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Værdier og samarbejde i  
byfornyelsen 
E R F A R I N G E R  F R A  B Y G N I N G S F O R N Y E L S E ,  O M R Å D E F O R N Y E L S E  O G  
U D V I K L I N G  A F  L O K A L S A M F U N D  

FORORD  
Det er ikke nyt at se på værdier i byfornyelsen – f.eks. kvalitet, æstetik, sunde boliger, attraktivt bymiljø 

m.v., men at tale om værdier, som basis for samarbejde i byfornyelsen betyder: 

 at vi skal skaffe os viden om lokale aktørers opfattelse af værdier 

 at vi skal tilrettelægge et samarbejde og en byfornyelsesproces, som tager udgangspunkt i disse 

lokale værdier og 

 at vi undervejs i processen også skal sikre, at vi forholder os til de formulerede værdier 

Det handler om at få aktørerne med fra start – der hvor visionerne skabes. Visioner kan udtrykke positive 

og fremadrettede ideer, men det er vigtigt, at de værdier, der lægges til grund for en udvikling og et samar-

bejde, også har betydning for aktører eller beboere i lokalområdet. 

Denne rapport beskriver 3 projekter, som alle har taget udgangspunkt i at samarbejdet starter der, hvor 

værdierne kan beskrives med de involverede aktører.  

Vi beskriver metoder og redskaber, som er anvendt i forbindelse med 3 forskellige projekter: 

 Renovering af en ejendom på Christianshavn i Københavns Kommune 

 Igangsætning af Områdefornyelse på Høje Kolstrup, Aabenraa Kommune 

 Gennemførelse af en udviklingsplan for landsbyen Vorbasse i Billund Kommune 

 

Vi har anvendt metoder og værktøjer, der gav os mulighed for at lære aktørernes værdier at kende, og vi 

har søgt at afstemme værdierne, så de gradvist kan komme til udtryk i de projekter og initiativer, som gen-

nemføres.  

 

Rapporten giver indblik i 3 konkrete bud på, hvordan lokale aktører har samarbejdet om at få værdier i spil 

på en meningsfyldt måde, og den giver afslutningsvist også indblik i tanker om idegrundlaget for at arbejde 

med værdier og samarbejde i byfornyelsen. Dette beskrives i afsnittet: Eftertanker om værdier og samar-

bejde.  

 

Socialministeriet i samarbejde med 

Kuben Byfornyelse Danmark A/S 

Rapporten er skrevet Tenna Tychsen, Kuben Byfornyelse Danmark A/S. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS, og Leif Rønby 

Pedersen, rönby.dk har bidraget til idéudviklingen omkring metoder og værktøjer.   
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3 cases 
 

Forskellige udgangspunkter  for samarbejde om værdier  

I de tre cases samarbejder de involverede parter med værdigrundlag på forskellige niveauer og med for-

skellige udgangspunkter, men fælles for dem er at: 

 et afstemt værdigrundlag ligger til grund for samarbejdet 

 processen bliver tilrettelagt i samarbejde med de involverede parter og tilpasset opgaven 

 der anvendes en række værktøjer, som understøtter den værdibaserede proces. 

Valg af værktøjer afhænger dog af den konkrete proces, og er derfor ikke ens for de 3 cases. 

I bygningsfornyelsen i København gik kommunen ind i samarbejdet om at få et afstemt værdigrundlag for 

udskiftning ca. 80 badeværelser i en ejendom. Kommunen, boligorganisation, beboerne, rådgiverne og ud-

førende samt en badeværelsesproducent deltog i et byggeudvalg. Værdigrundlaget skulle både indeholde 

produktværdier og procesværdier for samarbejdet. En workshopmodel og en fast dagsorden til at identifi-

cere og følge op på værdierne blev nogle af de centrale værktøjer i processen. 

I Områdefornyelsen på Høje Kolstrup kunne man tage afsæt i bærende værdier for bydelen, som bydelen 

allerede var nået frem til i arbejdet med en social helhedsplan for området. Høje Kolstrup skal i fremtiden 

være en bydel præget af NÆRHED, FÆLLESSKAB og TRIVSEL. Aabenraa Kommune og boligorganisationerne i 

området havde allerede truffet beslutning om, at indsatser i bydelen skulle ske i tæt samarbejde med be-

boerne i bydelen. Et workshopforløb og positive fremtidsbilleder er her blevet anvendt til at følge op på 

værdigrundlaget, som blev udtrykt i program for Områdefornyelsen og Helhedsplanen for Bydelscenteret. 

I Udviklingsplan for landsbyen Vorbasse i Billund Kommune var kommunen af den overbevisning, at udvik-

lingen skulle bygge på de fysiske, sociale og kulturelle værdier, som byen allerede havde at gøre godt med – 

ligesom lokalsamfundets historie var et vigtigt element i forståelsen af lokalsamfundets identitet. Billund 

Kommune og Vorbasse Lokalråd samarbejdede om at få borgere, kultur- og erhvervsliv involveret fra start i 

identifikationen af de lokale værdier – det skete gennem en række borgerinterviews, som lokalrådet selv 

lærte at gennemføre i samarbejde med kommunen. På baggrund af den viden, som interviewrunden gav, 

samarbejdede man videre om at få udarbejdet en helheds- og udviklingsplan. 
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Værdier og samarbejde i  
bygningsfornyelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case 1 – Bygningsfornyelse  
Workshopforløb som metode til værdiskabelse 

 
Københavns Kommune har i forbindelse med gennemførelse af bygningsrenovering af flere ejendomme 

afprøvet forsøg med nye samarbejdsformer1) baseret på et afstemt værdigrundlag for involverede par-

ter: bygherre/beboere, Københavns Kommune, bygherrerådgiver, arkitekt- og ingeniørrådgiver, entre-

prenører - og i dette projekt deltog også producent af bygningsdele. 

 

                                                
1) Projekt Værktøjskassen var et flerårig udviklingsprojekt til forbedring af processerne i renovering. Udviklingsprojektet blev gennemført af Socialmini-
steriet i samarbejde med NIRAS, SBI og Kuben Byfornyelse Danmark A/S. Flere projekter under Projekt værktøjskassen beskriver nye samarbejdsmeto-
der og det anvendte metode. Læs mere om Projekt Værktøjskassens projekter på ministeriets byfornyelsesdatabase - www.sm.dk 
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Bygningsfornyelse på Christianshavn –  inddragelse af beboerne 

I en konkret sag skulle der ske udskiftning af 84 badeværelser, hvoraf 64 stk. skulle indbygges som præ-

fabrikerede små badeværelser. Beboerne i de 64 lejligheder blev ikke genhuset under ombygningen. Af 

den grund blev der lagt op til et tæt samarbejde med beboerne om processen, men derudover blev der 

lagt op til, at beboerne også blev involveret i designfasen. Både det færdige produkt og processen skulle 

således gennemføres på en måde, som levede op til beboernes forventning. Et struktureret workshopfor-

løb blev brugt som metode til værdiskabelse. 

Start på samarbejdet – afstemning af produkt- og procesværdier 

Projektet startede med, at der blev nedsat et BYGGEUDVALG, som repræsenterede parterne i processen li-

ge fra beboere til producent. Byggeudvalget blev indledningsvist indbudt til to halvdags-workshops, hvor 

parternes proces- og produktværdier skulle i spil. De to dage omfattede: 

 Teambuilding og krav til processen  

 Forventningsafstemning og krav til badeværelsesløsningerne  

På de to halvdage blev der diskuteret forventninger og krav til processen og til badeværelsesløsningerne, og 

det blev besluttet, hvilke mål byggeudvalget skulle sætte for gennemførelsen af projektet.  

For at fremme dialogen om produktværdierne blev der gennemført et virksomhedsbesøg hos den badevæ-

relsesproducent, som skulle levere kabiner til projektet. Der blev gjort meget ud af at afklare, hvad beboer-

ne kunne få indflydelse på i designet af badeværelserne, og hvad de ikke kunne få indflydelse på – hvad der 

lå fast af f.eks. tekniske krav eller krav og retningslinjer fra kommunen.  

På de indledende workshops aftalte parterne en række procesværdier, som skulle overholdes under forlø-

bet - herunder værdier som ”åbenhed”, tillid og respekt om beboernes hjem under ombygningen” m.v. 

Dertil kom produktværdier som f.eks. ”God udnyttelse af rummet” og ”Funktionel indretning”.  

Som afslutning på den indledede fase blev der udarbejdet en MÅL- OG HANDLINGSPLAN, som var bygher-

rens, beboernes og samarbejdsparternes kravspecifikation til gennemførelse af processen og specifikation 

af produktværdier. 
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BYGGEUDVALGET  

(bygherrer, beboere, kommune, rådgivere, 

udførende og producent)  

fastlægger proces og produktværdier i en  

MÅL og HANDLINGSPLAN 

LØBENDE OPFØLGNING PÅ VÆRDIER:  

Forventningsafstemning og 

tilfredshedsmåling i byggeudvalg i alle 

byggeriets faser 

MODEL 

BYGNINGSFORNYELSE 
Workshopforløb som metode i 

 værdiskabelsen 
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B Y G G E U D V A L G E T S  V Æ R D I E R  –  U N D E R  3  T E M A E R :  

 

P R O D U K T V Æ R D I E R  

 

 Enkelthed og ensartethed 
 God kvalitet i sanitet og armaturer frem for mange valgmulig-

heder 

 Udnyttelse af rummet (dog begrænsede antal badekabiner) 

 Funktionel indretning - evt. plads til vaskemaskine og pusle-
bord 

 Opbevaringsmulighed, indbygningsskab og/eller andet 

 God adgang til installationer og cisterne 

 Rengøringsvenlige overflader og installationer 

 Opmærksomhed på lyd fra installationer 
 Miljøhensyn – vandbesparelse og materialevalg 

 Mest muligt for pengene 
 

 

P R O C E S V Æ R D I E R  F O R  
S A M A R B E J D E T  I  B Y G G E -
U D V A L G E T  

 

 Mine synspunkter bliver hørt 

 Der bliver lyttet til mig 

 Der er åbenhed 
 Samarbejdet er tillidsfuldt 

 Aftaler bliver overholdt 

 Informationen undervejs er tilstrækkelig 

 Samarbejdet påvirker indholdet i projektet 

 Samarbejdet giver bedre indblik i projektet 
 

 

P R O C E S V Æ R D I E R  F O R  
S A M A R B E J D E T  P Å  B Y G G E -
P L A D S E N  

 

 

 

 

 Værdistyring – værdier følges op 

 Brug af trimmet planlægning og projekteringsværktøjer 

 Just in time 
 Informationslogistik – flowdiagram m.v. til beboerne 

 Fælles kommunikationssted (vaskeri, hjemmeside) 

 2-vejs kommunikation – øvrige beboere og byggeudvalg imel-
lem 

 Takt og tone 
 Behandle beboernes hjem med respekt (så lidt støv som mu-

ligt) 

 Overholdelse af terminer – især i de enkelte boliger 

 Ting må ikke stå og flyde 
 Fokus på arbejdsmiljø 

 Byggeaffald håndteres miljørigtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til afklaring af produktværdier 

blev der på workshoppen benyttet 

en standarddagsorden, som bliver 

kaldt et VÆRDITRÆ. Standard-

dagsordenen er udviklet i forbin-

delse med førnævnt forsøgsvirk-

somhed under Projekt Værktøjs-

kassen. Den sikrer, at diskussionen 

kommer hele vejen rundt om en 

række temaer, som er relevante 

for både produktets design, kvali-

tet og holdbarhed. Hvert tema på 

dagsordenen bliver grundigt dis-

kuteret af samarbejdsparterne.  

 

STANDARD 

DAGORDEN: 
 

1. SKØNHED 

2. NYTTE 

3. HOLDBARHED 

4. PASSENDE OMGIVELSER 

5. MILJØRIGTIGHED 

6. BYGBARHED 

 Enkelhed og ensartethed 

 God udnyttelse af rummet 

 Funktionel indretning 

 Opmærksomhed på lyd fra installationer 

 Mest mulig for pengene 

 God kvalitet i sanitet og armatur 

 God adgang til installationer og cisterne 

 Rengøringsvenlige overflader og 

installationer 

 
 Ej relevant i dette projekt 

 Vandbesparende armaturer 

 Materialer der ikke afgiver farlige stoffer  

 Logistik i planlægning og udførelsen  

BYGGEUDVALGETS VÆRDIER:  
VÆRDITRÆ  
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Samarbejdet med udgangspunkt i det afstemte værdigrundlag 

Målet var at skabe en fælles model for samarbejde, planlægning, styring og kommunikation med fokus på: 

 At skabe maksimal værdi for bygherre og beboere 

 At levere værdi så godt og effektivt som muligt 

I dette projekt blev der benyttet et workshopforløb som metode til værdiskabelse. Metoden er udviklet af 

NIRAS og er efterhånden en alment kendt og benyttet metode, især hvor man ønsker at inddrage alle invol-

verede parter i byggeprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I workshopforløbet deltog i alt 16 personer. Der var beboerrepræsentanter, bygherre, rådgivere og udfø-

rende samt en repræsentant fra badeværelsesproducenten. Møderne blev holdt over en standard dagsor-

den ca. 3 timer pr. gang. Bygherre og beboerrepræsentanter var særdeles engagerede, hvilket viste sig at 

være til gavn for både processen og udformningen af badeværelserne samt kvaliteten af det endelige pro-

dukt. 

Byggeudvalgets beboerrepræsentanter sørgede selv for at få afholdt nødvendige beboermøder mellem 

byggeudvalgsmøderne. Der var god kontakt til baglandet – som regel blev der forelagt og drøftet særlige 

beboerønsker på byggeudvalgsmøderne. Beboerne benyttede byggeudvalget som talerør og henvendte sig 

kun i begrænset omfang til bygherrerådgiver, som havde annonceret, at man altid kunne henvende sig der, 

hvis man ikke ellers vidste, hvor man skulle henvende sig.  
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Beboerrepræsentanterne var i denne sag særdeles professionelle i samarbejdet om at få processen til at 

glide i starten, hvor mange beslutninger skulle træffes. Ejendomsfunktionærens engagement i byggesagen 

og deltagelse i byggeudvalget var af stor værdi – både med hensyn til viden om bygningen og med hensyn 

til kendskab til beboerne og beboernes behov. 

Allerede fra start blev det besluttet, at der som minimum skulle sendes nyhedsbreve ud efter hvert bygge-

udvalgsmøde. Nyhedsbrevene blev delt ud af ejendomsfunktionæren og også lagt på afdelingens hjemme-

side. 

Vigtige værktøjer i processen 

En procesplan og aktivitetsplan blev udarbejdet i samarbejde med byggeudvalget. Den gav præcise rammer 

for gennemførelsen af byggeprocessen og for, hvornår der skulle gennemføres forventningsafstemning. 

Forventningsafstemningen foregik ved løbende tilfredshedsmålinger om opfølgning af produkt og proces-

værdier. Det skete via spørgeskemaer, som blev udfyldt efter hvert byggeudvalgsmøde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILFREDSHEDSMÅLING  

Et eksempel på evalue-

ring af produktværdierne  

Der blev fulgt op på hvert 

bygherremøde. Her er et 

eksempel på beboeres og 

bygherrens tilfredshed 

med opfølgning på pro-

duktværdierne i projekte-

ringsfasen 

PROCES OG AKTIVITETS-

PLAN 

Udarbejdet i fællesskab af 

byggeudvalget 
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Vigtige elementer i samarbejdet om bygningsfornyelse: 

 Teambuilding og etablering af byggeudvalg 

 Formel organisering af beboerne  

 Kommunens deltagelse i byggeudvalg og i planlægning  

 Ejendomsfunktionærens deltagelse og engagement 

 Udarbejdelse af den overordnede procesplan i fællesskab 

 Udarbejdelse af mål og handlingsplan i fællesskab  

 Løbende udmeldinger via nyhedsbreve  

 Stram styring og tæt opfølgning på proces og aktivitetsplan på 

byggeudvalgsmøderne 

 Et passende antal informationsmøder for beboerne 

 Model 1:1 af badeværelserne 

 Forventningsafstemning/tilfredshedsmålinger 

 

Erfaringer med værdibaseret samarbejde i bygningsfornyelse  

 Sammensætningen af byggeudvalget og den indledende teambuilding med besøg hos badeværelses-

producent viste sig at være et godt udgangspunkt for projektets start.  

 Det har væsentlig betydning, at man giver sig tid til at lytte til hinandens krav, forventninger og behov. 

Det tager tid at lære at forstå hinandens ”sprog”.  

 Det var ligeledes af væsentlig betydning, at Københavns Kommune sad med i byggeudvalget. Det gav 

mulighed for at få indsigt i og forståelse for kommunens krav til byfornyelsen. Ligeledes kunne kom-

munen bidrage til processen med erfaringer fra lignende sager. 

 En stor gevinst var at kunne aftale tids- og beslutningsplan. Kommunen var indstillet på at aftale en 

behandlings- og beslutningsplan, således at tidsplanen kunne overholdes.  

 Arkitekt og ingeniør havde projektforslaget klar til, at kommunen kunne myndighedsbehandle på det 

aftalte tidspunkt. Der var stor opmærksomhed på overholdelse af tidsfrister på byggeudvalgsmøderne. 

 Byggeudvalgsmøderne gav en fælles forståelse af processen og en forståelse for, at indgåede aftaler 

skulle overholdes, for at byggestart kunne ske til tiden.  

 Københavns Kommune har efter forløbet udtalt, at det at sidde med ved møderne ikke er mindre tids-

krævende, til gengæld sagsbehandler man hurtigere med større indsigt, fordi man har bedre mulighed 

for at rydde knaster undervejs. 
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Værdier og ressourcer i  
områdefornyelsen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASE 2 – OMRÅDERFORNYELSE   
VÆRDIER OG RESSORUCER I SPIL  
 
På Høje Kolstrup i Aabenraa Kommune sker i disse år en massiv indsats. De involverede parter er Aaben-
raa Kommune, Boligorganisationer, Social- og Indenrigsministeriet, Landsbyggefonden og ikke mindst lo-
kale kræfter, som er godt i gang med at sætte bydelen i en positiv udvikling. Fælles for alle projekter i 
området er, at der arbejdes ud fra en fælles vision og værdierne NÆRHED, FÆLLESSKAB og TRIVSEL. Om-
rådefornyelsen og en Social Helhedsplan for 6 almene boligafdelinger i området er de væsentligste om-
drejningspunkter for udviklingen. 

 

”Jeg tror, at Områdefornyelsen tilsammen med alle de andre aktiviteter, der foregår på Høje Kolstrup 

i øjeblikket, kan bidrage til at gentænke området omkring Nyløkke og Agora som magnet for kultur 

og socialt liv, som det var tænkt tilbage i 60´erne, da området blev skabt” 

Borgmester Tove Larsen i indledningen til Områdeprogrammet 
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Høje Kolstrup og mål for Områdefornyelsen 

Høje Kolstrup er et barn af 60´erne, der blev tænkt og planlagt til at rumme 8.000 mennesker som en 

selvstændig enhed uden direkte tilknytning til den gamle købstad Aabenraa. Området er beliggende i 

Aabenraas nordvestlige bydel og opfattes af Aabenraa-borgerne som en isoleret bydel uden for byen. 

Området er omkranset af attraktive grønne områder og besidder gode institutioner og AGORA. Området 

rummer rigtigt gode potentialer for at kunne fungere som ramme for liv og aktiviteter – ikke kun for by-

delens beboere men også for gæster fra det øvrige Aabenraa  

Udviklingen i området er ikke gået så stærkt, som man troede i 60´erne, at den ville. I dag bor der ca. 4.000 

indbyggere i området. Der udbydes stadig nye byggegrunde i området, og af betydning for områdets udvik-

ling er Aabenraa Sygehus, som Region Syd har valgt at udbygge.  

Bebyggelsen i området består i dag af blandet blokbebyggelse, tæt-lav bebyggelse samt private andelsboli-

ger og parcelhuse.  

Der er landskabelige kvaliteter, offentlig skole, institutioner, kirke og et helt særligt aktiv er AGORA – en 

kombination af kultur, fritids- og sportscenter.  Dog er der fravær af privat service og butikker. Der er man-

gelfuld kollektiv trafikbetjening i aftentimerne og fravær af byliv og synlig aktivitet. Bydelens butikscenter 

er lukket og revet ned. 

Der er legepladser i forbindelse med områdets institutioner, ligesom der i forbindelse med områdets bolig-

kvarterer er legepladser. Disse tilgodeser dog ikke i tilstrækkelig grad børnenes og de unges behov. Der 

mangler aktivitetstilbud til områdets unge og børn. 

Der er massiv mangel på lokaliteter for bydelens sociale og kulturelle aktiviteter – især udendørs. Det har 

ført til, at beboerne har taget forskellige initiativer i området. F.eks. har beboerne været aktive i nytænk-

ning af arealerne omkring AGORA, skole og institutioner. Området rummer tilsammen store potentialer for 

at fungere som rammer for liv og aktiviteter.  

OMRÅDEFORNYELSEN handler om at udvikle et koncept for et nyt Bydelscenter på Høje Kolstrup. I de 

kommende år vil Aabenraa samarbejde med beboere og interessenter i området om at skabe helheder 

og sammenhænge for hele bydelen Høje Kolstrup. 
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NÆRHED, FÆLLESSKAB OG TRIVSEL –  de bærende værdier  

NÆRHED, FÆLLESSKAB og TRIVSEL er værdier, som beboerne på Høje Kolstrup har holdt fast i helt tilbage 

fra 2007, hvor en imagegruppe bestående af beboere i bydelen, skoleleder, institutionsleder og beboerråd-

giver fik formuleret en vision for Høje Kolstrups udvikling.  

Vi ønsker at Høje Kolstrup i 2010 skal være et kvarter præget af 

nærhed, fællesskab og trivsel. 

 

Området skal have fokus på børn og unges optimale livsvilkår. 

Vi ønsker, at Høje Kolstrup skal være et område, hvor samarbejdet  

mellem kommune, institutioner, foreninger og frivillige sikrer, 

at Høje Kolstrup til stadighed er i udvikling,  

og at der er varierede tilbud til alle  

aldersgrupper repræsenteret i området. 

 

Vision formuleret 2007  

 

 

Visionen er blevet gentaget ved et hvert fællesarrangement gennem årene og i forbindelse med en start-

workshop 2008 for den Sociale Helhedsplan (som støttes af Landsbyggefonden) fik visionen en overskrift – 

Høje Kolstrup – Bydel med hjerte –  og der blev skabt et logo til bydelen. Nu går den Sociale Helhedsplan og 

Områdefornyelsen hånd i hånd og tager udgangspunkt i de fælles værdier og ressourcer i bydelen.  

 Områdefornyelsen har fokus på at styrke de fysiske rammer, hvor mennesker mødes og aktivite-

ter kan foregå. (Fysiske værdier: NÆRHED TIL RUM FOR SAMVÆR) 

 Den sociale Helhedsplan har fokus på at udvikle relationer mellem mennesker og sætte aktivite-

ter i gang (Sociale og kulturelle værdier: FÆLLESSKAB og TRIVSEL omring fælles tilbud for alle al-

dre og kulturer) 

 

 

 

 

 

 

 

 
HVAD HAR BEBOERNE FOKUS PÅ? 

 

Spørgsmål, som beboerne stillede på start workshoppen 

2008, og som de ønsker at arbejde med og give svar på i 

fremtiden: 

 

 Hvordan får vi beboerne ud af lejlighederne?  

 Hvordan sætter vi positive tankeprocesser i gang?  

 Hvordan bliver de grønne områder til oaser?  

 Hvordan udnytter vi Agoras muligheder?  

 Hvordan får vi samhørighed mellem familier i samme situa-

tion?  

 Hvordan trækkes discount-dagligvarebutikker til HK?  

 Hvordan styrker vi fritidsaktiviteterne på HK?  

 Hvordan får vi gang i fællesaktiviteter for hele området?  

 Hvordan gør vi HK mere oplevelsesorienteret?  

 Hvordan får vi hinanden til at forstå hinandens kulturer?  

 

VÆRDIER: 

NÆRHED  

FÆLLESSKAB 

TRIVSEL 

 

SOCIAL  

HELHEDS-

PLAN 

 

 

 

 
OMRÅDE- 

FORNYELSE 
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De to boligorganisationer i området og Aabenraa Kommune samarbejder med beboerne og lokale ressour-

cer om at øge beboernes trivsel og aktivitet i området - herunder at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Man vil skabe rammerne for, at der kan ske aktivitet på tværs af bydel, afdelinger og generationer. Endelig 

vil man samarbejde om at synliggøre aktiviteter og udvikling, således at bydelen opnår et bedre image.  

Den sociale helhedsplan arbejder med 10 projekter, under temaerne: TRIVSEL, AKTIVITET og IMAGE. Pro-

jekterne sker i samarbejde mellem Boligorganisationerne i området og Aabenraa Kommune. Projektet ko-

ordineres af Netværkskoordinatoren på den lokale Netværksbase beliggende i området.  

Områdefornyelsen arbejder med området omkring AGORA, skole og den tidligere centergrund, som sit 

omdrejningspunkt for udvikling af Bydelscenter Høje Kolstrup. Aabenraa Kommune vil samarbejde med by-

delens borgere om at skabe SAMMENHÆNG, HELHED OG SYNLIGHED i området – til gavn for hele bydelen 

Høje Kolstrup. Der foregår en konceptudvikling, som skal beskrives i 4 temaer: 

 Fysiske omgivelser – Helhedsplan og god infrastruktur omkring et nyt bydelscenter 

 Detailhandel – Afsøge mulighederne for igen at etablere dagligvareforsyning i området  

 Organisering – Samarbejde med områdets Paraplyforening, foreninger og institutioner om at ud-

vikle en permanent organisering omkring bydelscenter og udvikling i bydelen som helhed 

 Lokale igangsættere – Samarbejde med lokale beboere, foreninger og erhverv om etablering af 

service/småerhverv og hobbyaktiviteter i tilknytning til det nye bydelscenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 

OMRÅDEFORNYELSE 
Værdier og ressourcer i spil 

 

I Høje Kolstrup bygger  

Bydelsudviklingen på fælles værdier og 

fokus på at få lokale ressourcer i spil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÆRDIER 
Ønske om en bydel  

præget af: 

 

FÆLLESSKAB 

 

NÆRHED 

 

TRIVSEL 

Indsatser Social helhedsplan: 

10 projekter inden for temaerne: 

Trivsel, Aktivitet og image 

Strategi Social helhedsplan: 

Styrke relationer og aktiviteter 

i bydelen 

Strategi Områdefornyelse: 

Styrke fysiske rammer 

omkring mødesteder 

Indsatser Områdefornyelsen: 

4 koncepter:  Fysiske omgivelser, 

Detailhandel, Organisering og  Lokale 

igangsættere 

 

RESULTAT: 

SAMLET 

BYDELS-

UDVIKLING 



Værdier og samarbejde i byfornyelsen 

 

Side 14 

Udgangspunkt for Områdefornyelsen: Værdier og områdets ressourcer  

Trin 1 startede før Områdefornyelsen med Kortlægning af ressourcer og Udviklingsspørgsmål 

Udarbejdelse af program for Områdefornyelsen kunne bygge på det eksisterende beboersamarbejde på 

tværs af bydelen. Visionen og de fælles værdier for bydelen blev derfor bragt med ind i arbejdet med den 

Sociale Helhedsplan, og også ind i arbejdet med Områdefornyelsen. 

 

På startseminaret for Den Sociale Helhedsplan den 8. marts 2008 deltog 50 beboere og interessenter. Der 

blev kortlagt ressourcer i området, og indsatsområderne blev prioriteret. Allerede på det tidspunkt udtrykte 

beboerne særlig interesse for forbedring af opholdsarealer og grønne områder, bedre udnyttelse af AGO-

RAS muligheder, styrkelse af fællesaktiviteter for hele området, bedre forståelse for hinandens kulturer, og 

ikke mindst ønskede man sig indkøbsmuligheder.  

 

Disse ønsker og behov kom frem under workshoppens ressourcekortlægning og arbejde med 2”Udviklings-

spørgsmål”. Borgerne stillede en række spørgsmål, som de ville være stolte af at kunne svare på i fremtiden 

– se figuren side 12.  

 

Trin 2 –  Start på Områdefornyelsen - Idéværksted og positive fremtidsbilleder 

Det indledende Idéværksted for Områdefornyelsen blev gennemført ca. et år efter startworkshoppen og 

tog bl.a. afsæt i et gennemarbejdet idéoplæg til ”Aktiv Torv” ved AGORA. En lokal brugergruppe fra bydelen 

havde taget initiativ til at arbejde med Torvet og havde fået interesse og midler fra TV2´s ”Hemmelige milli-

onær” til at få bearbejdet ideen af Arkitekt Ole Weile, som selv bor i bydelen. 

 

Der var to formål med idéværkstedet. Projektgruppen ville gerne have input til Områdeprogrammets idéka-

talog, men det var lige så meget formålet at starte den dialogproces, som skulle foregå de næste 4-5 år i 

samarbejdet om at realisere ønsker og behov i Områdefornyelsen.  Der blev delt fremtidige tanker om By-

delscentret, og der blev lyttet til hinandens tanker og ideer – se workshopbeskrivelsen næste side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Værktøjet ”Udviklingsspørgsmål” er nærmere beskrevet sammen med beskrivelsen af ressourcekortlægning i rapporten: Ressourcebaseret udvik-

ling i lokalområder – udgivet af Socialministeriet 

 Til venstre: Som beboergruppen bag forslaget til 

fremtidens Aktiv Torv ser AGORA og omgivelser i 

fremtiden 

Nederst: AGORA, som den stod i 1978 
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Beboere og interessenter holder fast i de fysiske værdier, som skal udmøntes i Områdefornyelsen 

På idéværkstedet den 28. november 2008 spurgte vi borgerne, hvad et Bydelscenter på Høje Kolstrup skulle 

tilbyde bydelen? Det kom der rigtig mange bud på, men sammenfattende fastholdt og uddybede beboerne 

ønskerne fra startworkshoppen:  

 

 

 attraktive aktivitetssteder såvel udendørs som indendørs  

 gennemgribende oprydning i den massive grønne bevoksning  

 Agora som centrum for kulturelle og fysiske aktiviteter  

 discountindkøbsmulighed på den tomme Nyløkkegrund 

 en landskabsarkitektonisk sammenhæng i området og forbindelse mellem skole, et kommende torv mellem 

Agora og skole og et kommende butikscenter 

1. Fremtidsøvelsen: Hver især drømmer sig frem i tiden 

og forestiller sig at skrive artiklen om, hvordan Bydels-

center på Høje Kolstrup er blevet en succes. En i hver 

gruppe agerer journalist, som sørger for at få skrevet 

alle deltagernes stikord ned. 

2. Forventninger til Bydelscenteret: Med udgangspunkt i drøm-

mene brainstormer grupperne om hvad Bydelscenteret skal til-

byde sine borgere. Der arbejdes med et luftfoto af området 

med mulighed for at skitsere sine ideer eller sætte gule lapper 

på med ideer.  

3. Fernisering: Grupperne præsenterer deres ideer, og der er 

diskussion i plenum  

4. Prioritering: Afslutningsvist – når grupperne 

er blevet inspireret af hinanden – får grup-

perne lejelighed til at prioritere ideerne og 

markere de vigtigste. 

  

PROCESSEN IDEVÆRKSTEDET  

HVAD SKAL ET BYDELSCENTER 

PÅ HØJE KOLSTRUP TILBYDE BYDELEN?  
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Da Områdeprogrammet blev godkendt, var beboere og interessenter parate til at gå i gang med udfordrin-

gerne. Der blev gennemført 2 workshops i samarbejde med Gruppen for By- og Landskabsplanlægning GBL, 

som udarbejdede et Forslag til Helhedsplan for bydelscenteret i samarbejde med beboere og interessenter. 

Helhedsplanen samler op på: 

 

 Alle input fra borger- og interessentdialogen – helt tilbage fra idéværkstedet 

 Ideoplæg til Aktiv Torv ved AGORA 

 Børnenes Høje Kolstrup – input fra emneuge på skolen 

 De unges Høje Kolstrup – input fra fokusgruppeinterview med unge fra området 

 Debatoplæg Detailhandel – fysiske udfordringer ved lokalisering af dagligvareforsyning i området 

 Lokalplan for centerområde Høje Kolstrup  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medio 2010 bliver der arbejdet på at få detailplanlagt og komme godt i gang med de 4 koncepter i område-

fornyelsen. De fysiske omgivelser har høj prioritet som den visuelle markering af alt det positive, som fore-

går i bydelen i øjeblikket.  

Der er en massiv finansiel støtte til området – men det vurderes også af lokale parter, at beboersammen-

sætningen og beboernes værdier herudover har en væsentlig betydning. Gennem de senere år er der skabt 

en holdning til, at man vil bo i et ordentligt område - man vil ikke finde sig i hærværk eller i, at beboerne ik-

ke værner om de værdier, der er ved at blive skabt.  

Hovedidéen i Forslag til Helhedsplan for de fysiske omgivelser – Bydelscenter Høje Kolstrup – er at gøre 

området omkring Høje Kolstrup Skole og Agora til et naturligt møde- og værested for hele bydelen Høje 

Kolstrup. Et område for nye aktiviteter og begivenheder, som gør området til et attraktivt sted for alle al-

dersgrupper - både børn, unge, voksne og seniorer.  

 

 

UDDRAG AF BYDELSJOURNALISTERNES ARTIKEL PÅ HØJE KOLSTRUPS BY-
DELSPORTAL 

Høje Kolstrups hjerte: Nu begynder det at blive spændende! 

14-11-09 10:42  
Af: Tavs Roworth 

Der var engagerede beboere, arkitekter, repræsentanter fra institutioner og 
idrætsklubber, politikere og folk fra kommunen mødt op torsdag den 12. no-
vember til det sidste af i alt tre workshops omkring områdefornyelsen ved 
Agorahallen på Høje Kolstrup. 

Deltagerne fik stor indflydelse!  

De fremmødte beboere har i hele processen haft stor indflydelse på, hvordan 
området skal se ud - godt hjulpet af dygtige eksperter. Denne gang blev der 
samlet op på de forrige møders mange ideer, hvilket udmøntede sig i et kon-
kret projektoplæg med tilhørende økonomiske overvejelser, som skal fore-
lægges det nuværende byråd, og som gerne skal godkendes inden årets ud-
gang…. 
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GBL udarbejdede forslag til Helhedsplan for Områdefornyelsen ud fra de fysiske værdier:  

SAMMENHÆNG, HELHED OG SYNLIGHED. 

 

R E S U L T A T E T  A F  W O R K S H O P F O R L Ø B E T  U D A R B E J D E T  A F  G B L :   
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Hvordan samarbejdes der i bydelen  

Aktivitetsniveauet og investeringerne er på højdepunktet på Høje Kolstrup i disse år – og det har givet 

beboerne og interessenterne ekstra blod på tanden, men det betyder også, at der er meget at holde styr 

på, og at der skal sættes ind med lokal organisering og forankring, så aktiviteterne bliver levedygtige - 

også i fremtiden. Organiseringen vil være under udvikling i forbindelse med gennemførelse af Område-

fornyelsen frem til 2012. 

Der investeres i øjeblikket ca. 225 mio. offentlige kr. på Høje Kolstrup, og hertil komme alle de frivillige 

kræfter, som beboere og interessenter lægger til. Private fonde og privatpersoner støtter ligeledes med 

omkring 2,5 mio. kr. i området. 

Projekter og forskellige kasser 

Udfordringen har været at etablere en organisering, som tager fælles afsæt i visionen og målet for udvikling 

af bydelen og som kan rumme alle de forskellige aktiviteter, som foregår. Samtidig var kravet fra det politi-

ske og forvaltningsmæssige bagland at skabe så enkel en organisering som mulig. 

 

Fælles politisk Styregruppe  

Der er etableret en fælles politisk styregruppe for gennemførelsen af de store projekter i området. Den po-

litiske Styregruppe følger Den sociale Helhedsplan og de Fysiske helhedsplaner, som er støttet af Landsbyg-

gefonden, boligorganisationerne og Aabenraa Kommune samt Områdefornyelsen, som er støttet af Social-

ministeriet og Aabenraa Kommune. 

 

Den Politiske Styregruppe sætter rammerne og 

 har fokus på bydelens udvikling i bred forstand 

 er ansvarlig for at præcisere de overordnede rammer for indsatserne i Helhedspl anerne 

og Områdefornyelsen 

 skal sikre god, løbende dialog på tværs af forvaltninger og boligforeningers administra-

tion og sikre, at de beslutninger, der træffes, forankres i de respektive organisati oner.  

 

Styregruppen er bemandet med udvalgsformænd fra de involverede forvaltninger dvs. Socialudvalget, Skole- 

og børneinstitutioner, Plan og trafik, Børn og familie, Teknik og miljø, Kultur og fritid, Sundhedsudvalget og 

Arbejdsmarkedsudvalget. Derudover er boligorganisationernes ledelse og hovedbestyrelse repræsenteret.  

 

Koordinering og beslutning på administrativt niveau 

Til koordinering af Områdefornyelsens aktiviteter er der nedsat en Projektgruppe, der består af en tværfag-

lig gruppe, som har ansvaret for den faglige administrative styring. Projektgruppens medlemmer har be-

slutningskompetence i de involverede forvaltninger, organisationer og foreninger. Der er ledende medar-

bejdere fra boligorganisationerne og fra kommunens forvaltninger, som har kendskab til dagligdagen i del-

projekterne og har personaleansvar for udøvende parter i projekterne. Der er ligeledes udpeget repræsen-

tanter fra Paraplyforeningen i området.  

 

Gruppen skal sikre en god løbende dialog på administrativt niveau og sikre, at de beslutninger, som træffes, 

er forankrede i de respektive organisationer og foreninger. Gruppen skal håndtere udviklingen af Bydels-

centeret omkring AGORA, skole og Nyløkkegrunden – herunder udviklingen af de 4 delkoncepter, som er 

beskrevet. En tilsvarende gruppe er nedsat til håndteringen af Den sociale Helhedsplan - den er skruet 

sammen på tilsvarende vis og håndterer 13 delprojekter.  
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Paraplyforening og Bydelsorganisering 

I tilknytning til den Sociale Helhedsplan er dannet en Beboerorganisering som kalder sig Paraplyforeningen, 

som varetager bydelens beboerinteresser og støtter op omkring etablering af aktiviteter i bydelen. I Områ-

defornyelsens program lægges der op til etablering af en Bydelsorganisering. I praksis arbejdes der i øje-

blikket på at få etableret en fællesorganisering, som kan varetage de fremtidige interesser og aktiviteter 

omkring bydelscenterudviklingen. Der skal samarbejdes med Paraplyforeningen, foreninger og institutioner 

om at få etableret bydelsorganiseringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYDELSUDVIKLING HØJE KOLSTRUP 

 

FÆLLES VISION: 

Høje Kolstrup skal være 

en bydel præget af: 

 NÆRHED 

 FÆLLESSKAB 

 TRIVSEL 

INDSATSER  

 Fysiske forbedringer 

 Trivsel 

 Aktivitet 

 Image 

 

Koordinering af Områdefornyelse og Social helhedsplan 

Områdefornyelsens projektgruppe og den Sociale Hel-

hedsplans Tovholdergruppe holder begge møder 4 gange 

årligt. 

Den fælles politiske styregruppe holder møde 2-3 gange 

årligt – et fælles sekretariat for Styregruppen sørger for, 

at informationer og beslutninger formidles mellem Sty-

regruppe, Tovholdergruppe og Projektgruppe.  

 

FÆLLES POLITISK STYREGRUPPE 

SOCIAL/FYSISKE HELHEDSPLANER - TOVHOLDERGRUPPE 

OMRÅDEFORNYELSE - PROJEKTGRUPPE 

Finansiering/aktører Finansiering/aktører 

Landsbyggefonden/Boligorganisationer/Aabenraa Kommune  

 

 Beboerorganisering 

 Paraplyforening 

 

Tovholdergruppe 

Social Helhedsplan 

 

Projekter: TRIVSEL, AKTIVITET og IMAGE 

Socialministeriet /Aabenraa Kommune  

 

                  Interessentorganisering                      

                  Bydelsorganisering 

 

Projektgruppe 

Områdefornyelsen 

 

Projekter: BYDELSCENTER -  

 

D 

Fælles politisk 

styregruppe 

 

Sikrer rammer og 

dialog om bydels-

udviklingen 

 

SAMMENHÆNG, HELHED  

OG SYNLIGHED 
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Vigtige elementer i samarbejdet om Områdefornyelsen: 

 Bygge videre på kendte værdier for udvikling af bydelen: Nærhed, Fællesskab og Trivsel  

 Inddrage igangværende initiativer og projekter – skabe sammenhæng 

 Koordinering med eksisterende projekter i området  

 Fælles Styregruppe for Bydelsudvikling med bred repræsentation af politiske udvalg på 

tværs af interesser i området samt boligorganisationer i området sikrer den politiske foran-

kring 

 Udvikling af bydelsorganisering bestående af beboere og interessenter i området – organise-

ringen skal vokse og tilpasses sideløbende med realisering af projektets initiativer 

 Give tid og plads til modning af borgere/interessenters værdigrundlag frem til realisering af 

Helhedsplan for Bydelscenter – workshopforløb i 3 step:  

1. Idéværksted – input til Områdeprogram 

2. Workshop – Bydelscenter Helhedsplan – forholde sig til første skitse, som samlede op 

på alle relevante input  

3. Workshop  – Bydelscenter Helhedsplan – forholde sig til bearbejdet skitse og priorite-

ringer. Har givet lokalt ejerskab 

 Hele tiden gentage og forholde sig til visionen og fælles værdier for bydelsudviklingen 
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Værdier og samarbejde i  

udvikling af lokalsamfund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE 3 – Helhedsplan for Vorbasse 
Lokale værdier og ressourcer – og en særlig identitet 
 

Billund Kommune har med støtte fra EU og regeringens landdistriktsprogram udarbejdet en model til 

helhedsorienteret fremtidsplanlægning for landsbysamfundet Vorbasse. Modellen tager udgangspunkt i 

lokale værdier og ressourcer og lokalsamfundets særlige identitet. Kommunen og Vorbasse Lokalråd lag-

de stor vægt på borgernes involvering fra start. Modellen tjener til inspiration til kommunens øvrige 

landsbysamfund.  

Om udviklingen i Vorbasse skriver helhedsplanen: 

”Udviklingen af Vorbasse skal bygge på vores lokale værdier og alle de mange ressourcer, som vi har 

at gøre godt med. Netop derfor har det været vigtigt for Lokalrådet at søge så bred viden som muligt 

hos borgerne og andre, som har kendskab til Vorbasses værdier, styrker og muligheder” 

FREMTIDEN I VORBASSE – Helhedsplan for udvikling i Vorbasse 
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Vorbasse  

Vorbasse har en stærk identitet og en ganske særlig historie. Byen er særligt rig på traditioner inden for 

forenings- og idrætsliv, og er særlig kendt for Vorbasse Marked, som alle foreninger samarbejder om. 

Borgerne roser Vorbasse som et usædvanlig godt sted at bo, og det ønsker man også, at Vorbasse skal være 

i fremtiden. 

Af en lille by at være, med omkring 2000 indbyggere, er der usædvanligt mange gode tilbud til borgerne. 

Især børnefamilierne nyder godt af gode institutioner og gode muligheder for fritidstilbud.  

Fritidscenteret er Vorbasses stolthed. Det er bygget som kommunalt idrætscenter og er udbygget med 

svømmehal.  I 2004 evnede Marked, klubber, foreninger og private at planlægge og gennemføre tilblivelsen 

af, hvad der i dag fremstår som et fritidscenter i bred forstand med multifunktioner. 

Borgerne oplever, at der er kort til alt ting – også selvom man skal ud af byen for at arbejde eller uddanne 

sig. Der er kortere afstande til brede tilbud i større byer. 

Borgerne tænker på byens overlevelse og på at holde liv i de mange foreninger, skole, butikker, lægehus 

mv., som er en forudsætning og drivkraften for, at byen stadig er tiltrækkende for de, som bor i byen og for 

nye borgere, som ønsker at bo i et lokalsamfund. I arbejdet med helhedsplanen nåede borgerne frem til, at 

bosætning og styrkelse af foreningssamarbejdet måtte være de vigtigste temaer at tage fat på som det 

første i udviklingen af Vorbasse. Hvordan kan Vorbasses borgere, erhvervs- og foreningsliv samarbejde om 

at markedsføre Vorbasse som en af Danmarks bedste byer at bo i? 

Vorbasse er et enestående historisk laboratorium. Vorbasse nyder international interesse for sine 

udgravninger af de første bosætninger. Vorbasse er den eneste bebyggelse, der er blevet udgravet 

så grundigt i Danmark, i Norden – i hele Nordvesteuropa.   

Museumsinspektør John Rendboe 

 

 

Tv. Forhistorisk udgravning 

fra Vorbasse 

Th. Mindesten for gøgleren 

LABRI, som er fadder til 

Vorbasse Krigshavn 

LABRI og etablering af Vor-

basse Krigshavn var måske 

det første eksempel på 

branding i landet. 
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Værdier og samarbejde  
 

Udgangspunkt for samarbejdet med Vorbasse Lokalråd  

Billund Kommune var rekvirent af opgaven hos konsulenten, men Vorbasse Lokalråd skulle betragtes som 

den primære samarbejdspart i tilblivelsen af helhedsplanen. 

Lokalrådet ville arbejde med en ressourcebaseret og deltagerdrevet udvikling. En udvikling som skulle tage 

udgangspunkt i Vorbasses særlige identitet, værdier og ressourcer. 

Lokalrådet ville: 

 Finde og bruge lokale borgeres evne og ressourcer i den fremtidige udvikling og skabe 

samarbejder på tværs 

 Bringe allerede eksisterende ressourcer i Vorbasse i spil som f.eks. den særlige historie, 

natur, traditioner, foreninger, og institutioner m.m. 

 Skabe fælles visioner for udvikling  

 Samarbejde om at skabe en fælles fremtid 

 

Modellen skulle bygge på nogle enkle principper: 

 Fokuser på det, der går godt 

 Påskøn egen og andres indsats 

 Find det, der giver liv 

 Lav en handlingsplan – oversæt idealerne til handling 

 

Lokalrådet lagde vægt på, 

at borgene kom med fra 

starten. Hvis udviklingen i 

Vorbasse skulle give me-

ning for borgerne, var det 

nødvendigt i fællesskab at 

finde ud af, hvad der har 

betydning for byens udvik-

ling.  

Der var ingen forventning 

om, at borgerne tænkte 

ens i byen, men kendska-

bet til hinandens opfattelse 

af byens værdier ville efter 

Lokalrådets mening give en 

bedre forståelse i samar-

bejdet og bedre mulighed 

for at afstemme interesser 

– og på sigt give et bedre 

grundlag for at prioritere 

initiativer og træffe målret-

tede beslutninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÆRENDE LOKALE VÆRDIER SAMT 

BORGERNES HISTORIER OG ØNSKER 

FOR FREMTIDEN 

 

KULTURELLE 

værdier 

 

SOCIALE 

værdier 
 

FYSISKE  

værdier 

VISION OG MÅL 

STRATEGI 

Hvordan samarbejdes om 

udvikling 

INDSATSER 

Fysisk, socialt, kulturelt   PROCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 

UDVIKLING AF LOKALSAMFUND 
Fokus på lokale værdier og ressourcer –  

Og en særlig identitet 

Kommune og Lokalråd 

samarbejder om at 

interviewe borgere, 

erhvervs-, kultur- og 

foreningsliv. 

VÆRDIER OG STYRKER 

TEMAMØDE 

 

Prioritering af konkrete 

indsatser 

HANDLEPLANER 

 

BORGERWORKSHOP 

Dialog om værdier og 

prioritering af 

UDVIKLINGSTEMAER 

PRODUKT 

 

HELHEDSPLAN 

FOR UDVIKLING 
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Processen 

3 faser 

Arbejdet med Helhedsplanen blev gennemført i 3 faser: 

1. Undersøgelse af værdier og styrker og borgernes fokus og udviklingsmuligheder 

2. Dialog og prioritering af udviklingstemaer 

3. Udarbejdelse af handlingsplaner  

 

I Undersøgelsesfasen skaffede Lokalrådet viden om, hvordan borgerne i Vorbasse så på styrker, og udvik-

lingsmuligheder. Der skulle lægges vægt på at få afdækket værdier og styrker inden for FYSISKE, SOCIALE og 

KULTURELLE forhold. 

Der blev først lavet en kortlægning af Vorbasses historie og gennemført en byvandring sammen med Vor-

basses museumsinspektør. Dernæst opsøgte Lokalrådet Vorbasses borgere og gennemførte en række bor-

gerinterviews. Lokalrådet fik et aftenkursus i anerkendende spørgeteknik og udviklede i samarbejde med 

konsulenterne deres egen spørgeguide til borgerinterviewene. Formålet var, at Lokalrådet fik ejerskab til 

arbejdet med helhedsplanen - at der blev skabt dialog mellem Lokalråd og borgere og øget fælles viden om 

værdierne i lokalsamfundet. 

Konsulenten gennemførte 2 fokusgruppeinterviews med lokalrådet og et bredt udsnit af interessenter med 

henblik på at teste udsagnene fra borgerinterviewene.  

Billund Kommunens kulturmedarbejder udførte en idécirkel med 7., 8., og 9. klasserne i Vorbasse skole og 

40 unge meldte sig ind i en facebook-gruppe om byens udvikling. Det gav et godt indblik i ungegruppens 

opfattelse af styrker og udfordringer.  

I Dialogfasen blev der afholdt en borgerworkshop, som på baggrund af resultaterne fra undersøgelsesfasen 

skulle diskutere og prioritere udviklingstemaer.  

Handlingsplanerne blev udarbejdet på et Temamøde, som Lokalrådet var værter for. På baggrund af de 

prioriterede indsatser udarbejdede Lokalrådet de første to handlingsplaner, som blev præsenteret i hel-

hedsplanen – én for Bosætning og én for Foreningssamarbejde.  

 

 

 

 

 

Processen resultere-

de i 2 dokumenter: 

Helhedsplanen for 

Vorbasse samt et 

værktøjskatalog, 

som beskriver de 

værktøjer, der er an-

vendt i samarbejdet 

med Lokalrådet 

Begge dokumenter 

er tilgængelige på 

Billund Kommunes 

hjemmeside  
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SOCIALE FORHOLD 

God familieby med mange muligheder 

for hele familien 

Sammenhold og naboskab 

Vi er gode til at løfte i flok 

Gode netværk 

Ildsjæle og frivillige hjælpere 

Fantastisk godt foreningsliv – ”Har 

folk lyst er der altid muligheder” 

Trivsel – man kommer hinanden ved 

på tværs 

 

KULTUR 

Vorbasse = Foreningsliv 

Markedet tegner Vorbasse indadtil og 

udadtil og er grobund for mange for-

eninger 

Der er rigtig god opbakning til arran-

gementer 

Godt samarbejde i foreningslivet 

De unge udvikler gode færdigheder, 

når de går ind i foreningslivet 

Stærk og aktiv menighed 

 

 

 

BYEN OG OMGIVELSERNE 

Byens som helhed – ”et smørhul” – 

”godt sted at bo” 

Highlights: Fritidscenter, Camping-

plads og Marked 

Naturen er særlig 

Vi kan ikke klage over serviceniveauet 

set i forhold til byens størrelse 

Skolen har et godt ry 

Erhverv og loyale medarbejdere 

 

BÆRENDE VÆRDIER I LOKALSAMFUNDET 

SAMMENHOLD, BEKYMRE SIG OM HINANDEN, KOMME HINANDEN VED, MAN VED HVEM ALLE ER, VI LÅNER ALT AF HINANDEN, 

TOLERANCE, GENKENDELIGHED, FORSKELLIGHED ER GODT, ALLE SKAL YDE EN INDSATS 

Værdier og styrker i Vorbasse skal markedsføres 

I arbejdet med helhedsplanen blev de involverede parter mere bevidste om byens mange værdier og styr-

ker. Der var mange forhold af både fysisk, social og kulturel karakter, som man gerne vil udvikle, og som er 

kommet på ønskelisten over indsatser på sigt. Som udgangspunkt og første skridt mente man dog, at det 

var vigtigt først og fremmest at markedsføre byen for alle de kvaliteter, den allerede har.  

Billund Kommune stod for opsamlingen på borgerinterviewene og fokusgruppeinterviewene. Resultaterne 

blev samlet op inden for de tre hovedtemaer FYSISKE, SOCIALE OG KULTURELLE styrker og værdier. I kort 

form ser resultatet således ud:  

 

Lokalrådet tog fat i to indsatsområder som det første - nemlig bosætning og styrket foreningssamarbejde. 

Lokalrådet ser markedsføring af Vorbasses værdier som en af de vigtigste nøgler, der skal anvendes i til-

trækning af nye borgere. Borgerne, erhvervsliv og foreningsliv har her en opgave som er vigtig at stå sam-

men om. 

De initiativer, som fremover tages, skal først og fremmest finde udgangspunkt i borgerne, men Lokalrådet 

ser Billund Kommune, lokale foreninger, institutioner, skole og erhvervsliv som vigtige samarbejdsparter i 

den videre udvikling. 

 

 

 

 

 

 

”Vi har inddraget alle interesserede borgere i Vorbasse og omegn og herigennem fået sat de rigtige mål op for 

byen og området. … det er lykkedes os at ramme den helt specielle Vorbasse-identitet og kultur, der kendeteg-

ner den måde, vi gør tingene på. Vi har omsat disse mål til prioriterede indsatsområder, og står nu tilbage med 

helt konkrete indsatser på bosætningsområdet og inden for foreningslivet. Disse indsatser er godt forankret i 

hele Vorbasse, og Lokalrådet vil snart lægge mere præcise planer for, hvornår i efteråret vi begynder at gøre 

dem til virkelighed” 

 
Lokalrådsformand Frits Simmelsgaard Kristensen  
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Helhedsplanens VISION:  
Vorbasse vil være kendt som byen med de mange muligheder – aktiviteter, foreningsliv, natur, oplevelser, god service og 

nærhed til alt, hvad man behøver for at leve godt i hverdagen. 

Målene som følger visionen ser således ud: 

Vi vil: 

 øge borgernes kendskab til Vorbasses kvaliteter og ressourcer 

 samarbejde om at formidle Vorbasses kvaliteter 

 samarbejde om at udvikle de fysiske, sociale og kulturelle kvaliteter i Vorbasse 

 målrette indsatser for udvikling, som kan tiltrække endnu flere borgere til Vorbasse 
 

 

 

 

 

Vigtige elementer i samarbejdet om udvikling af lokalsamfund: 

 Lokalrådets engagement og ejerskab til processen  

 Stærkt fokus på lokal identitet og værdier 

 Lokale institutioner – museets og skolens engagement og deltagelse i processen 

 Kommunen og Lokalrådets fokus på udvikling af en generelt anvendelig metode til udvikling 

af lokalsamfund 

 Deltagelse af udviklingskonsulent fra kommunen, som kan videreføre metoden i andre lo-

kalbyer 

 Fast struktur for gennemførelse af processen aftalt med kommune og lokalråd 

o Undersøgelse – kortlægning af værdier 

o Borgerdialog – borgerworkshop – test af værdier og prioritering af udviklingstemaer 

o Handlingsplaner 

 Viden om lokal identitet og borgernes værdier bidrog til at sætte det rigtige fokus på indsat-

ser og handlinger – her og nu og på lang sigt 
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Eftertanke om værdier og  
samarbejde i byfornyelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FYSISKE 

VÆRDIER 

 

KULTURELLE 

VÆRDIER 

 

SOCIALE 

VÆRDIER 
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Hvad har vi lært om værdier og samarbejde I byfornyelsen? 

Det primære fokus –  samarbejde om et afstemt værdigrundlag  

Vi har i de tre eksempler haft særligt fokus på udvikling af samarbejdet med lokale aktører. Det er de lo-

kale aktører, der repræsenterer de lokale ressourcer og kender de værdier, der skal tage udgangspunkt i 

enhver form for udvikling af lokalområder til attraktive bosætningsområder. 

 

Beboere og lokale parter har meget at byde på 

Vi har inddraget beboere i en ejendom, borgere og interessenter i en bydel og borgere i et lokalsamfund. 

Det er foregået med en ydmyghed over for, at disse aktører er eksperterne med hensyn til egne behov og 

ønsker.  

 

Der er taget det udgangspunkt, at de lokale aktører har meget at byde på og bidrage med i samarbejdet. Vi 

har i alle 3 cases oplevet, hvordan viden om værdierne og fælles afklaring vokser i samarbejdet mellem par-

terne.  

 

3 forskellige udgangspunkter for samarbejde med kommunerne 

Ser vi på, hvad kommunernes ønsker, og på hvilket engagement der har været i de 3 cases, er der forskelli-

ge udgangspunkter og fokus: 

 Københavns Kommune har i case 1 fokus på forbedring af boligstandarden. Der er stadig ca. 60.000 bo-

liger uden bad i Danmark og ca. 22.000 boliger uden eget toilet. 

 Aabenraa Kommune har i case 2 fokus på bydelsudvikling. Formålet er at skabe rum for samvær - 

NÆRHED  i lokalområdet udtrykt ved: sammenhæng, helhed og synlighed. Dette skal ske ved udvikling af 

et lokalt bydelscenter.  

 Billund Kommune har i case 3 fokus på udvikling af kommunens lokalsamfund – og det gælder udvikling 

af alle 3 dimensioner - social, kulturel og fysisk udvikling. 

Uanset hvilket af disse mål kommunerne forfulgte, har der været behov for at sætte rammerne for samar-

bejdet mellem de offentlige og lokale aktører om gennemførelse af målene og om prioritering af aktiviteter 

og investeringer. 

 

Nytænkning og åbenhed i samarbejdet 

Samarbejdet har budt på åbenhed over for samarbejder med lokale aktører på en ny måde, som rækker ud 

over sædvanlig forvaltningsmæssig og organisatorisk praksis – f.eks. i case 1, hvor Københavns Kommune 

deltog i et byggeudvalg med rådgivere, entreprenører, producenter og beboere. Eller i case 3 i Vorbasse, 

hvor Billund Kommune og Lokalråd i fællesskab indgik i en læringsworkshop for - i samarbejde - at kunne 

gennemføre lokale borgerinterviews. 

 

Grundlaget for samarbejdet i alle 3 projekter er et afstemt værdigrundlag 

I alle 3 cases er gennemført en proces, der har ledt frem til et afstemt værdigrundlag for de indsatser, som 

man ønsker fornyelsen skal løfte. I alle 3 projekter danner fysiske, sociale og kulturelle værdier fundamen-

tet for realisering af ombygningsprojektet og udvikling af bydelen eller lokalsamfundet. Både de involvere-

de kommuner og de private aktører har været synlige og aktive parter i udviklingen i alle 3 projekter. 
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BÆRENDE LOKALE VÆRDIER SAMT 

BORGERNES HISTORIER OG ØNSKER 

FOR FREMTIDEN 

 

KULTURELLE 

værdier 

 

SOCIALE 

værdier 
 

FYSISKE  

værdier 

VISION OG MÅL 

STRATEGI 

Hvordan samarbejdes om 

udvikling 

INDSATSER 

Fysisk, socialt, kulturelt 

PRODUKT 

 

HELHEDSPLAN 

FOR UDVIKLING 

Det værdibaserede samarbejde har skabt mere klare sammenhænge mellem vision og løsnings-

forslag i udviklingsprocessen. 

I arbejdet med processen i case 3 i Vorbasse kan sammenhængen mellem væ rdier og fremtidige 

aktiviteter illustreres således: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DET VÆRDIBASEREDE SAMARBEJDE I  
BYFORNYELSEN SÆTTER: 

 VÆRDIER 

 RESSOURCER 

 AKTIVITETER 
I SPIL I UDVIKLINGSPROCESSEN. 
 

Værdierne ser vi som fysiske, sociale og kulturelle værdier, der ti lsammen udgør fundamentet for 

udvikling af bydelen eller lokalområdet.  

Ressourcer er aktiver i udviklingen. Ressourcerne kan være penge og menneskelig indsats – både 

den frivillige og den professionelle. Ressourcer kan også være fysiske eller historiske attrakti oner, 

der har særlig betydning for bydelen eller lokalområdet. 

Aktiviteter er initiativer og projekter, der formuleres med udgangspunkt i værdigrundlaget.  

Trin 1 

Vi kortlægger lokale aktørers behov og ønsker 

(værdigrundlag) 

 

Trin 2 

Vi samarbejder om at sætte målene og skabe vi-

sionen 

 

Trin 3 

Vi beslutter strategien for, hvordan vi vil arbejde 

frem mod målet 

 

Trin 4 

Vi prioriterer og igangsætter konkrete indsatser 

og aktiviteter 

 

Lokalrådets bud på indsatser og handlingsplaner 

skal således bidrage til at opfylde den vision og de 

mål, som de i fællesskab har sat for Vorbasses 

udvikling 
1 

2 

4 

3 

”Over night succes” - bygger på 25 års forarbejde 

”I Liverpool har man valgt at fokusere særligt på de kulturelle værdier i byomdannelsen. Kulturen er, hvad der betyder noget for menneskers 

dagligdag – og det der skaber interesse for bosætning. Det er byens ressourcer vi skal bygge på og udvikle og ikke tilfældige projektforslag, 

som laver enkeltstående succeshistorier. ”Over night succes” bygger på 25 års forarbejde. Derfor er det så vigtigt at se på de værd ier og res-

sourcer, som allerede er til stede” 

 

Sådan sagde professor Michael Parkinson CBE, fra Liverpool i forbindelse med præsentation af Liverpool som europæisk kulturby 2008. 
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Roller i samarbejdet  

Idéen er, at processen i det værdibaserede samarbejde skal inddrage og skabe ejerskab hos alle byforny-

elsens aktører – hos kommunale såvel som lokale aktører 

 

Alle aktører skal kende deres rolle og forpligtigelser i processen 

Det vigtigste er at forholde sig til, hvem der skal tale sammen om hvad? Det er et forhold mellem individer, 

grupper og kommune, som skal afklares. Rollefordelingen skal aftales og være klar for alle parter. 

 

Kommunen kan udover myndighedsrollen påtage sig rollen som ”erfaren” samarbejdspart, der initierer, til-

rettelægger og tilpasser processen, som vi f.eks. så det i Vorbasse case 3. Her gik Kommunen ind og støtte-

de processen med en udviklingskonsulent, som ligeledes bærer processen videre til de øvrige lokalbyer i 

kommunen. 

Kommunerne er allerede gennem mange års erfaring med borger- og beboerinddragelse trænet i at koor-

dinere forskellige gruppers indsats og interesser og vant til at sikre et fagligt højt niveau i planer og projek-

ter med borgerinddragelse. 

 
 

Hvilket udgangspunkt kan kommunen tage?   

Når et ligeværdigt samarbejde mellem byens aktører om byens udvikling er det centrale u d-
gangspunkt, indebærer det et åbent udgangspunkt, hvor rollerne ikke er givet på forhånd, men 
skal defineres, og hvor procedurer og kompetencer fastlægges hen ad vejen.  
 

 

 

Ideelt set bør aktørerne i det værdibaserede samarbejde om byfornyelse og lokaludvikling betragtes som 

aktører i et ligeværdigt samarbejde. 

Alle parter går ind i processen med deres viden og kompetence som ressource. 

 

Parterne skal hver især kende deres rolle og deres forpligtigelser i processen og have en forståelse for, at 

aktørerne tilsammen skaber udvikling og fornyelse af bydelen. 

 Kommunen har myndighedsrollen, der varetager samfundsmæssige interesser og sikrer rammer-

ne for samspil med de lokale interesser. 

 Beboere og andre lokale aktører bidrager med informationer om ønsker og behov, med menne-

skelige ressourcer og bærere af lokal viden og kultur. Lokale aktører er også beslutningstagere på 

visse niveauer. 

 Investorer og developere medvirker som økonomiske ressourcer, men kan også besidde lokale 

interesser. 

Kommunen kan være katalysator, koordinator, inspirator  
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Hvis kommunens politikere og embedsmænd har et ønske om at gøre udviklingsprocesser mere interessan-

te og vedkommende at deltage i for lokale aktører, er inddragelse og det at lytte til aktørernes behov og 

bringe værdierne i spil motiverende for processen. 

I Køge Kommune satte man for nogle år siden mål og værdier til debat allerede på strateginiveau. Det skete 

i forbindelse med etablering af en ny bydel på Søndre Havn i Køge. Man ønskede at inddrage borgere samt 

kultur- og erhvervsliv tidligt i diskussionerne om en kreativ udvikling. Man ønskede en dialog, som skulle 

sikre, at strategier og visioner præsenterede troværdige billeder på, hvordan de realiseres. Derfor ønskede 

man en solid forankring i reel viden om borgernes og relevante sektorers behov. I kommunens debatoplæg 

blev der præsenteret en række værdier og en række skitserede muligheder, som blev sat til debat på tema-

dage og workshops. 

 

Hvordan sættes rammerne?  

Hav respekt for og byg videre på de net-

værk, som allerede eksisterer i et område i 

stedet for at opbygge nye parallelle pro-

jektorganisationer. 

Det er vigtigt, at de aktive lokale aktører 

kan se, at der er politisk vilje til at skabe 

sammenhæng mellem lokale aktiviteter.  

Dialog og netværksbaseret samarbejde ka-

rakteriserer samarbejdsformen mellem aktørerne i case 2 og case 3. I begge tilfælde er der god politik og 

forvaltningsmæssig opbakning til organisering af samarbejdet med aktørerne. I Høje Kolstrup er der - som 

nævnt - etableret en fælles styregruppe for bydelsudviklingen, som sætter rammerne for koordinering og 

organisering på tværs, og der arbejdes nu på at danne et fælles forum for lokale aktører, der skal omfatte 

alle aktiviteter i bydelen Høje Kolstrup nu og også i fremtiden. 

Det er vigtigt at kommunen forholder sig præcist til, hvilke rammer der skal sættes for inddragelse og sam-

arbejde. Disse rammer skal være helt klare for de lokale aktører – man må tage stilling til, om man vil lytte 

til eller engagere og inddrage parterne.  

Det er også vigtigt at forholde sig til, at aktørerne agerer forskelligt og har forskellige måder at deltage på, 

og at man derfor må være åben for bred anvendelse af kommunikationsformer. F.eks. blev der i Vorbasse 

anvendt facebook til dialog med unge. På Høje Kolstrup er der et godt samarbejde med de lokale bydels-

journalister, som gerne skriver til områdets Hjemmeside om samarbejde og begivenheder. I ombygningen 

på Christianshavn blev der stillet en 1:1 model op af et badeværelse, som beboerne kunne forholde sig til 

og komme med bemærkninger til. 

 

Samarbejde mellem aktørerne og rollerne må afklares hver gang 

Den værdibaserede samarbejdsproces handler om selektiv og kvalitativ inddragelse af beboere og andre in-

teressenter. Dvs. at inddragelse og organisering af aktørerne må tilpasses de processer, man ønsker at gen-

nemføre og i forhold til de mennesker man ønsker at inddrage. 
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Kommunen må som den professionelle part forstå at formidle principper og spilleregler for samarbejdet 

f.eks. som i Vorbasse case 3, hvor strategien og ønsket om borgerinvolvering blev gjort klar. Det er vigtigt, 

at lokale aktører bliver motiveret til at tage ejerskab til den lokale udvikling. 

Helt overordnet kunne en ramme se således ud på politisk, forvaltningsmæssigt og lokalt niveau: 

1. Politisk niveau – Rammerne sættes 

2. Forvaltningsniveau – Spillerummet med aktører og interessenter afklares 

3. Lokalt niveau – Det lokale samarbejde om aktiviteter afklares og organiseres i samarbejde med re-

levante aktører 

 

 

1. POLITISK – rammerne sættes 
 

Kommunens værdigrundlag for byfornyelse og lokal udvikling kan komme til udtryk i kommune-
planen, byfornyelsesstrategien eller temaplaner.  

 
Politikerne har mulighed for at udtrykke kommunens sociale, kulturelle og tekniske værdier, lige-
som forudsætningerne for et ligeværdigt samarbejde med lokale aktører om byfornyelse og lokal 

udvikling kan beskrives. 
 

Et eksempel: Billund Kommunes strategi for lokal udvikling med fokus på lokale ressourcer, lokal 
identitet og fysiske, sociale og kulturelle værdier. 

2. Forvaltning – afklarer spillerummet 
 

Mål for byfornyelse eller lokal udvikling afklares for et konkret projekt i samarbejde med lokale 
aktører. 

 
Dagsorden og spilleregler for et ligeværdigt samarbejde fastlægges. 

Forvaltningen kan fremme mulighederne for og understøtte forskellige former for dialog- og 
netværksprægede organiseringer: arbejdsgrupper, følgegrupper, interessentgrupper el. lign., der 

på forskellig vis er med til at sikre projektets værdigrundlag og den administrative fremdrift. 
 

Et eksempel: Etablering af Bydelsforum, som følger projekternes gennemførelsesfase (Høje 
Kolstrup) og som skal tage stilling til projekternes drift efter afslutning. 

3. Lokalt samarbejde  
 

Her er vi kommet ned på projekt- og aktivitetsniveau, hvor samarbejdet om konkrete projekter 
og aktiviteter bliver mere forpligtende for de lokale aktører. 

De lokale aktører tager ejerskab og deltager i gennemførelse og drift af konkrete projekter. 
 

F.eks. bydelsjournalister, som påtager sig en informationsopgave i forbindelse med gennemfø-
relse af et anlægsprojekt (Høje Kolstrup), eller Lokalrådet, som har påtaget sig opgaver i forbin-

delse med realisering af deres handlingsplan som velkomstpakke til nye borgere (Vorbasse) 
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Processen –  en tjekliste 

Gennemgående for de processer, som vi har arbejdet med, er en række trin, som vi kan beskrive neden-
for som en tjekliste for tilrettelæggelse af forløbet i samarbejde med aktørerne. 
 
Processen er nøglen til at kortlægge, diskutere, prioritere og realisere aktørernes værdier i projekterne. 
Her skitseres 6 trin i processen: 
 
Trin 0: Forberedelse – afklaring af rammerne 

 Vurder nøje karakteren af opgaven og grundlaget for samarbejdet – hvem skal tale sammen om hvad? 
      Hvem er samarbejdsparterne, og hvilke ønsker har de til processen og løsning af opgaven 

 Hav opmærksomhed på, hvor udviklingen fødes og giv plads for at organiseringen af initiativet kan opta-
ge lokale initiativer 

 Lær ejendommen eller lokalområdet at kende. Kortlæg fysik/ressourcer/kulturer og eksisterende orga-
niseringer i området 

 Afklar, hvem der er aktører og deres interesser   

 Sæt rammerne for kommunikation og aktørinddragelse 

 Organisér aktørerne og forbered dem på processen 

 Afklar beslutningskompetencer og roller  
 

Trin 1: Behovsafdækning – værdigrundlag, vision og mål 

 Kortlæg projektets værdigrundlag (krav, ønsker, behov) afhængigt af hvilket niveau, der skal arbejdes 
med (by, område, projekt). Gør brug af de målrettede metoder, der eksisterer, for at få aktører i tale.  

 Opstil sammen med aktørerne vision og målsætning for udviklingen af byområdet 
 
Trin 2: Løsningsforslag 

 Gennemfør et forløb, hvor værdigrundlaget udmønter sig i én eller flere løsninger (der er altid mange 
løsninger i forhold til værdierne) - konkrete løsninger (på byniveau, områdeniveau, projektniveau osv.). 

 
Trin 3: Strategi og handleplaner 

 Afklar, hvordan aktørerne ønsker at samarbejde om gennemførelsen og om at beskrive en handlingsplan 
 
Trin 4: Forventningsafstemning/læring 

 Fang læringen undervejs og juster værdierne og/eller løsningerne – få derved dynamikken ind i proces-
sen 

 
Trin 5: Ibrugtagning/erfaringsopsamling (læring): 

 Resultatet skal opfylde visionen og målet. Et projekt vil måske skulle gennemgå arbejdsprocessen flere 
gange, før det egentlige mål nås. 

 
Generelt: Forventningsafstemning/læring 

 Fang læringen undervejs og juster værdierne og/eller løsningerne – få derved dynamikken ind i proces-
sen 

 

 

 

 

 

 

Processen skal sikre: 
 

 At projektets fælles værdigrundlag formuleres 

 At aktørernes værdier afstemmes 

 At der skabes læring og forståelse undervejs  

 At der skabes ejerskab 

 At værdierne og processen omkring dem formidles ordentligt 

 At værdierne udvikles dynamisk 
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Værdier i spil  

Hvorfor arbejde med værdier som grundlag for lokal udvikling? 

 

Værdier siger noget om, hvad der er vigtigt for de lokale aktører. Hvis det lykkes at identificere eller kort-

lægge bærende og betydningsfulde værdier i et område er der et godt udgangspunkt for at skabe et fæl-

les omdrejningspunkt for samarbejde om udvikling.  

 

Værdi er noget, vi som enkeltpersoner værtsætter og meget gerne vil værne om. Når vi taler om værdi-

grundlag for lokalområdet er der tale om et afstemt værdigrundlag – det handler om at finde et fælles ud-

gangspunkt for samarbejde og prioriteringer om, hvad der er vigtigt for udviklingen i området. 

 

”Værdier kan defineres som principielle normer eller egenskaber, som ifølge deres natur er betyd-

ningsfulde eller værd at tilstræbe. Værdier er kraftfulde, fordi de giver mennesker styrke til at 

handle. Værdier bunder i dybe følelser og er ofte svære at ændre” 

Strategi –  Jørgen Lægaard og Mikael Vest 

 

 

Kortlægning af værdier 

 

Vi har en oplevelse af, at de 3 dimensioner: fysiske, sociale og kulturelle værdier passende ud-

trykker sammenhængskraften i bydelen eller et lokalområde. 

 

Vi har beskrevet forskellige udgangspunkter for kortlægning af de lokale aktørers værdier. 

 

I Høje Kolstrup var de overordnede værdier allerede formuleret. Vi skulle finde en hensigtsmæssig måde at 

kommer videre i borger-/interessentdialogen, så der ikke kom en oplevelse af, at vi startede forfra. Områ-

defornyelsen skulle bygge videre på et igangværende samarbejde med aktører om at udvikle bydelen. Vi 

kunne tage udgangspunkt i den sociale helhedsplan, som havde stærkest fokus på sociale og kulturelle 

værdier (FÆLLESSKAB OG TRIVSEL), og i områdefornyelsen skulle vi koncentrere os om at få indhold på de 

fysiske værdier (NÆRHED). 

 

I Billund Kommune startede kommunen og Lokalrådet i Vorbasse på en frisk med kortlægning af værdierne 

– Vorbasse Lokalråd havde nogle ideer om, hvad der var vigtigt for borgerne i Vorbasse, men ønskede at 

nuancere billedet. Desuden ønskede Billund Kommune en metode og en model, som kunne benyttes i ud-

viklingen af kommunens lokalsamfund generelt. Kommunen tog et strategisk valg om, at lokal udvikling 

skulle ske med udgangspunkt i de sociale, kulturelle og fysiske værdier, som skulle kortlægges – altså et valg 

om at få at lokalsamfundets værdier og ressourcer i spil i den fremtidige udvikling ikke bare i Vorbasse, men 

i alle kommunens lokalsamfund. 

 

Vi har arbejdet ud fra en idé om, at der ideelt set bør kunne ses en sammenhæng i værdigrund-

laget på kommunalt og strategisk niveau samt på område- og projektniveau. 
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Det overordnede værdigrundlag kan formuleres og besluttes politisk – f.eks. som i København, hvor man 

for nogle år tilbage besluttede, at de dårligste ejendomme i forbindelse med kvarterløft skulle gøres tids-

svarende. Det betyder f.eks. på projektniveau, at ejendommens boliger skal forsynes med bad.  

Eller i Billund Kommune blev det strategiske valg om at kortlægge kulturelle, sociale og fysiske værdier i lo-

kalbyerne et udgangspunkt for gennemførelse af udviklings- og helhedsplaner i kommunen. 

Skemaet nedenfor præsenterer en mulig struktur for kortlægning af de behov og ønsker, aktørerne udtryk-

ker på de tre niveauer: politisk/strategisk niveau, på bydels-/områdeniveau og på projektniveau. 

 

 

Niveauer 

 

Dimensioner 

Kommunens  

politikker/strategier 
Områdeniveau Projektniveau 

Fysiske  

værdier 

 Tidssvarende 

 Helhed, sammenhæng 

 Kvalitet 

 Miljørigtigt 

 M..v. 

 

 Differentierede boligty-

per 

 Fælles faciliteter – aktivi-

tetshuse, fælles op-

holdsarealer 

 Kvalitetskrav til visuelt 

indtryk i området 

 Grønne oaser 

 M..v. 

 Tilvalg og individuelle 

løsninger i boligen 

 Fælles faciliteter i ejen-

dommen 

 Krav materialer og arki-

tektonisk udtryk 

 Sunde materialer 

 M.v. 

Sociale  

værdier 

 Tilgængelighed 

 Blandet beboersammen-

sætning 

 Aldersspredning 

 M..v. 

 Gode adgangsforhold 

også for ældre og handi-

cappede 

 Boliger til alle 

 Mobilisering af områdets 

beboere 

 M..v. 

 

 Handicapegnede boliger 

 Differentiere niveauer 

for renovering basis- og 

tilvalg 

 Inddrage beboere i plan-

lægning og gennemfø-

relse 

 mv. 

Kulturelle 

værdier 

 Mangfoldighed 

 Kulturtilbud 

 Oplevelser og fantasi 

 Rammer for initiativer 

 M..v. 

 Bringe potentielle ude- 

og inderum i spil, hvor 

der er plads til aktivite-

ter for generationer på 

tværs.  

 Plads til overraskelser  

 Mobilisering af lokale 

ressourcer 

 M.v. 

 Mulighed for utraditio-

nel boligindretning 

 Fælles lokaler med mu-

lighed for møde-, værk-

steds-, arbejds- og læ-

ringsfaciliteter 

 M.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur for kortlæg-

ning af aktørernes 

værdier 

Det kan være kommu-

nalpolitiske værdier 

udtrykt i kommune-

plan, byfornyelsespla-

ner, helhedsplaner mv. 

eller værdier udtrykt 

af lokale aktører på 

projektniveau som 

Områdefornyelse, 

Bygningsfornyelse el-

ler Lokale udviklings-

projekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses, hvordan vi i 

forbindelse med Case 

1 bygningsfornyelsen 

- med udgangspunkt i 

en standarddagsorden 

for kortlægning af 

tekniske værdier - fik 

defineret et sæt fælles 

værdier, som parterne 

havde fokus på un-

dervejs i processen.  

Der blev fulgt op på 

værdierne undervejs 

ved løbende tilfreds-

hedsmålinger 

 

 

STANDARD 

DAGORDEN: 
 

1. SKØNHED 

2. NYTTE 

3. HOLDBARHED 

4. PASSENDE OMGIVELSER 

5. MILJØRIGTIGHED 

6. BYGBARHED 

 Enkelhed og ensartethed 

 God udnyttelse af rummet 

 Funktionel indretning 

 Opmærksomhed på lyd fra installationer 

 Mest mulig for pengene 

 God kvalitet i sanitet og armatur 

 God adgang til installationer og cisterne 

 Rengøringsvenlige overflader og 

installationer 

 
 Ej relevant i dette projekt 

 Vandbesparende armaturer 

 Materialer der ikke afgiver farlige stoffer  

 Logistik i planlægning og udførelsen  

BYGGEUDVALGETS VÆRDIER:  
VÆRDITRÆ  
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Sammenhæng imellem værdierne – fysiske, sociale og kulturelle 

 

Behovet for at forny et område kan i høj grad relateres til kulturelle og sociale beho v, men det 

vil ofte være de fysiske værdier, der bliver den materielle manifestation af de sociale og kult u-

relle værdier  

 

Vi adskiller diskussionen om værdier i de tre dimensioner Fysisk, Kulturel og Social for at kunne strukturere 

kortlægningen og diskussionerne om værdierne, men der er selvfølgelig samspil og afhængighed imellem 

værdierne.  

 

Ofte benyttes by-/områdefornyelsen som instrument for at løfte de fysiske værdier, der også skal sikre, at 

de andre værdier kommer i spil. I kvarterløft og områdefornyelsen er der blevet bygget beboer- og kultur-

huse m.m., som skal understøtte den sociale kontakt og ny dynamik i områderne. I case 2 Høje Kolstrup 

forudsættes det som nævnt, at Den sociale Helhedsplan kan gå hånd i hånd med Områdefornyelsen, og så-

ledes bliver der drejet på alle stilleskruerne på én gang socialt, kulturelt og fysisk. 

 

 

Værdier ændres over tid 

 

Der må være en løbende værdidebat med aktørerne, så plan og løsninger kan justeres med æ n-

drede behov. 

 

Ønsker og behov ændrer sig over tid, ligesom de løsninger og prioriteringer, vi foretager i byfornyelsen og 

områdeudviklingen, ændrer sig. Værdidiskussionen er derfor ikke noget, man kan gennemføre én gang for 

alle, men derimod er det nødvendigt at gennemføre diskussionen jævnligt. På Høje Kolstrup måtte vi gen-

optage værdidiskussionen med beboere/interessenter efter halvandet år, da vi skulle i gang med Område-

fornyelsen. Det viste sig, at der inden for den 

periode ikke var rykket ved de fysiske værdi-

er, men beboere og interessenter havde op-

nået større viden om muligheder og perspek-

tiver, alene fordi der inden for de seneste år, 

pga. massive indsatser i området, er kommet 

mere fokus på fælles værdier og udvikling i 

bydelen.  

 

Værdier er personbårne 

 

Vi taler om et afstemt værdigrundlag frem for et fælles værdigrundlag. Et afstemt værdigrundlag er no-

get, som aktørerne kan blive enige om at skabe fælles forestillinger omkring.  

 

Alle vil have en mening om værdier, og opfatte og fortolke dem ud fra deres egne individuelle præferencer. 

Selvom vi ofte godt kan enes om, at noget er bedre end noget andet, så vil den personlige opfattelse og 

prioritering af værdierne være individuel – det skal vi være klar over, når vi arbejder med udgangspunkt i 

værdier. 
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At forstå værdier er en læringsproces 

Man bliver klogere på værdier, når man lærer dem at kende, og når man arbejder med dem.  

 

Eksempelvis forstår beboerne i case 1 bedre den udtrykte værdi ”funktionel indretning”, når de har besøgt 

badeværelsesfabrikken og fået en fælles forståelse af produktet og af, hvad det kan lade sig gøre at realise-

re. Efter at have forhandlet (i det nedsatte byggeudvalg) om at få disponeret rummet, blev der plads til en 

vaskemaskine og ekstra hyldeplads. Arkitekten og badeværelsesproducenten forstod i kommunikationen 

beboernes behov og arbejdede med en løsning, der gav højere kvalitet til slutproduktet, end hvis beboerne 

ikke havde bidraget med deres viden om ejendommens brugere og deres behov. Arkitekten og producen-

ten fik i praksis optimeret værdien ”funktionel indretning” og løst et ønske om at få de tekniske værdier løf-

tet. 

 

Løsningsmuligheder må tage afsæt i det fælles afstemte værdigrundlag 

At afklare aktørernes værdier sker ikke ved indledningsvis at præsentere løsningsforslag. Det 

værdibaserede samarbejde starter før. En kortlægning af fysiske, kulturelle og sociale værdier 

danner grundlag for formulering af behov og mål for byfornyelsesindsatsen.  

 

I Vorbasse havde Lokalrådet - før gennemførelsen af udviklingsprocessen - en fornemmelse af, at løsningen 

af gennemfartstrafikken og forskønnelse af hovedgaden var det mest presserende at få løst. Man havde nø-

je fokus på de fysiske værdier, men efter den lokale interviewrunde blev det klart, at det primære fokus 

måtte være på bosætning – og et samlet fokus på fysiske, sociale og kulturelle værdier. Vorbasses lokalsam-

fund har ganske usædvanlige værdier af historisk og kulturel karakter, som man blev enige om, at man 

kunne være meget bedre til at markedsføre. Derfor fik markedsføring af Vorbasses mange værdier og styr-

kelse af foreningssamarbejde første prioritet i handlingsplanen. 

 

Løsningsmulighederne til et sæt af udtrykte værdibehov vil være mangfoldige. Der findes sjældent kun én 

løsning på opfyldelsen af et behov, men aktørerne kan foretage et valg af løsninger, som bedst tilgodeser 

de formulerede værdier og behov, og som bedst udtrykker det, som vi vil kalde et fælles, afstemt værdi-

grundlag. I Høje Kolstrup blev løsningsforslaget til Helhedsplan for bydelscenter gennemgået og drøftet 

grundigt med beboerne på 2 workshops, før en prioritering fandt sted. 

 

Hold fokus på det afstemte værdigrundlag 

 

Skal man inddrage forskellige parter i idéudvikling og prioritering af løsningsforslag, må man 

bestræbe sig på at holde fokus på fælles udtrykte værdier og oprindelige målsætninger.  

 

I case 1 – Byggesagen blev de fælles mål og værdier skrevet ned i en mål- og handlingsplan for byggeudval-

get. I case 2 – Områdefornyelsen er fælles fysiske mål udtrykt i en Fysisk helhedsplan, mens der er taget 

udgangspunkt i vision og mål for social og kulturel udvikling i den Sociale helhedsplan for området. I case 3 

er værdigrundlag og handleplan for udvikling af lokalsamfundet i Vorbasse beskrevet i en Helhedsplan. 
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VÆRDIER I SPIL 

 

Samarbejde skal være nøglen til at finde det fælles afstemte 

 værdigrundlag 

 

Det fælles afstemte værdigrundlag skal herefter bringes i 

spil, så der opnås størst mulig nytte og lokal tilfredshed med 

de løsninger, der arbejdes med 

 

Enhver investering herefter bør kunne knyttes til værdier, 

som lokalsamfundet ønsker at opnå 

 


