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menneskevenlige byer

Af Sonja Sabinsky
Dagbladenes Bureau

Tokyo: 38 millioner indbyg-
gere. Shanghai: 21 millio-
ner indbyggere. Mexico 
City: 20 millioner indbyg-

gere.
Lyder det af meget, så spænd 

sikkerhedsbæltet og rejs med på 
en kort tur ind i fremtiden, for så 
vil byer af den størrelse ikke være 
noget at skrive hjem om. Fremti-
dens byer vil nemlig blive endnu 
større, og de vil myldre frem over-
alt på kloden. Udviklingen er alle-
rede i fuld gang.

I dag bor 3,6 milliarder menne-
sker i byer, men ifølge FN vil det tal 
i 2050 være steget til 6,5 milliar-
der, hvilket er omkring 70-80 pro-
cent af verdens befolkning.

- Den udvikling bliver vi nødt  
til at forholde os til, og det kan  
ikke gå hurtigt nok, siger profes-
sor og centerleder for ”Nordic 
Center of Excellence for Strategisk 
Klimatilpasning” ved Aarhus Uni-
versitet i Herning Michael Goodsi-
te.

Han er valgt af kolleger til at  
repræsentere Danmark som vice-
formand i det internationale sam-

arbejde ”COST Action,” under te-
maet ”Menneskevenlige byer.”

- Målet er at finde frem til den 
optimale udvikling, så fremtidens 
byer både er teknologisk intelli-
gente, bæredygtige og behagelige 
at leve i, hvad enten man er barn, 
ung, voksen eller gammel, siger 
han.

26 lande har tilsluttet sig samar-
bejdet, og hvert land sender et an-
tal repræsentanter, som de følgen-
de år mødes med jævne mellem-
rum:

- Vi forskere går normalt rundt i 
vores egen lille verden. Vi taler ik-

ke nok med hinanden hen over 
faggrænserne, og derfor har vi i 
dag så mange byer, som ikke er 
særligt venlige over for mennesker 
og miljø.

Michael Goodsite fortæller, at 
man skal forestille sig projekt 
”Menneskevenlige byer”, som et 
laboratorium, hvor arkitekter, by-
planlæggere, psykologer, sociolo-
ger, forretningsfolk, antropologer, 
ingeniører, kunstnere og kommu-
nikationseksperter fra de mange 
deltagerlande mødes for ved fæl-
les hjælp at udvikle idéer til fremti-
dens byer.

Han understreger, at Danmark 
er meget langt fremme, når det 
gælder menneskevenlige byer, og 
rundt om i verden ser man os som 
et foregangsland, som man gerne 
vil udveksle erfaringer med.

Det gik galt i 1960’erne
Tanken om, at man skal bygge by-
er, som er gode for mennesker at 
leve og færdes i, er ikke ny. I årtu-
sinder har det været en selvfølge. 
Men pludselig gik det galt.

Den danske arkitekt Jan Gehl 
modtog i begyndelsen af året den 
højeste anerkendelse, man kan få 
inden for dansk arkitektur, C.F. 
Hansen-medaljen, og den 30. maj 
modtog hans tegnestue Gehl Ar-
chitects Nykredits Arkitekturpris 
2013, der med sine 500.000  
kroner er Skandinaviens største 
arkitekturpris målt i kroner og 
ører. Priserne har den 76-årige Jan 
Gehl ikke fået for udformningen af 
monumentale bygningsværker 
men for sin forskning i, hvordan 
man skaber menneskevenlige by-
rum.

I 1960’erne var han ugleset på 
landets arkitektskoler, fordi han 
offentligt forbandede den tids byg-
gestil med beton og rækker af ens 
boligblokke.

I 1971 udgav han bogen ”Livet 
mellem husene”, hvor han slår til 
lyd for, at man skal bygge, så der 
skabes mulighed for, at mennesker 
kan få et socialt liv på arealerne 
mellem bygningerne.

I 2010 udkom hans seneste bog 
”Byer for mennesker,” som er 
oversat til et væld af sprog. Her si-
ger han:

- Indtil omkring 1960 blev ver-
dens byer helt overvejende udvik-
let med udgangspunkt i århundre-

Verdens byer lider af  vokseværk
COST
En mellemstatslig ramme, som omfatter 35 medlemslande. Her har forskere fra 
medlemslandene mulighed for at samarbejde i videnskabelige og teknologiske 
netværk, som man kalder ”COST Actions.” 
I projekt ”Menneskevenlige byer” er deltagerlandene alle europæiske bortset fra 
staten Israel. Ud over Michael Goodsite deltager fra Danmark adjunkt i sprog og 
kommunikation Anne Gammelgaard Jensen og professor i ingeniørmatematisk 
modellering Allan Gross - begge fra Aarhus Universitet/Herning. 
Andre deltagere er professor på Institut for Arkitektur og Medieteknologi på  
Aalborg Universitet Hans Kiib og phd-studerende Rikke Brinkø fra Danmarks  
Tekniske Universitet/Aarhus.

”The human SCale”
I dokumentarfilmen ”The Human  
Scale” undersøger den danske  
filminstruktør og antropolog, Andreas 
Dalsgaard, hvad der sker, hvis  
mennesket bliver sat i centrum, når vi 
planlægger vores byer - og hvad der 
sker, når vi glemmer menneskets  
adfærd og behov. 
Filmens hovedpersoner er den  
danske arkitekt Jan Gehl og hans  
medarbejdere, der arbejder med  
humanistisk byplanlægning rundt om  
i verden. 
Se mere på www.thehumanscale.dk
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Verdens byer lider af  vokseværk
 n Danmark er med i front,   
når 26 lande går sammen om  
at nytænke fremtidens byer,  
så de bliver mere menneskevenlige

Michael Goodsite
Michael Goodsite er dansk/amerikaner. Han er vokset op i den amerikanske  
ørkenstat Arizona, hvor han blev uddannet som bygningsingeniør. Senere blev 
han civilingeniør i Miljøteknologi fra Syddansk Universitet og uddannet som  
forsker fra Copenhagen Global Change Initiative ved Københavns Universitet. 
I dag er han professor i atmosfærisk kemi, klima og globale processer ved Aarhus 
Universitets afdeling i Herning. Han er udpeget af kolleger inden for COST til  
at repræsentere Danmark som viceformand i det internationale samarbejde 
”COST Action” under temaet ”Menneskevenlige byer.” 26 lande deltager.

Byer
Indtil 2008 boede der flere  
mennesker i landdistrikterne end  
i byer - men herefter er billedet vendt. 
I dag lever godt 50 procent af verdens 
befolkning i byer. Det antal forventes 
at stige til 70-80 procent i 2050.

tokyo i Japan  er verdens største by   med 38 millioner  
indbyggere. Byer af den størrelse vil vi se mange flere af  
i fremtiden, så derfor gælder det om at være forudseende  
og undgå de værste fælder, siger Michael Goodsite.  
Foto: Martin thoMas/PolFoto

i 1960’erne planlagde man   
byer,    så bilerne fik førsteret - 

her et   skrækeksempel  
fra new York.  

Foto: Frederic cirou/PolFoto

Gode byer kræver masser af åndehuller,  hvor mennesker helt   automatisk finder sammen for at  
hygge sig og slappe af.  Foto: Mathias christensen/PolFoto

ders erfaringer. At bygge byer for 
mennesker var en selvfølge.

Gehl forklarer, hvordan profes-
sionelle planlæggere fik mere og 
mere magt i takt med, at byerne 
voksede fra 1960’erne og frem. Po-
litiske ideologier og skrivebords-
teorier begyndte at styre byernes 
udvikling. Især fik trafikplanlæg-
gerne enorm indflydelse, og de 
havde kun tanke for at skabe opti-
male vilkår for den voksende bi-
lisme:

Det har man i mange byer - også 
herhjemme - betalt en høj pris for. 
For eksempel blev Odense skamfe-
ret, da man i 1960’erne anlagde 
Thomas B. Thriges Gade ved at 
fjerne en betydelig del af den gam-
le bykerne. Gadegennembruddet 
er det mest radikale indgreb i 
Odenses bystruktur og blandt de 
største i Danmark.

- Ingen satte byrum og byliv højt 
på dagsordenen, og der var i åre-
vis stort set ingen viden om, hvor-
dan de fysiske strukturer påvirker 
menneskets adfærd og velbefin-
dende, skriver Jan Gehl i sin bog 
”Byer for mennesker.”

I 2010 vedtog Odense Byråd at 
rette op på skaden ved at indsnæv-
re gaden og omdanne den til et by-
rum med plads til nybyggeri og 

parker blandt andet med hjælp fra 
Jan Gehls tegnestue.

Trygge, bæredygtige  
og sunde rammer
Jan Gehl og hans hold af yngre ar-
kitekter rejser verden tynd for at 
rådgive om, hvordan de får skabt 
mere menneskevenlige byer - me-
re liv i gaden, så at sige.

De har arbejdet med byudvik-
ling i København, Aalborg, Odense 
og en række andre danske byer. De 
har været med til at lukke Times 
Square i New York for biler, og de 
har været med til at omdanne Mo-
skva og Sydney til mere cykel- og 
fodgængervenlige byer. Der er og-
så bud efter dem fra kineserne, 

som er ved at begå kollektivt selv-
mord, fordi de har presset alt for 
mange mennesker sammen i by-
erne på alt for kort tid - uden tanke 
for, hvilke konsekvenser det ville 
have for helbred og psyke.

Jan Gehl har i et interview i Jyl-
lands-Posten for et par måneder 
siden sagt, at da han begyndte at 
forske i, hvordan bymiljøer påvir-
ker mennesker, var der mere vi-
den tilgængelig om bjerggorillaens 
levesteder i bjergene end om men-
neskets liv i byerne.

Han mener, at mennesker i stort 
omfang har de samme behov - at vi 
alle uanset alder, køn og etnicitet 
trives bedst i levende, trygge, bæ-
redygtige og sunde rammer. Behov 

som den moderne by, efter hans 
mening, i al for høj udstrækning 
har fortrængt eller undertrykt.

Klimaændringer  
og affaldshåndtering
De kommende år vil der, hvad en-
ten vi kan lide det eller ej, bliver 
proppet endnu flere millioner 
mennesker ind i millionbyerne, og 
mellemstore byer vil blive til milli-
onbyer. For at klare den overgang 
- uden at det får fatale følger - kræ-
ver det meget mere end god arki-
tektur, cykelstier og grønne area-
ler mellem husene.

Det internationale team, der 
deltager i projekt ”Menneskeven-
lige byer”, som professor og cen-
ter- og institutleder ved Aarhus 
Universitets afdeling i Herning, 
Michael Goodsite, er viceformand 
for, kommer derfor til at arbejde 
med en bred vifte af de udfordrin-
ger, de voksende byer enten står 
med eller kommer til at stå med. Vi 
nævner i flæng:

Hvordan sikrer man byerne 
mod oversvømmelser, fordi glo-
bale klimaændringer får vandet i 
byerne til at stige? Hvordan klarer 
man affaldshåndteringen på en 
smart måde, når millioner af men-
nesker klumper sig sammen på 

små arealer? Hvordan gør man by-
erne mere bæredygtige? Hvordan 
gør man luften renere? Hvordan 
kan man nytænke arbejdspladser-
nes indretning i en teknologisk 
tid? Er der nye måder, vi kan ind-
rette os på i privatlivet? Hvordan 
kan vi gøre menneskers hverdag 
lettere med trådløs teknologi? 
Hvordan sikrer vi, at en by er både 
hypermoderne og rar at leve i for 
mennesker?

- Det er utroligt interessant at 
deltage i det her projekt, hvor eks-
perter fra 26 lande samles om at 
finde nye løsninger på ting, som 
angår os alle og vores liv i fremti-
den, siger Michael Goodsite.

Han forventer, at de første for-
slag kommer på beslutningstager-
nes bord i løbet af et års tid.

”Vi forskere går normalt rundt i vores egen lille verden.  
Vi taler ikke nok med hinanden hen over faggrænserne,  
og derfor har vi i dag så mange byer, som ikke er særlig  
venlige over for mennesker og miljø.”

Michael Goodsite, professor oG centerleder for  ”nordic center of excellence for  
strateGisk kliMatilpasninG” ved aarhus universitet i herninG


