhus omkring in-
dsatsen.
•  For at styrke kommunikation i området indad 
og synliggøre udadtil på en positiv måde, er det 
vigtigt at arbejde målrettet med kommunikations-
strategier. Endvidere er det vigtigt at afklare hvad 
der forventes af hvilke grupper, og hvordan de kan 
have indflydelse på processen.
•  De positive historier styrker den lokale bevid-
sthed om projektet, og dette kan være med til at 
videreformidle denne gode historie udadtil, og kan 
dermed forbedre områdets omdømme.
•  Her er fysiske omdannelser sket til sidst i pro-
cessen, og projekternes fysiske tiltag er kun i min-
dre grad koblet med de sociale og kulturelle tiltag. 
Projektholderne kunne ønske at den fysiske del 
blev startet tidligere, men stadig med borgerind-
dragelse fra starten.

Beskrivelse af projektet
I dette projekt er der arbejdet implicit med image-
forbedring som en del af strategien for området.
Bydelen Holtbjerg ligger i den østlige del af Hern-
ing og består primært af lejligheder og rækkehuse.  
Herudover er der en del butikker. Der boede en 
stor andel enlige forældre og godt 1/3 af beboerne 
havde anden etnisk baggrund end dansk. Holtbjerg 
er et af de projekter der er delfinancieret via So-
cielministeriets særlige byfornyelsespulje.
Dette skulle ske ved forskønnelse af de grønne 
arealer og etablering af fysiske installationer i om-
råderne. Der blev endvidere opført at kulturhus. 
Indsatsområderne boligliv og arbejdsliv er ikke ble-
vet realiseret.  Initiativtager til byfornyelsesprojek-
tet var Herning kommune, og det blev gennemført 
som et samarbejde mellem de kommunale for-
valtninger, institutioner, boligselskaber, afdelings-
bestyrelser, foreninger og frivillige kræfter. Der 
arbejdes på at styrke foreningsliv med idræts- og 
kulturtilbud til børn og unge. Der blev endvidere 
arbejdet på at få flere i job, samt at forbedre det 
arkitektoniske udtryk i området. Arbejdet forgik i 
arbejdsgrupper og en projektgruppe med beboer-
repræsentanter, hvor der blev bestemt hvad der 

Vores Holtbjerg- ABCD metoden
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Sted Herning

Peride 2004-2009

Antal berørte beboere 1700

Økonomi 11.7 mio.

Temaer Ressourcebaseret omdannelse, imageforbedring

Hvis du vil vide mere
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idet parkens tilbud har omfattet både fritids- og 
sundhedsfremmende tilbud.
Forventningen ved etableringen af en park, var at 
denne type forandring kunne agere som en gener-
ator for en række positive effekter i lokalområdet, 
der skulle skabe mere liv i området. Parken skulle 
således binde området sammen, både fysisk og so-
cialt, og samtidig skabe et spændende miljø.
 

//Case 7

Lessons learned
• Klare rammer for hvad børnene i Børnerådet 
havde og ikke havde indflydelse på.
•  Voksne professionelle skal inddrages til at styre 
processen.
•  Synlige resultater og gennemførsel af de fores-
låede tiltag. Forsinkelse og manglende realisering 
kan føre til skuffelse, frustrationer og tab af motiva-
tion blandt de involverede borgere.
• Tværsektorielt samarbejde i styregruppen, og 
heraf følgende tværsektorielt samarbejde på 
det udførende niveau, mellem socialrådgivere, 
beskæftigelseskonsulenter, arkitekter samt kultur- 
og fritidsmedarbejdere.
•  Private aktører er i ringe grad villige til at spon-
sorere kommunale initiativer, men i højere grad 
som sponsorer til færdiganlæg af fysiske instal-
lationer i forbindelse med parker og torve. Dette 
kræver at de har en form for indflydelse på ud-
formningen af projektet før dette er igangsat.

Beskrivelse af projektet
Projektet er et af flere byfornyelsesprojekter der 
blev støttet ved Socialministeriets særlige by-
fornyelsespulje i perioden 2004-2010.
Målet var at etablere en børne- og ungdomspark 
med børnene som bygherrer. Dette skulle ske 
gennem etableringen af et Børneråd der skulle 
arbejde med den demokratiske proces, dels for at 
give børnene indsigt i den demokratiske proces, og 
dels for at skabe et ejerskab til parken. Dette skete 
til dels med nedsættelsen af et decideret børneråd, 
men også gennem workshops og temauger, hvor 
børn i området kunne bidrage med ideer til park-
ens indhold. Disse ønsker blev indarbejdet i en 
rammeplan for området, udarbejdet af en landska-
bsarkitekt.
Projektets første fase er gennemført og evalueret 
som en del af den særlige byfornyelsesindsats. 
Elementerne i denne første fase er stiforbindel-
ser, parkbelysning, skateanlæg, BMX-bane, Spe-
jdergård og multibane, frugthave samt en hul-
ehave. Der er desuden etableret randbevoksning 
og plantet træer. Bænke er lavet i forbindelse med 
en workshop og er sponsoreret. Spejdergård, hul-
ehave og BMX-bane er delvist privatfinansieret og 
delvist etableret med sponsorstøtte.
Metoden var at overlade reelt ansvar og indfly-
delse til en brugerbestyrelse. Parken og processen 
omkring planlægningen af parken har udgjort et 
naturligt afsæt for de sociale aktiviteter i området, 

Mulighedernes Park- inddragelse af børn 
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Sted Aalborg
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kapitel 3
Dét Aalborg Øst undersøgelsen viser er, at de unge 
er nogen af byens superbrugere. De færdes meget 
i det offentlige rum og de har en nuanceret for-
ståelse af hvilke typer af social interaktion forskel-
lige typer af byrum og byinventar kan facilitere. 
Og det er ikke sikkert at disse anvendelser er de 
samme som tiltænkt i det oprindelige program. 
Derfor allervigtigst; de unges by ser anderledes ud 
end de voksnes. Uden at have fulgt i de unges fod-
spor med GPS og videokamera ville vi, de profes-
sionelle, ikke have haft samme indsigt i hvordan de 
unges by ser ud og hvilke rationaler der ligger bag 
den måde, de bruger byen på. Derfor er det nødv-
endigt at have de unge med på råd, når vi udvikler 
byen. Selvom vi udvikler deciderede mødesteder 
til de unge, så er det vigtigt at have en forståelse 
for at meget af denne målgruppes identitetsdan-
nelse sker gennem sociale interaktioner i det of-
fentlige rum i en veksel mellem back stage og front 
stage aktiviteter. Som GPS-sporene også afslørede 
så sker dette ydermere med en høj grad af mobi-
litet. De unges hverdagsliv udfoldes i mange for-
skellige geografiske- og sociale arenaer og det bør 
informere den måde man planlægger på.

  Anbefaling B// 
  Borgerinddragelse som kvalifikation, ikke      
  bare legitimering!

Vi har med vores casestudier valgt at fokusere 
på de mere processuelle aspekter af byomddan-
nelsesprojekter. Det processuelle skal naturligvis 
ikke erstatte den fysiske planlægning men de to 
aspekter har heldigvis noget at sige til hinanden. 
Styrken i de udvalgte casestudier er at de er med til 
at kvalificere en omdannelsesproces. Og her er det 
processuelle aspekt afgørende. Det handler med 
andre ord ikke om at bede borgeren om at tage 
stilling til, om de vil have dén legeplads eller dén 

Sammenfatning og anbefalinger

Denne rapport har i bred forstand behandlet 
hvordan man kan arbejde med de processuelle as-
pekter af omdannelsesprojekter i by-og boligom-
råder. Som nævnt i indledningen er formålet med 
rapporten at bidrage til at kvalificere den store om-
dannelsesproces, der er igangsat i Aalborg Øst. I 
sidste ende er målet at skabe et bedre Aalborg Øst, 
både for dem der bor der og for tilflyttere. I dette 
afsluttende afsnit sammenfatter vi rapporten med 
5 anbefalinger. Anbefalingerne er primært baseret 
på erfaringerne fra GPS-undersøgelsen med de 
unge i Aalborg Øst. Dog inddrager vi også mere 
overordnet erfaringerne fra casestudierne.

Anbefaling A// 
De unge er byens superbrugere!

Litteraturen viser at unge bliver tit glemt i plan-
lægningen fordi de aldersmæssigt falder mellem 
to stole: barn og voksen. Fordi de unge har i langt 
mindre grad end voksne adgang til steder der er 
”deres egne”, skaber de ofte disse steder ved at 
indtage det offentlige rum (de Coninck-Smith, Gut-
man 2004)(Childress 2004). Dermed bliver de unge 
meget synlige i byens rum. Det viser også Aalborg 
Øst undersøgelsen. Parkeringspladser, tunneler, 
uderum, stisystemer bliver gjort til de unges rum. 
De unge indtager disse rum på mange måder: ved 
at hænge ud, ved at male graffiti på væggene, ved 
at gå i store grupper, ved at mødes i deres biler og 
spille høj musik. 
Der er altså en del konfliktstof i de unges brug af 
det offentlige rum, som i en vid udstrækning sky-
ldes en mangel på steder og rum der er ”deres”.  
Fordi de ofte ”driver rundt” i store grupper oplev-
es deres tilstedeværelse ofte som problematisk 
af voksne. Undersøgelsens deltagere giver også 
udtryk for den problemstilling. Så hvordan facilit-
erer vi de unges behov i planlægningen?
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på den tids planlægningsidealer. Hvordan kan man 
bruge de mange fortællinger og erfaringer, der 
udgør velfærdsbyen, som et aktiv i en fremtidig 
omdannelse af bydelen? Sådanne spørgsmål synes 
oplagte at undersøge-sammen med dem der lever 
og har deres daglige gang i Aalborg Øst.
Dernæst har den fælles historiefortælling den åben-
lyse fordel, at den taler sig op imod en dominer-
ende forståelse af hvad Aalborg Øst er for et sted. 
GPS-undersøgelsen er et eksempel på hvordan 
man gennem de unges rumlige fortællinger tegner 
et nyt billede af et sted. Den fortælling kan bruges 
indadtil, til at diskutere ”vores by”. Men den kan 
også bruges udadtil som ”omverdensinddragelse”. 
Eller med andre ord til at vise andre og nye sider af 
Aalborg Øst end dem der dominerer den populære 
forståelse af bydelen som problemramt. 

   Anbefaling D// 
   Forstaden er ikke en ø!

I de syv dage vi fulgte de 20 unge mennesker med 
GPS-sporing, tegnede sig et dynamisk billede af 
byen. I den forstand er forstaden ikke en ø, men en 
forbundet del af netværksbyen.  Disse forbindelser 
som tegnede sig på GPS-kortene bliver kun til i kraft 
af menneskers bevægelser og møder. Som sporene 
vidner om så udspiller de unges hverdagsliv sig i 
mange sociale og geografiske sammenhænge. Her 
viste Aalborg Midtby sig at være en vigtig arena 
for de unges sociale interaktion. En anden forbun-
dethed gav sig til udtryk i de unges flittige brug af 
sociale medier som Facebook. Disse medier bliver 
dels brugt til at facilitere sociale netværk og fun-
gerer på den måde som et virtuelt mødested. Fa-
cebook og lignende lokationstjenester bliver dog 
også anvendt til at skabe fysiske mødesteder on-
the-go ved at man identificerer de venner som be-
finder sig i nærheden.
Udstyrede man en beboergruppe, som ikke er bo-
sat i Aalborg Øst, med GPSer, havde de rumlige 
fortællinger givetvis set anderledes ud. Aalborg 
Øst havde måske fremtonet som den ø, der ofte 
fremstilles i den populære fortælling om bydelen. 
Vi bygger denne formodning på GPS undersøgelser 
lavet af unge bosat andre steder i Aalborg (Harder 
et al. 2009). Disse undersøgelser viser en meget 
begrænset interaktion med Aalborg Øst. Det rejser 
spørgsmål til hvad mødesteder skal kunne. Vi kan 
lære af begge undersøgelser, at de unge færdes i 
de samme offentlige rum i Aalborg Midtby. Men 

legeplads. I langt højere grad handler det om, på 
baggrund af de brugerinputs der genereres i pro-
cessen, at klæde fagpersoner på til, på kvalificeret 
vis, at kunne udvikle netop dén legeplads. Derved 
øges ejerskabet og projektets holdbarhed, også 
udover den dag hvor processen er afsluttet og pro-
jektet udført. Det illustrerer både Plug n’ Play og 
Enghave Minipark, hvor brugerne også er involv-
erede i den daglige drift af anlæggene.  Det kan i 
høj grad lade sig gøre fordi brugerne oplever det 
som ”deres sted”.
Aalborg Øst undersøgelsen kan tilsvarende ses som 
et led i at kvalificere en omdannelsesproces. Her 
beder vi ikke de unge om at tage stilling til hvad 
de vil med deres by. Langt de færreste er klædt på 
til at forholde sig til så komplekst et spørgsmål. Vi 
beder dem i stedet om at delagtiggøre os i hvordan 
de praktiserer deres by og ad den vej kan man 
skabe en fælles refleksion over den praksis. Med 
andre ord skaber man en kvalificeret dialog, som 
kan skabe et kvalificeret og vedkommende output. 

Anbefaling C// 
Et sted er gjort af mange fortællinger. 
Inddrag dem!

Et sted er gjort af mange lag. Fysikken udgør 
naturligvis et vigtigt lag. Men et sted opstår, består 
og forandres i høj grad også igennem praksis, 
minder og erfaringer. Med andre ord, steder er 
ikke naturgivne og de er ikke friktionsløse enheder. 
Vores casestudier viser at man ved at inddrage en 
mangfoldighed af erfaringer kan man skabe en 
bedre fælles forståelse af hvad man gerne vil med 
et boligområde og hvilke lokale ressourcer der er til 
stede. I Hvidovre Kommune brugte man borgerne 
til at fortælle og identificere forstadens kulturarv; 
i Hoogvliet skabte man ligeledes en fælles histo-
riefortælling om bydelen som et led i at identificere 
stedets potentialer og ressourcer; i Aalborg Øst 
brugte vi GPSer til at skabe rumlige fortællinger om 
de unges by.
Planlægningen bør derfor i videre udstrækning 
grad tage højde for og inkludere lokalt baseret 
viden for at kvalificere de omdannelseprocesser, 
der igangsættes (Foth, Klaebe & Hearn 2008). Når 
man kigger på boligområder som Aalborg Øst, så 
er der en tendens til at overse denne type bys kul-
turhistorie som et aktiv. Aalborg Øst er født ud af 
modernismens store fortælling om den gode by og 
derfor står bydelen som et faktisk, levet manifest 
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der ligger et uudforsket potentiale i de digitale me-
dieteknologier, fordi teknologierne følger borgeren 
i hans eller hendes hverdagslige kontekst. Derfor 
kan man med disse teknologier indfange viden om 
byen i bevægelse-der hvor borgeren er. GPS-un-
dersøgelsen viser ikke at man kan løse alle verdens 
problemer med nye teknologier, men den demon-
strerer at man kan nå en målgruppe man ellers tit 
har svært ved at fange. Derfor er budskabet: ny-
tænk metoderne- og tilpas dem målgruppen!

de unge fra Hasseris kommer ikke i Aalborg Øst og 
omvendt. Skal de det? Det er et spørgsmål man 
som planlægningen bør forholde sig til. For hvis 
den udveksling skal ske, så bør der være rum hvor 
man kan møde om noget. Denne pointe er udtrykt 
tydeligt af en deltager i en tilsvarende GPS-under-
søgelse i Vollsmose (Knudsen, Anne-Marie Sanvig 
& Harder, Henrik 2011): 

”I stedet for at lave noget man mangler i Vollsmose, 
så skal man lave noget der mangler i Odense. En 
skateboard park feks. Så folk udefra kommer her til 
Vollsmose. I stedet for bare at samle alting et sted.”

Anbefaling E// 
Nytænk metoderne- og tilpas dem 
målgruppen!

Som vores cases demonstrerer så er der mange 
måder at inddrage borgere i planlægningen. Casen 
fra Enghave illustrerer på fornemmeste vis, at der 
ikke er nogen undskyldning for at ikke inddrage 
borgere. Man kan få en endog meget meningsfyldt 
inddragelse etableret hvis processen faciliteres på 
en hensigtmæssig måde. 
Øldrikkerne  på bænken opfattes måske slet ikke 
som en målgruppe der skal inddrages i planlægnin-
gen. På trods af at de besidder en enorm viden om 
det offentlige rum. Men som Kenneth Balfelt point-
erer så skal [planlæggeren] italesætte denne viden 
og oversætte den til fysiske og processuelle løs-
ninger – og bevidstgøre dem om at de har denne 
viden. 
Det samme gør sig gældende for den unge som 
deltog i GPS-undersøgelsen i Aalborg Øst. Her hjalp 
GPSerne de unge til at omsætte deres hverdag-
spraksis til håndgribelig viden; en masse GPS-spor. 
Det er nyttigt for dem der sidder og skal planlægge 
by- og boligområder. Men det er også nyttigt for 
de unge, fordi deres GPS-spor netop er med til at 
bevidstgøre dem om den viden de har om deres by. 
Dermed kvalificerer og udbygger vi ikke bare den 
viden vi har om byen. Vi kvalificerer også de unge 
til at deltage i planlægningen på en måde, der giver 
mening for dem.
Det handler med andre ord om perspektiver og 
metoder. Mennesker kan- og skal- involveres i 
planlægningen. Også selvom de ikke møder op i 
beboerlokalet kl. 20 torsdag aften. Det er der én 
type borgere der gør. Andre målgrupper kalder på 
andre metoder. Her viser GPS-undersøgelsen af 
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