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FORORD

Vejnettet og (auto)mobilitetens betydning for udformningen af vores byer og landskaber burde ikke til være 

til at overse. Men som med andre allestedsnærværende fænomener og assimilerede elementer sker det 

alligevel. Derfor er det ofte i forbindelse med særlige begivenheder og specielle situationer, at relationen 

mellem byen, vejen og landskabet tiltrækker sig opmærksomhed. Det skete eksempelvis i forbindelse 

med den langvarige beslutningsproces omkring placeringen af den kommende motorvej ved Silkeborg. 

Denne beslutningsproces blev i sin afsluttende fase genstand for en ophedet debat omkring valget mellem 

to forskellige linieføringer; en som ville passere gennem byen, og en anden som ville passere gennem et 

fredet landskab.

Denne problemstilling omkring placeringen af motorvejen ved Silkeborg dannede afsæt for min 

afgangseksamen fra Arkitektskolen Aarhus i 2001, hvor jeg udarbejdede forslag til, hvordan motorvejen 

kunne integreres i byens eksisterende ’ringvejslandskab’. Da jeg dengang meget naivt stillede mig 

selv spørgsmålet, om hvorvidt motorvejen var en del af byen eller landskabet, havde jeg ingen idé om 

hvilke grundlæggende implikationer dette simple spørgsmål rummede. Men min nysgerrighed omkring 

relationen mellem byen, vejen og landskabet var blevet vakt tilsammen med en undren over hvilke 

planlægningsmæssige perspektiver, som karakteriserede problemstillingen. 

I 2003 lykkedes det mig i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus at få Statens Humanistiske 

Forskningsråd til at finansiere et ph.d.-projekt med titlen ”Arkitektonisk integration af trafikale infrastrukturer 

i netværksbyens rum”. Resultatet af dette projekt er samlet og sammenfattet i denne afhandling med 

titlen ”Vejnettet og det urban-rurale landskab”. Med afslutningen af forskningsprojektet er en del af 

min oprindelige nysgerrighed og undren blevet forløst, samtidig med at nye facetter omkring emnet og 

problemstillingen påkalder sig opmærksomheden.

Med hensyn til at kunne bidrage med nye indsigter i forhold til forskningsprojektets emne og 

problemstilling, har jeg tilstræbt at udnytte min arkitektfaglige baggrund. I behandlingen af 

problemstillingen aktiveres arkitektfaglige arbejdsmetoder ved eksempelvis at benytte den grafiske 

fremstilling som et genuint argumentatorisk og erkendelsesmæssigt forskningsredskab. Afhandlingens 

mange kort og diagrammer m.v. skal derfor betragtes som andet og mere end blot illustrationer. Den 

grafiske og skriftlige fremstilling indgår i afhandlingen med samme betydningsmæssige vægtning og udgør 
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en integreret helhed. 

Forskningsarbejdet har været en udfordring både på det rent faglige og det mere personlige plan. I den 

forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at takke alle, der enten med vejledning, støtte, hjælp og inspiration 

har bidraget til at gøre denne proces til en god oplevelse. Det gælder i særdeleshed familie og venner, hvis 

opbakning har været uvurderlig i situationer, hvor alt virkede uoverskueligt.

Thomas Juel Clemmensen, Århus, januar 2008
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1.1 Problemstilling

I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i løbet af de sidste 60 år gennemført en massiv 

udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen 

af den funktionsopdelte by og den voksende (auto)mobilitet, som denne omfattende reorganisering af 

byerne aktiverede. Udbygningen af vejnettet kan på denne måde betragtes som led i videreudviklingen 

af et moderne vejsystem, hvis grundlæggende organisatoriske principper blev udviklet i relation til den 

modernistiske byplanlægningsdiskurs.

Parallelt med udbygningen af vejnettet er der samtidig sket en løbende transformation af relationen mellem 

det urbane og rurale. Med denne transformation kompromitteres forestillingen om en klar adskillelse 

mellem disse domæner i stigende grad. I områder og regioner, hvor denne transformationsproces er mest 

fremtrædende, indgår det urbane og rurale i en kompleks syntese eller urban-ruralt landskab. Et landskab 

hvis rumlige sammensætning kan karakteriseres som et heterogent patchwork af urbane og rurale 

elementer samt hybride fremtrædelsesformer (Sieverts et al. 2005).

Til trods for at udbygningen af vejnettet og udviklingen af det urban-rurale landskab kan beskrives 

som parallelle processer med stor betydning for den aktuelle by- og landskabsudvikling, er deres 

indbyrdes sammenhæng imidlertid relativt ubeskrevet i forhold til de professioner og institutionaliserede 

discipliner, der beskæftiger sig med by- og landskabsudviklingen. En af årsagerne til denne manglende 

opmærksomhed på infrastrukturens rolle i formidlingen mellem natur, kultur og produktionen af ’byen’ 

er formodentlig, at studier omkring vejnettet og andre urbane infrastrukturer i udpræget grad har været 

negligeret og domineret af tekniske, teknokratiske og historiske perspektiver (Graham & Marvin, 8-9). 

Bortset fra få specialiserede diskussioner har infrastrukturen og den mobilitet, som den understøtter, 

traditionelt set ikke været betragtet som det mest interessante emne indenfor de urbane studier (ibid., 16). 

Et tilsvarende forhold gør sig gældende indenfor planlægningen. Dels forekommer vejplanlægningen 

at være udgrænset eller isoleret i forhold til både byplanlægningen og landskabsplanlægningen som 

et rent trafikalt eller transportøkonomisk anliggende varetaget af vejingeniører og andre specialister. 

Dels domineres vejplanlægningen også af tekniske, teknokratiske og historiske perspektiver. Nye 

vejforbindelser betragtes således ofte som manglende led i et hierarkisk vejsystem, hvis oprindelse 

stammer tilbage fra 1960erne, og planlægges primært ud fra ønsket om at forhindre specifikke 
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trafikproblemer eller forbedre den generelle transportøkonomi (Smets 2001, 124).

Den manglende opmærksomhed på sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af 

det urban-rurale landskab og de snævre perspektiver på vejplanlægningen betyder, at vejnettet risikerer 

at miste sin forankring i forhold til by- og landskabsplanlægningen. Set i forhold til det urban-rurale 

landskabs fremtidige udvikling er denne manglende forankring problematisk. For det første kan den 

sættes i forbindelse med en uheldig fragmentering eller ”splintring” af det urban-rurale landskab (Graham 

& Marvin). For det andet betyder det, at vejnettet sjældent betragtes som mulighed for at give form til det 

urban-rurale landskab (Strang; Provoost), og at vejnettets organisatoriske egenskaber ikke udnyttes i 

forhold til at sikre overordnede forbindelser og sammenhænge i det urban-rurale landskab.

Som symptom på den manglende forankring af vejnettet i forhold til by- og landskabsplanlægningen og 

dens konsekvenser for det urban-rurale landskab, kan der observeres en voksende bevågenhed omkring 

”the view from the road” (Lynch et al.), der sætter fokus på bilistens visuelle oplevelse af kulturlandskabet. 

Med denne relancering af ”the aesthetics of mobility” (Houben) i lande som Holland og Danmark 

understreges det, hvor overset og marginaliseret sammenhængen mellem vejnettets udbygning og 

udviklingen af det urban-rurale landskab har været igennem mange år og hvor snævre perspektiver, der 

ofte anlægges på relationen mellem byen, vejen og landskabet.

1.2 Formål og idé

Med afsæt i ovenstående problemstilling er formålet med forskningsprojektet er at bidrage til en bedre 

forståelse af sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab. 

Til dette formål rettes opmærksomheden mod vejnettets rolle i formidlingen mellem natur, kultur og 

produktionen af ’byen’ (Graham & Marvin) og væk fra vejnettets rent trafikale og transportøkonomiske 

aspekter og mobilitetsæstetikkens snævre perspektiver på problemstillingen. Med denne forståelse ønskes 

det at undersøge, hvordan vejnettet kan forankres i forhold til den fremtidige planlægning af det urban-

rurale landskab, så det bidrager til at skabe sammenhæng frem for fragmentering. 

Behandlingen af problemstillingen foretages ud fra et arkitektfagligt perspektiv, hvilket betyder at vægten 

lægges på planlægningens fysiske dimension. Projektet henvender sig således til de professioner, 

institutionaliserede discipliner og administrative organer, der på forskellig vis er involveret i den fysiske 
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udformning af det urban-rurale landskab. 

Med projektet rettes opmærksomheden mod Danmark, hvor problemstillingen aktualiseres 

med anbefalingen af en væsentlig udbygning af vejnettet i de trafikalt belastede områder 

(Infrastrukturkommissionen), og tankerne om en langsigtet fysisk planlægning for det østjyske ”bybånd” 

i tilknytning til motorvejen (Miljøministeriet 2006a). I den forbindelse er idéen med forskningsprojektet 

at bidrage med en nuancering i forhold til de traditionelle planlægningsmæssige perspektiver, som 

sædvanligvis præger den faglige diskussion. 

1.3 Form og indhold

Udbygningen af vejnettet igennem de sidste 60 år kan som beskrevet betragtes som led i udviklingen af 

et moderne vejsystem, hvis grundlæggende organisatoriske principper knytter sig til den modernistiske 

byplanlægningsdiskurs og idealiseringen af den funktionsopdelte by. Til trods for at den modernistiske 

byplanlægning, samt dens forestillinger om byen og planlægningens muligheder blev genstand for en 

voldsom kritik i 1960erne, har disse organisatoriske principper fortsat domineret udbygningen af vejnettet. 

Hermed antydes det, hvordan vejplanlægningen i udpræget grad har en form for autonomi i forhold til 

byplanlægningen. Dette forhold fungerer som afsæt for behandlingen af problemstillingen. 

I kapitlet ”Det oversete vejnet” stilles der skarpt på, hvordan kritikken af den modernistiske 

byplanlægning i kombination med vejplanlægningens autonomi i forhold til byplanlægningen har 

svækket opmærksomheden omkring de moderne vejsystemers betydning for byernes form og 

strukturelle sammenhænge. I den forbindelse gennemføres en kritisk tolkning af udviklingen i de 

byplanlægningsmæssige perspektiver i efterkrigstidens Danmark. Med denne kritiske tolkning indsættes 

en række forskellige eksempler i en beretning, der kan være med til at forklare grundlaget for de snævre 

perspektiver på vejplanlægningen.

For at forstå sammenhængen mellem udbygningen af vejnettet og udviklingen af det urban-rurale 

landskab er det nødvendigt at se nærmere på, hvordan de moderne vejsystemers organisatoriske 

principper påvirker byernes form og strukturelle sammenhænge. Hvilke relationer mellem det urbane og 

rurale opstår i forbindelse med udbygningen af disse moderne vejsystemer? Til dette formål præsenteres 

i kapitlet ”Vejnettet og det urban-rurale landskab” resultaterne af en undersøgelse, der beskriver hvordan 
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udbygningen af disse moderne vejsystemer kan sættes i forbindelse med udviklingen af det urban-rurale 

landskab. Undersøgelsen har form som en analytisk kortlægning, hvor byteoretiske betragtninger sættes i 

spil overfor to konkrete områder i Danmark. På denne måde bliver det muligt at dokumentere og illustrere 

to vigtige pointer i forhold til, hvordan relationen mellem det urbane og rurale har transformeret sig med 

udbygningen af de moderne vejsystemer. 

Med udgangspunkt i begrebet ”modern pastoralism” (Rowe) sættes transformationen af relationen 

mellem det urbane og rurale efterfølgende ind i et kulturhistorisk perspektiv, der gør det muligt at betragte 

udviklingen af det urban-rurale landskab som resultatet af en fortsat søgen efter at kunne forsone urbane 

og rurale idealer. En søgen, der på rationel vis blev sat på formel i forbindelse med den modernistiske 

byplanlægning og udviklingen af de moderne vejsystemers organisatoriske principper. I forhold til dette 

kulturhistoriske perspektiv og resultaterne af den førnævnte undersøgelse placerer vejnettet sig direkte 

på grænsefladen mellem det urbane og rurale. I forlængelse heraf kan den traditionelle adskillelse mellem 

by- og landskabsplanlægningen problematiseres i forhold de forestillinger om relationen mellem kultur 

og natur, der kan knyttes til disse professioner og institutionaliserede discipliner. Med denne adskillelse 

implementeres en faglig optik, hvor de moderne vejsystemer hverken forankres i ’byen’ eller i ’landskabet’, 

hvorved den kommer til at bidrage til en fragmentering af det urban-rurale landskab og til en cementering 

af vejplanlægningens autonomi.

I forhold til at undersøge, hvordan vejnettet kan forankres i forhold til den fremtidige planlægning 

af det urban-rurale landskab, anlægges der i kapitlet ”Vejnettets arkitekturstrategiske potentiale” et 

udviklingsorienteret perspektiv på problemstillingen. Dette perspektiv tager afsæt i den aktuelle diskurs 

omkring ”landscape urbanism” (Waldheim), der søger at etablere grundlaget for en ny dialektisk syntese 

mellem by- og landskabsplanlægningen. Med udgangspunkt i den forståelse af landskabet, der knytter 

sig til denne landskabsurbane diskurs, undersøges muligheden for at forankre vejnettet i forhold til 

den fremtidige planlægning af det urban-rurale landskab. Til dette formål præsenteres et arkitektonisk 

udviklingsarbejde omkring den fremtidige planlægning i det østjyske ”bybånd”. Et udviklingsarbejde 

der blev gennemført som en undersøgelse af vejnettets arkitekturstrategiske potentiale som en 

planlægningsmæssig platform, der arbejder på tværs af den traditionelle adskillelse mellem by- og 

landskabsplanlægningen. I den forbindelse er det arkitektoniske udviklingsarbejde blevet benyttet som et 

forskningsmæssigt redskab til at syntetisere problemstillingens forskellige facetter.  
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2.1 Introduktion

Med den modernistiske byplanlægning og idealiseringen af den åbne funktionsopdelte by blev 

fundamentet lagt for udviklingen af et moderne vejsystem, hvis grundlæggende organisatoriske 

principper siden er blevet norm i forbindelse med vejnettets fortsatte udbygning. Samtidig med 

udviklingen af disse principper skete der en specialisering på det vejplanlægningsmæssige område, 

der med tiden har givet vejplanlægningen en form for autonomi i forhold til byplanlægningen. Disse to 

forhold er omdrejningspunktet for dette kapitel, der igennem en kritisk gennemgang af udviklingen i de 

planlægningsmæssige perspektiver på det byplanfaglige område i efterkrigstidens Danmark søger at 

beskrive, hvordan kritikken af den modernistiske byplanlægning har påvirket opfattelsen af vejnettets 

betydning for byernes form og strukturelle sammenhænge.

Hvor udbygningen og udformningen af vejnettet i de modernistiske byplanlægningsprojekter i vid 

udstrækning blev betragtet som en måde hvorpå byen eller det urbane skulle organiseres, gennemføres 

mange vejprojekter i dag uden disse overvejelser og betragtes som rene trafikale og transportøkonomiske 

foranstaltninger. Imidlertid er der med forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet (Aalborg Universitet 

et al.), hvis resultater blev publiceret i 2005, kommet fornyet opmærksomhed omkring vejnettets betydning 

for byernes form og strukturelle sammenhænge. I forbindelse med dette projekt anskueliggøres det 

eksempelvis igennem en række GIS-baserede analyser, hvordan motorvejene i kraft af øget pendlerflow 

og tilgængelighed er med til at nedbryde eller opløse de enkelte byers grad af uafhængighed på et 

funktionelt niveau.

Set i forhold til den massive udbygning af vejnettet og voldsomme stigning i (auto)mobiliteten igennem de 

sidste 60 år understreger dette forskningsprojekt, der er det første af sin art i Danmark, hvordan vejnettets 

betydning for byernes form og strukturelle sammenhænge igennem flere år forekommer at have været 

negligeret eller blot overset. En af årsagerne til denne manglende opmærksomhed kan formodentlig 

findes i kombinationen af kritikken af den modernistiske byplanlægning og vejplanlægningens autonomi 

i forhold til byplanlægningen. En situation hvor man på den ene side har søgt tilbage mod en mere 

traditionel byopfattelse, og på den anden side har fortsat udbygningen af de moderne vejsystemer, dog 

uden den samme opmærksomhed på disses betydning for byernes form og strukturelle sammenhænge. 

Sat på spidsen betyder det, at man med udbygningen af de moderne vejsystemer i realiteten har fortsat 
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udviklingen af ’den moderne by’ samtidig med at ’den traditionelle by’ har været i fokus.

2.2 Den modernistiske byplanlægnings infrastrukturelle ideal

 

Grundlaget for udviklingen af de moderne vejsystemer kan sættes i forbindelse med den modernistiske 

byplanlægningsdiskurs, som ifølge de britiske sociologer og byteoretikere Stephen Graham og 

Simon Marvin idealiserede forestillingen om den velordnede og integrerede by knyttet sammen af 

standardiserede infrastrukturelle netværk. En forestilling om byen, hvis vægtning af integration og 

koordination samtidig førte til udviklingen af en helhedsorienteret masterplanlægning og en specialisering 

af det vejplanlægningsmæssige område (Graham & Marvin, 62).

Denne modernistiske byplanlægningsdiskurs skal ses i lyset af den tilsyneladende kaotiske urbanisering 

som prægede de industrialiserede byer i det tyvende århundrede. Byplanlægningen blev således set som 

et redskab, der kunne bringe rationelle, ekspertdrevne procedurer ind i den omfattende reorganisering 

af bylivet, som fandt sted som følge af industrialiseringen. I den forbindelse blev et af den modernistiske 

byplanlægnings absolut væsentligste redskaber til denne reorganisering af byerne den funktionelle 

separering af arbejde, beboelse, rekreation, transport og administration. En funktionel uddifferentiering der 

kun kunne opretholdes under hensyn til de infrastrukturelle netværk:

 

Indeed, without considering the infrastructure networks to connect the planned urban spaces, the wider 

trend in early twentieth century modern planning towards the functional separation of ‘work’, ‘housing’, 

‘leisure’, ‘transport’ and ‘administration’ that was such an intrinsic element of all modern plans could not 

have been sustained. (Ibid., 60) 

Udbygningen af de infrastrukturelle netværk blev på denne måde tæt knyttet til forestillingen om en 

moderne by med sunde og ordnede forhold og fik en central rolle i planlægningen af nye byer og 

byområder (se fig. 2.0). Denne særlige vægtning af infrastrukturens betydning for organiseringen af 

byen i den modernistiske byplanlægning ses tydeligt hos visionære og indflydelsesrige modernister som 

Ebenezer Howard og Frank Lloyd Wright, der i infrastrukturen så potentialet til en ny urban og social 

orden. Samme teknologiske innovationer, der havde skabt grundlaget for de industrialiserede storbyer 

Fig. 2.0 Tegning med titlen ”Nature’s Carpet” (1941) der 
illustrerer, hvordan udbygningen af vejnettet var tæt knyttet til 
forestillingen om udviklingen af en moderne by med sunde og 
ordnede forhold.
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med deres kaotiske koncentration, som de anså for ineffektive, inhumane og unødvendige, havde samtidig 

potentialet til at skabe grundlaget for nye innovative urbane former uden storbyens dårligdomme (Fishman 

1977, 12). Howard så i jernbanen muligheden for at understøtte en planlagt decentralisering af storbyen 

gennem etableringen af en række ”garden cities”, hvor bylivets og landlivets kvaliteter kunne kombineres. 

Wright forstod hvordan denne decentralisering kunne realiseres i en mere radikal form ved hjælp af 

personbilen og et nøje planlagt vejnet, hvilket blev eksemplificeret i modellen for Broadacre City,  som 

beskriver Wrights vision for et moderne demokratisk bylandskab. 

Til trods for disse projekters idealistiske eller utopiske karakter er de samtidig beskrivende for de 

forestillingerne, som siden kom til at præge byplanlægningen. Udviklingen af de moderne vejsystemer blev 

et redskab i realiseringen af den åbne funktionsopdelte by i tæt kontakt til ’landskabet’. Med udgangspunkt 

i disse systemer kunne byen organiseres som et sammenhængende system af mindre enheder med 

forskellige funktioner omgivet eller beskyttet af grønne områder. Principperne bag opbygningen af de 

moderne vejsystemer blev på denne måde en integreret og uadskillelig del af organiseringen af den 

moderne by. 

Essensen af de organisatoriske principper bag opbygningen af de moderne vejsystemer, kan opsummeres 

med udgangspunkt i den såkaldte Buchanan-rapport (Buchanan et al.), der er en britisk betænkning om 

byernes trafik publiceret i 1963. Heri præsenteredes en række grundlæggende principper for byernes 

organisering, som skulle tilgodese den voksende (auto)mobilitet. Principper der efterfølgende er blevet den 

fremherskende norm for udformningen af moderne vejsystemer i det meste af verden (Marshall, 1-3).

I rapporten betragtes forholdet mellem den voksende (auto)mobilitet og byens traditionelle form som 

en grundlæggende konflikt, der på grundlag af grundige analyser af bytrafikkens beskaffenhed og 

opbygningen af vejnettet kunne formuleres som et designproblem: 

We are now in a position to define this problem of design precisely: it is to contrive the efficient distribution, 

or accessibility, of large numbers of vehicles to large numbers of buildings, and do it in such a way that a 

satisfactory standard of environment is achieved. (Buchanan et al., 40) 

Denne problemformulering ledte videre til en arbejdsteori i rapporten, hvorunder designproblemet i 

princippet blev til et spørgsmål om at rationalisere organiseringen af bygninger og adgangsveje. Med 

Fig. 2.1 Tegning fra Buchanan-rapporten (Buchanan et al., 
1963) til illustration af ”the cellular concept” som beskriver 
byens opdeling i rum og korridorer. 



19

Fig. 2.2 Tegning fra Buchanan-rapporten (Buchanan et al., 
1963) til illustration af vejsystemets hierarkiske opbygning, 
der skulle sikre den rette kapacitet i forhold til distributionen af 
trafikken. 

udgangspunkt i denne arbejdsteori blev der således udviklet to grundlæggende principper; byen skulle 

opdeles i ”urban rooms” og ”urban corridors” og vejnettet skulle udvikles i overensstemmelse med et 

funktionelt hierarki. 

Byens opdeling i rum og korridorer blev i rapporten forklaret gennem en analogi til cirkulationsprincipperne 

i en hospitalsbygning og formuleret som ”the cellular concept”. I overensstemmelse med dette celleprincip 

blev byens rum betragtet som ”environmental areas”, hvor mennesker kunne bo, arbejde, gøre indkøb og 

bevæge sig rundt til fods relativt uforstyrret af biltrafikken. Modsat blev byens korridorer betragtet som et 

komplementerende netværk af veje til sikring af den overordnede distribution af trafik mellem de forskellige 

beskyttede områder (se figur 2.1). Eftersom at disse beskyttede områder for at fungere ikke kunne 

friholdes for trafik, var det samtidig nødvendigt at sikre at trafikkens karakter og volumen blev afstemt i 

forhold til omgivelserne. Dette ledte til princippet om implementeringen af et funktionelt hierarki i vejnettets 

udformning. Grundlæggende skulle der kun være to typer veje, distributører designet til bevægelse og 

adgangsveje designet til at servicere bygningerne. Forholdet mellem adgangsvejene i de beskyttede 

områder og det distributive vejnet ville i princippet være et serviceforhold baseret på spørgsmålet om den 

rette kapacitet. Det distributive vejnet skulle tilpasses de beskyttede områders kapacitet, på tilsvarende vis 

som et vandrør bliver dimensioneret i forhold til en cisterne (ibid., 42). For at forfølge dette princip, ville det 

være nødvendigt at introducere et hierarki mellem distributørerne, hvormed overordnede distributører ledte 

videre til distributører af en lavere kategori, som igen ledte videre til adgangsvejene (se figur 2.2).

Måden hvorpå disse grundlæggende principper bag opbygningen af de moderne vejsystemer kom til at 

spille en helt central rolle i organiseringen af den moderne by, kan eksemplificeres med udformningen af 

Køge Bugt-planen fra 1966. Et storstilet byplanlægningsprojekt, der i dansk sammenhæng fremstår som 

et af de mest gennemførte eksempler på den modernistiske masterplanlægning, hvor idealet om den 

totalplanlagte by blev forsøgt realiseret (Skriver, 113).

Hovedprincippet i områdets dispositionsplan fra 1966, var et bybånd med plads til 150.000 indbyggere 

bestående af 10 byenheder trafikbetjent kollektivt med en S-bane og individuelt med en motorvej. Med 

udgangspunkt i motorvejens tilslutningsanlæg anviste planen et integreret princip for hele områdets 

individuelle trafikbetjening, med fire funktionelt differentierede vejklasser og en klar separering mellem 

dette vejnet og et ligeså omfattende netværk af cykel- og gangstier. På tilsvarende vis anviste planen med 

udgangspunkt i S-banens stationer områdets placering af centre og opdeling i adskilte byenheder. De 
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Fig. 2.3 Køge Bugt-planen (1966). Plantegning til illustration 
af  områdets primære vejstruktur.

infrastrukturelle netværk og trafikstrukturens helt centrale betydning for udformningen af dispositionsplanen 

fremgår tydeligt af projektets illustrationer. Både planen for områdets primære vejstruktur (se fig. 2.3) og 

den skematiske fremstilling af planens trafikstruktur (se fig. 2.4), viser implementeringen af en organisering 

i overensstemmelse med principperne beskrevet i Buchanan-rapporten. Det moderne vejsystem udgjorde 

det infrastrukturelle væv, der skulle skabe sammenhæng og knytte planens forskellige områder sammen 

omkring et rekreativt landskab, der var et centralt element i planens udformning (Pedersen, 75).

2.3 Kritikken af den modernistiske byplanlægning

I 1960erne blev den modernistiske byplanlægning i stigende grad genstand for en kritik, der udfordrede 

dens grundlæggende forestillinger om byen og planlægningens muligheder. Der blev således sat 

spørgsmålstegn ved om det var ønskværdigt endsige muligt på omfattende vis at planlægge ”orden” og 

”rationalitet” ind i byens form, struktur og liv (Graham & Marvin, 92). Holdningerne bag denne kritiske 

reaktion imod den modernistiske byplanlægning kom tydeligt til udtryk i den amerikanske journalist 

Jane Jacobs indflydelsesrige bog The Death and Life of Great American Cities publiceret i 1961. Med 

udgangspunkt i egne observationer argumenterede Jacobs heri, at det var kvaliteter som intensitet og 

diversitet i byens forskellige anvendelser, der holder dem sunde og fremgangsrige. Ifølge Jacobs skabte 

disse forskellige anvendelser et komplekst mønster og byliv, som selv den dygtigste planlægger umuligt 

kunne forudse eller planlægge udefra. Som konsekvens måtte planlæggeren med de store forventninger 

om radikale forandringer enten fejle på grund af uvidenhed eller oversimplificering (Fishman 1977, 272).

Reaktionen mod den modernistiske byplanlægning var også knyttet til de bredere økonomiske, politiske 

og kulturelle forandringer som kom til at præge 1960erne og 1970erne, eksempelvis en voksende 

økonomisk liberalisering, øget pres for en mere decentraliseret offentlig administration og en stigende 

individualisering. Den modernistiske byplanlægning blev blandt andet kritiseret for at være for ufleksibel 

og for statisk i forhold til at håndtere disse forandringer. Hertil kom at forskellige værdigrundlag og et 

voksende antal modstridende interessegrupper i stigende grad underminerede muligheden for den form 

for politisk konsensus, som realiseringen af de omfattende planlægningsprojekter krævede. Tilsammen 

syntes disse forhold at have ført til et gradvist kollaps af idéen om en rationel masterplanlægning og banet 

vejen for en situation, hvor byplanlægningens aktionsfelt er skrumpet ind eller er blevet nedskaleret: 
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Fig. 2.4 Køge Bugt-planen (1966). Skematisk fremstilling 
af planens trafikstruktur, der viser implementeringen af en 
organisering i overensstemmelse med principperne beskrevet i 
Buchanan-rapporten.  

As a result, urban planning now tends to centre on projects rather than comprehensive and strategic plans; 

(…); and on pragmatic attempts to address perceived local problems rather than utopian or visionary 

frameworks for re-engineering metropolitan regions according to idealised blueprints or desired urban 

forms. (Graham & Marvin, 103)

Denne situation, som internationalt er blevet beskrevet som en byplanlægningsmæssig paradigmekrise, 

kan ifølge den danske arkitekt og byplanlægger Arne Gaardmand konstateres i Danmark ved, hvordan 

landets byplanlæggere fra og med 1970erne i stigende grad blev mere selvkritiske og begyndte at sætte 

spørgsmål ved både deres rolle som planlæggere og målet med deres planlægning (Gaardmand, 180-1). 

Hertil kom at oliekrisen i 1973 og den tilhørende erhvervsmæssige stagnation gjorde, at stadig flere fagfolk 

begyndte at tvivle på det høje bymæssige vækstniveau, som lå til grund for mange af tidens modernistiske 

byudviklingsplaner. 

Den voksende kritik af den modernistiske byplanlægning og dens rationelle masterplanlægning kom 

blandt andet til udtryk i forbindelse med forslaget for en ny regionplan for hovedstadsområdet fremsat 

i 1971. I dette regionplanforslag præsenteredes et koncept, hvor brede bånd på tværs af Sjælland 

indeholdende transportkorridorer med motorveje, S-baner og særlige A-zoner til arealkrævende funktioner 

af offentlig og kommerciel karakter skulle optage hovedparten af den fremtidige byvækst (se fig. 2.5-6). 

Dette organiseringsprincip udgjorde en af grundstammerne i en ny regional hovedstruktur, som skulle 

vende den hidtidige monocentrerede byudvikling. En historisk betinget udvikling, der blev forbundet med 

stor inerti. Med andre ord skulle kombinationen af transportkorridorer og A-zoner skabe de nødvendige 

forudsætninger for at bryde radikalt med fortiden (Marcussen, 80-1).

Regionplanen blev genstand for massiv kritik, eksempelvis fra den danske arkitekt og byplanlægger Steen 

Eiler Rasmussen, der karakteriserede planen som et stort abstrakt stramajbroderi ude af proportioner med 

byudviklingen i regionen (Gaardmand, 211). I en længere artikel om regionplanforslaget, hvor konceptet 

om transportkorridorer og A-zoner sammenlignes med Milutins lineære by, udtrykker Rasmussen sine 

betænkeligheder ved denne form for masterplanlægning, og rejser som byplanlægger spørgsmålet: 

”Betragter vi alle ikke i alt for høj grad bygningerne, transportanlæggene, beplantningen osv. som et formål 

i sig selv og menneskene som et nødvendigt, men ofte lidt besværligt, tilbehør?” (Rasmussen, 15). 
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Fig. 2.5 Regionplanforslag for hovedstadsområdet (1971). 
Tegning til illustration af de såkaldte A-zoner og transportkor-
ridorer, der var tænkt som ca. 3 km brede bånd med plads til 
trafikanlæg og arealkrævende funktioner af offentlig og kom-
merciel karakter. Her ses et udsnit af strækningen fra Ganløse 
til Høje-Taastrup.

Kritikken af hovedstadsområdets regionplansforslag er et godt eksempel på hvordan den modernistiske 

byplanlægnings forestilling om den velorganiserede by og den rationelle masterplanlægning som 

byudviklingsinstrument i stigende grad blev anset som et problem frem for en løsning, og på hvordan et 

mere generelt diskursskifte inden for dansk byplanlægning var undervejs.

I Danmark gennemførtes der i den første halvdel af 1970erne en planlovsreform, der kan ses som en 

reaktion på den voksende tvivl og kritik omkring den modernistiske byplanlægning, dens idealforestillinger 

om byen og dens økonomiske, politiske og kulturelle forudsætninger. Denne omfattende planlovsreform 

ændrede naturligvis ikke karakteren af planlægningen fra den ene dag til den anden, men blev starten 

på en længere overgangsfase frem til begyndelsen af 1990erne. En overgangsfase hvor planlægningen 

både var præget af, at et nyt planmaskineri var sat i bevægelse, og at planlægningen i vid udstrækning 

stadig byggede på den modernistiske byplanlægnings tankegods. Samtidig blev der med planlovsreformen 

etableret grundlaget for væsentlige ændringer i forhold til de planlægningsmæssige perspektiver på 

byudviklingen og på selve opfattelsen af byen eller det urbane.

Under planlovsreformen blev blandt andre Loven om lands- og regionplanlægning, Loven om 

regionplanlægning i hovedstadsområdet og Kommuneplanloven vedtaget. Disse nye love var båret 

af de samme grundlæggende idéer om decentralisering og øget offentlighed og borgerinddragelse i 

planlægningen, hvilket blandt andet betød at kommuneplanerne ikke længere skulle godkendes centralt 

og at regionplanlægningen skulle begynde med oplæg ”nedefra”, fra de enkelte kommuner (Gaardmand, 

192-3). For regionplanlægningen betød dette samtidigt en langsom men sikker forskydning af opgaverne 

fra byregulering til miljøregulering, dels på grund af de mange nye opgaver på miljøområdet, dels fordi 

byernes udvikling blev betragtet som en reguleringsopgave, der i vid udstrækning skulle løses igennem 

kommuneplanerne (ibid., 203, 208). Placeringen af byreguleringen hos kommunerne medførte samtidig 

en form for nedskalering af perspektiverne på byudviklingen, hvilket understreges ved, at kommunernes 

oplæg til regionplanlægningen oftest respekterede kommunegrænserne og især beskrev disses egne 

forhold og ønsker til fremtiden (ibid.,195-6). 

Gennem nedskaleringen af de byudviklingsmæssige perspektiver og regionplanlægningens forskydning 

fra byregulering til miljøregulering lader kritikken af den modernistiske byplanlægning indirekte til at have 

stimuleret en drejning tilbage mod en mere traditionel byopfattelse indenfor den offentlige planlægning. 

Forstået på den måde, at forestillingen om byen, som en afgrænset og selvstændig enhed blev styrket 
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sammen med kommunernes voksende indflydelse på byreguleringen. Hertil kommer at det regionale 

perspektiv på byudviklingen samtidig blev svækket eller reduceret som resultat af regionplanlægningens 

forskydning fra byregulering til miljøregulering.  

2.4 Vejplanlægningens autonomi

Hvor både den byplanfaglige diskurs og den byplanlægningsmæssige praksis forandrede sig som reaktion 

på den voksende tvivl og kritik omkring den modernistiske byplanlægning, dens idealforestillinger om 

byen og dens økonomiske, politiske og kulturelle forudsætninger, forekommer vejplanlægningen ikke 

umiddelbart at have gennemgået tilsvarende forandringer. Både på et kommunalt, amtskommunalt eller 

regionalt og nationalt niveau har udbygningen af vejnettet til stadighed fulgt de samme grundlæggende 

principper udviklet på baggrund af den modernistiske byplanlægnings infrastrukturelle ideal. Når 

det overhovedet er muligt at have en vejplanlægning, der uafhængigt af forandringerne indenfor 

den byplanfaglige diskurs og byplanlægningsmæssige praksis kan fortsætte med at operere ud fra 

samme grundlæggende rationaler, hænger det sammen med vejplanlægningens autonomi i forhold til 

byplanlægningen. 

Vejplanlægningens autonomi i forhold til byplanlægningen opstod sammen med den specialisering af 

det vejplanlægningsmæssige område, som fandt sted som led i byens funktionelle uddifferentiering. Med 

denne funktionsopdeling fik de overordnede niveauer i de moderne vejsystemer deres selvstændige 

domæne i byens mosaik af zoneopdelinger, der samtidig etablerede grundlaget for en form for 

arbejdsdeling; byplanlæggere med ansvar for ”områder” bestemmer reguleringen af arealanvendelsen, 

mens trafik- eller vejplanlæggere med ansvar for ”linier” bestemmer strømme og hastighed. To 

discipliner der arbejder i overensstemmelse med hver deres professionelle principper inden for hver 

deres ansvarsområde (Zhuo, 7). Ifølge den belgiske arkitekt og byteoretiker Marcel Smets har denne 

grundlæggende adskillelse mellem byplanlægningen og vejplanlægningen betydet, at store dele af det 

moderne vejsystem i dag fungerer som en selvstændig enhed løsrevet fra omgivelserne og med dets eget 

rationale: 

Unfortunately, traffic and transport planning live a life of their own. New road connections are still primarily 

Fig. 2.6 Regionplan for hovedstadsområdet (1973). Tegning 
til illustration af hovedstrukturen og vækstfordelingen i den 
endelige regionplan for hovedstadsområdet, der blev vedtaget i 
1973. 
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viewed as missing links of a hierarchical network with origins that go back to the sixties. They aim at 

solving the periodic congestion or at improving the efficiency of transport economy. (Smets 2001, 124) 

Specialiseringen af vejplanlægningen som en selvstændig disciplin i forhold til byplanlægningen lader 

ifølge Smets til at have skabt en situation, hvor vejplanlægningen i højere grad betragtes som et rent 

trafikalt og transportøkonomisk anliggende uden den store opmærksomhed på de mere vidtrækkende 

konsekvenser for byernes form og strukturelle sammenhænge. Et forhold der formentligt forstærkes 

gennem den administrative opsplitning mellem byplanlægningen og vejplanlægningen, der i Danmark 

eksempelvis betyder at planlægningen af det nationale motorvejssystem og udformningen af rammerne for 

den overordnede byplanlægning hører til under forskellige ministerier.

Dette forhold omkring vejplanlægningens autonomi og fokuseringen på de rent trafikale og 

transportøkonomiske aspekter i forbindelse med anlæggelsen af nye vejforbindelser kan eksemplificeres 

ved en kort sammenligning mellem to planlægningsmæssige situationer, der involverede etableringen 

af nye motorvejsstrækninger. I det allerede omtalte regionplansforslag for hovedstadsområdet fra 1971 

fremgik det tydeligt, hvordan motorvejsudbygningen blev sat i forbindelse med opbygningen af en ny 

regional hovedstruktur for byudviklingen, hvilket blev anskueliggjort igennem et omfattende planmateriale, 

hvor forskellige aspekter af byen på det regionale niveau blev behandlet. Anderledes forholder det sig 

med hensyn til region- og kommuneplansmaterialet for det midtjyske område, der berøres af den aktuelle 

udbygning af rute 15 og 18 til motor- og motortrafikveje; to overordnede vejforbindelser, der krydser 

hinanden ved Herning. Ved gennemgang af dette materiale fremgår det tydeligt, at det omfattende 

vejprojekt primært ses som et rent trafikalt og transportøkonomisk anliggende. Ud over nogle generelle 

formuleringer om, hvordan motor- og motortrafikvejene gennem en forbedret fremkommelighed og 

tilgængelighed til det nationale motorvejsnet vil styrke byernes vækstpotentiale, findes der hverken på 

det kommunale eller regionale niveau noget materiale, der decideret adresserer vejprojektets potentielle 

betydning for byudviklingen og byernes form og strukturelle sammenhænge. Af Hernings kommuneplan 

2005-2016 fremgår det eksempelvis, hvordan lokale planlæggere opfatter byens strukturelle opbygning i 

forhold til de nye motor- og motortrafikveje, der på planen for de bynære landskaber kun er stiplet ind (se 

fig. 2.7). 

Ses der bort fra eksemplernes geografiske forskelligheder syntes denne sammenligning at indikere, 



25

Fig. 2.7 Herning Kommuneplan 2005-2016 (2005). Illustration 
af planen for de ”bynære landskaber” hvor de nye motor- og 
motortrafikveje kun er stiplet ind. Planen kan ses som et billede 
på det kirketårnsperspektiv, som ofte præger den kommunale 
byplanlægning. Et perspektiv der sjældent når ud over kommu-
negrænsen og tager hensyn til motorvejssystemets potentielle 
betydning for byernes form og strukturelle sammenhænge.  

hvordan motorvejens betydning for byernes form og strukturelle sammenhænge på et kommunalt og 

regionalt niveau behandles mindre helhedsorienteret i den aktuelle planlægning, end det var tilfældet for 

30 år siden. Specielt virker det påfaldende, som det er tilfældet med regionplanen for hovedstadsområdet 

fra 1973, hvordan motorvejsudbygningen både sættes i relation til opbygningen af nye regionale strukturer 

og til nedbrydningen af eksisterende strukturer, på det tidspunkt hvor regionplanlægningen stadig 

rummede et reelt byplanmæssigt indhold og forestillinger om byen på det regionale niveau. Hvorimod 

der nu, som det ses i eksemplet fra Midtjylland, hvor det byplanmæssige indhold fortrinsvis ligger på et 

kommunalt niveau og hvor regionplanlægningen har fået karakter af miljøregulering, fokuseres mere på 

motorvejen som et rent trafikalt og transportøkonomisk anliggende.

2.5 Moderne vejplanlægning og traditionel byplanlægning

Med dette historiske rids omkring udviklingen af relationen mellem vejplanlægningen og byplanlægningen 

påpeges det, hvordan kritikken af den modernistiske byplanlægning forekommer at have været med til 

at skabe en kompleks situation præget af både traditionelle og moderne forestillinger om byen. På den 

ene side findes en byplanlægning, der knytter sig til en mere traditionel byopfattelse. På den anden side 

findes en vejplanlægning, der i kraft af sine grundlæggende organisatoriske principper abonnerer på en 

mere moderne byopfattelse. Set fra et vejplanlægningsmæssigt perspektiv forekommer udviklingen af 

det modernistiske byprojekt på denne måde at have fortsat uafhængig af kritikken af den modernistiske 

byplanlægning. En udvikling der i et byplanlægningsmæssigt perspektiv samtidigt har været negligeret 

eller trængt ud i kraft af en mere traditionel byopfattelse, hvor vejnettets betydning for byernes form og 

strukturelle sammenhænge ikke har været i fokus. Kritikken af den modernistiske byplanlægning syntes 

således indirekte at have svækket opmærksomheden omkring vejnettets betydning for byernes form og 

strukturelle sammenhænge. Hvor der i den modernistiske byplanlægning var stor opmærksomhed på 

vejnettets og andre infrastrukturelle netværks centrale betydning for organiseringen og udviklingen af 

byen, forekommer denne betydning igennem flere år at have været negligeret.

Set i forhold til hvilke vækstforestillinger, der lå til grund for mange af de modernistiske byudviklingsplaner, 

kan det umiddelbart virke indlysende. De planlægningseksempler, hvor motorvejen blev betragtet som 

en integreret del af en ny regional bystruktur, var båret af idéen om en massiv byvækst, der selv med 
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det aktuelle boom i parcelhusbyggeriet virker urealistisk i dag. Imidlertid betyder det ikke, at der ikke 

stadig finder væsentlige urbane transformationer eller urbaniseringsprocesser sted, som gør det relevant 

at anlægge et mere helhedsorienteret perspektiv på vejnettet og dets betydning for byernes form og 

strukturelle sammenhænge. Dette fremgår eksempelvis af forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 

(Aalborg Universitet et al.), hvis resultater blev publiceret i 2005. 

En af undersøgelserne fra dette forskningsprojekt forsøgte at indkredse nogle af motorvejens effekter 

i forhold til byudviklingen. I den forbindelse blev perioden fra 1982 til 2002, hvor der er gennemført en 

væsentlig udbygning af det nationale motorvejsnet, undersøgt på baggrund af en række GIS-baserede 

analyser. Disse analyser viste hvordan, der samtidig med udbygningen af motorvejsnettet kan påvises 

væsentlige forandringer, eksempelvis med hensyn til pendlerflow (se fig. 2.8) og tilgængelighed, der 

kan anvendes som indikatorer for bestemmelsen af graden og karakteren af bysystemers funktionelle 

integration. I en særskilt artikel om disse resultater beskrives det, hvordan der særligt i det østjyske 

område kan ses en udvikling i retning mod større funktionelt integrerede felter, hvor de enkelte byers grad 

af uafhængighed nedbrydes eller opløses (Nielsen & Hovgesen, 526-7).

Disse GIS-baserede analyser fra forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet præsenterer et 

rent empirisk billede på den aktuelle byudvikling, der har slægtskab med et andet billede udviklet  af 

arkitektfirmaet Transform i forbindelse med projektet H-byen fra 2000. Formålet med projektet H-byen 

var ikke at undersøge effekterne af motorvejen, men derimod med udgangspunkt i det nationale 

motorvejssystem at præsentere et konceptuelt billede af nationen som et samlet urbant felt (se fig. 2.9). 

En forestilling om den aktuelle byudvikling, der ifølge Transform fortrænges af idéen om ”det danske 

landskab” konstitueret af de danske guldaldermaleres skildring af pastorale ideallandskaber. Igennem 

en ”opdatering” af deres indsats forsøgte Transform med projektet H-byen, at ændre forudsætningerne 

for den måde hvorpå omgivelserne opleves og derigennem gøre det muligt at fabrikere en by i større 

overensstemmelse med dens reelle virke (Nielsen & Hemmersam, 150).

Til trods for projekternes åbenlyse forskellighed peger både Byen, Vejen og Landskabet og H-byen 

samstemmende på to interessante forhold. For det første, at der til stadighed foregår væsentlige urbane 

transformationer eller urbaniseringsprocesser, som kompromitterer de simple dikotomier by-land og 

center-periferi, som knytter sig til den traditionelle byopfattelse. For det andet, at vejnettet specielt med 

hensyn til motorvejene udgør et centralt og vigtigt element i forhold til at forstå disse udviklingstendenser.

Fig. 2.8 Illustration fra forskningsprojektet Byen, Vejen og 
Landskabet (Aalborg Universitet et al., 2005)  der viser de 
sammenhænge mellem områder der skabes af pendlingen. En-
heden på kortene er hvor mange pendlere, der på grundlag af 
luftlinjen mellem hjem og arbejde, starter, slutter eller kommer 
forbi et givent område. Som det fremgår, er der sket en markant  
stigning i pendlerflow fra 1982 til 2002.
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2.6 Opsummering

Resultaterne fra forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet har i særlig grad skabt fornyet 

opmærksomhed omkring vejnettets betydning for byernes form og strukturelle sammenhænge. I den 

seneste landsplanredegørelse fra Miljøministeriet optræder disse resultater allerede som grundlag for 

formuleringen af en række planlægningsmæssige målsætninger. Eksempelvis hvordan det funktionelt 

sammenhængende bybånd i det østjyske område ikke må udvikle sig til et fysisk sammenhængende 

bybånd (Miljøministeriet 2006a, 56).

I betragtning af den massive udbygning af vejnettet og den voldsomme stigning i (auto)mobiliteten, 

der har fundet sted igennem de sidste 60 år, virker det påfaldende, at der skal omfattende empiriske 

analyser til før vejnettets betydning for byernes form og strukturelle sammenhænge for alvor tillægges en 

opmærksomhed i forhold til den overordnede by- og landskabsplanlægning. Den fornyede opmærksomhed 

omkring motorvejene syntes på denne måde indirekte at påpege, hvor underkonceptualiseret vejnettet er i 

forhold til at forstå sammenhænge og udviklingsmønstre i den aktuelle by- og landskabsudvikling. 

Ifølge den hollandske arkitekt og planlægger Poul Meurs gør en lignende situation sig gældende i 

Holland. Her er relationen mellem vejnettet og byudviklingen også kommet på den planlægningsmæssige 

dagsordenen igen, efter at motorvejen igennem de sidste 60 år næsten ubemærket har fået funktion 

som fundamentet og rygraden i en ny urbanisering. I den forbindelse problematiserer Meurs, hvordan 

den aktuelle debat præges af forældede argumenter, der ikke tager bestik af de væsentlige forandringer 

i omstændighederne for relationen mellem vejnettet og byudviklingen. Ifølge Meurs er opgaven ikke 

længere at tilpasse vejen til landskabet, men at designe et mobilitetslandskab, hvori infrastruktur, 

byudvikling og landskab kombineres (Meurs, 429-30). Set i forhold til den aktuelle debat i Danmark, hvor 

traditionelle tankesæt om relationen mellem byen, vejen og landskabet endnu engang lader til at blive kørt 

i stilling, melder sig samme problemstilling. På denne baggrund forekommer det relevant at se nærmere 

på, hvordan udbygningen af de moderne vejsystemer igennem de sidste 60 år har påvirket byernes form 

og strukturelle sammenhænge i Danmark.

Fig. 2.9 Illustration fra projektet H-byen (Transform Arkitekter, 
2000) der med udgangspunkt i det nationale motorvejssystem 
præsenterede et billede af Danmark som et samlet urbant felt.
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3.1 Introduktion

Formålet med dette kapitel er at se nærmere på, hvordan udbygningen af de moderne vejsystemer 

igennem de sidste 60 år har påvirket byernes form og strukturelle sammenhænge i Danmark. Til dette 

formål præsenteres resultaterne af en undersøgelse af disse systemers indflydelse på relationen mellem 

rum, form og tid i den moderne by. Undersøgelse er bygget op omkring to supplerende kortlægninger, 

der hver især tager afsæt i forskellige byteoretiske betragtninger. Den første kortlægning sætter fokus 

på relationen mellem rum og form gennem en analyse af vejnettets udvikling i perioden 1944-2008 

i et område omkring de midtjyske byer Herning og Ikast. Den anden kortlægning sætter fokus på 

relationen mellem rum og tid gennem en analyse af, hvordan tilgængeligheden til motorvejen påvirker 

tilgængeligheden til arbejdspladser i et område omkring den østjyske motorvej. 

Resultaterne af undersøgelsen viser, hvordan der med udgangspunkt i de moderne vejsystemer kan 

beskrives en moderne by i Danmark, som kompromitterer de simple dikotomier by-land og center-periferi, 

som knytter sig til den traditionelle byopfattelse. I dette perspektiv fremstår byen ikke som et identificerbart 

objekt eller enhed i kontrast til det åbne land, men snarere som et felt af enklaver hvori det ubebyggede 

rum indgår som et integreret element. Et felt hvor tilgængeligheden frem for den bebyggelsesmæssig 

tæthed i stigende grad bliver afgørende for forestillingen om centralitet. 

Denne karakteristik af to væsentlige tendenser i den moderne byudvikling beskrives i international 

sammenhæng som led i udviklingen af en kompleks syntese mellem det urbane og rurale eller et urban-

ruralt landskab (Sieverts 2003). Ifølge den amerikanske byteoretiker Peter G. Rowe kan udviklingen af 

dette ”mellemliggende landskab” i et kulturhistoriske perspektiv betragtes som resultatet af en fortsat 

søgen efter at kunne forene eller forsone et både urbant og ruralt ideal. I den forbindelse benytter Rowe 

begrebet ”modern pastoralism” til at beskrive, hvordan et pastoralt perspektiv og en moderne teknisk 

orientering er fusioneret som resultatet af denne søgen. 

Gennemgangen af hvordan udbygningen af de moderne vejsystemer kan sættes i relation til udviklingen 

af det urban-rurale landskab og beskrivelsen af den moderne pastoralisme som underliggende tema 

eller motiv for udviklingen af det urban-rurale landskab, gør det muligt at placere vejnettet direkte 

på grænsefladen mellem det urbane og rurale og samtidig problematisere adskillelse mellem by- og 

landskabsplanlægningen. 

Fig. 3.0 Diagram for ”The superurban stage” (Pope, 1996) 
der beskriver hvordan antennen og gitteret udgør to forskel-
lige organisationsformer, der tilsammen beskriver en ”dobbelt 
morfologi ” af modstillede men ligeværdige enheder. På dette 
stadie indgår de to forskellige organisationsformer ikke længere 
i en hierarkisk relation mellem ”city-prime” og ”city-sub”.   
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3.2 En idé om form i en by karakteriseret af rum

Ifølge den amerikanske arkitekt og byteoretiker Albert Pope er den moderne by ikke karakteriseret af 

bygget form, men derimod af de enorme rum hvorover bygget form kun har ringe eller slet ingen kontrol. 

Rum bestående af store parkeringspladser, udfasede industriområder, offentlige parker, erhvervs- og 

industriområder, motorveje, restarealer, indkøbscentre, parceludstykninger m.v., som tilsammen giver den 

moderne by sin unikke karakter. Med udgangspunkt i denne karakteristik problematiserer Pope, hvordan 

den moderne by på lige fod med den traditionelle by fortsat betragtes som et identificerbart objekt eller 

enhed. En betragtningsmåde som i realiteten betyder, at den aktuelle byudviklings karakteristiske rum 

forbliver konceptuelt usynlige og underteoretiserede: 

The contemporary city, the city that is, at this moment under construction, is invisible. (...) While the 

contemporary city remains everywhere and always seen, it is fully transparent to the urban conceptions 

under which we continue to operate. (Pope, 2)

I forhold til denne problematik er det ifølge Pope nødvendigt at revidere forståelsen af forholdet 

mellem rum og form i den moderne by, hvis dens karakteristiske rum skal bringes ind i den 

byplanlægningsmæssige diskurs. I den forbindelse foreslår Pope at indføre en distinktion mellem to typer 

af form; bygget form som egentlig konstruktion, der knytter sig til den konventionelle dialektik mellem 

byens byggede masse og åbne rum, og organisatorisk form som knytter sig til selve byens organisering. 

En distinktion som specificerer den vigtige adskillelse mellem form og et bestemt design baseret på denne 

form (ibid., 11).

Med dette afsæt har Pope gennemført en omfattende analyse og beskrivelse af den amerikanske 

byudvikling fra starten af det 19. århundrede til slutningen af det 20. århundrede, der sætter fokus på en 

markant transformation af byens organisering. I den forbindelse skelner Pope imellem to fundamentale 

organisationsformer, som henholdsvis kan sættes i relation til opbygningen af den traditionelle og den 

moderne by. Til den traditionelle by knytter sig ”the grid”, der refererer til det karakteristiske gitter af 

mere eller mindre ortogonale veje, som kendetegner organiseringen af byen før anden verdenskrig. Til 

Fig. 3.1 Diagram for ”The superblock” (Pope, 1996) der 
beskriver en hybrid organisatorisk form, som internt er opbyg-
get omkring en række antennen og eksternt indskriver sig i en 
overordnet gitterstruktur. Dette organisationsprincip kendes 
eksempelvis fra Frank Lloyd Wrights model for Broadacre City 
og Le Corbusiers masterplan for Chandigarh.
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den moderne by knytter sig ”the ladder”, der refererer til den karakteristiske stige- eller antennefigur i de 

moderne vejsystemers hierarkiske opbygning, som tydeligt lader sig aflæse i organiseringen af byen efter 

anden verdenskrig1. På denne måde introducerer Pope en idé om form, som både gør det muligt at afvise 

forestillingen om den moderne by som et identificerbar objekt eller enhed, og samtidigt inkludere den 

aktuelle byudviklings karakteristiske rum i måden hvorpå byen opfattes og tænkes. Hvor den moderne by 

fremstår formløs og diffus når der fokuseres på bygget form, fremstår den anderledes klar i sin form, når 

der fokuseres på organisatorisk form. 

Disse betragtninger omkring byens organisatorisk form benyttes i forbindelse med den første kortlægning 

som grundlag for en analyse af vejnettets udvikling i perioden 1944-2008 i et område omkring de midtjyske 

byer Herning og Ikast. Resultaterne af denne analyse, der har til formål at undersøge de moderne 

vejsystemers indflydelse på relationen mellem rum og form i den moderne by, vil nu blive gennemgået i 

forhold til en uddybende beskrivelse af Popes betragtninger omkring den moderne bys unikke karakter.

Området omkring Herning og Ikast har som størstedelen af landet oplevet en massiv byudvikling i 

årene efter anden verdenskrig, hvilket tydeligt lader sig aflæse i omfanget af vejnettets udbygning eller 

ekspansion i perioden fra 1944 til 2008 (se fig. 3.6-8). Analyseres denne udbygning eller ekspansion af 

vejnettet i forhold til Popes skelnen mellem gitteret og antennen som to fundamentale organisationsformer, 

bliver det muligt at tegne et billede af de moderne vejsystemers indflydelse på byens form og struktur.

I forhold til gitteret som formen bag organiseringen af den traditionelle by, fremgår det af analysen 

hvordan kun en relativ beskeden del af vejnettets udbygning er foretaget som en egentlig ekspansion af 

de eksisterende gitterstrukturer omkring de ældre bykerner eller som etableringen af nye gitterstrukturer 

(se fig. 3.9). Langt størstedelen af vejnettets udbygning, der er involveret i organiseringen af byernes 

ekspansion tegner sig derimod som en mangfoldighed af antennefigurer i varierende størrelse (se fig. 

3.10). En del af disse antennefigurer indgår i såkaldte ”superblocks”, der ifølge Pope udgør en hybrid 

organisatorisk form, som internt er opbygget omkring en række antenner og eksternt indskriver sig i en 

overordnet gitterstruktur (se fig. 3.11 og 3.1).

Denne simple analyse af vejnettets udbygning eller ekspansion beskriver, hvordan antennen har afløst 

gitteret som den primære form bag byens organisering. En overgang fra gitter til antenne som Pope 

1 I lighed med Poul Bæk Pedersen, der også refererer til Popes læsning af den moderne by, vælger jeg over-
sætte ”the ladder” med ”antennen” af hensyn til det figurative i denne betegnelsen (se Pedersen, 219-22).
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Fig. 3.2 Byen organiseret på baggrund af gitteret; en relativ 
homogen masse med få åbne rum. 

tillægger en væsentlig betydning, idet den markerer et markant brud med den relation mellem form 

og rum som kendetegner den traditionelle by. Med udgangspunkt i dette brud mener Pope, at det er 

nødvendigt at separere den moderne by fra sit konceptuelle tilhørsforhold til den traditionelle by; den 

moderne by skal snarere betragtes som en ny og selvstændig type byudvikling frem for en videreudvikling 

af den traditionelle by og dens konventioner (ibid., 3).  Den moderne by er således ikke en egentlig 

ekspansion af den traditionelle by og kan derfor heller ikke betragtes som et identificerbart objekt eller 

enhed i kontrast til det åbne land, men snarere som et felt af enklaver hvori det ubebyggede rum indgår 

som et integreret element. Dette forhold kan illustreres ved at beskrive hvordan mangfoldigheden af de 

afbrudte antennefigurer i kombination med gitterets kontinuerte struktur (se fig. 3.12) skaber en række 

overskydende rum. Hvor byen organiseret på baggrund af gitteret fremstår som en relativ homogen masse 

med få åbne rum (se fig. 3.2), fremstår byen organiseret på baggrund af antennen til sammenligning som 

en serie selvstændige fragmenter eller enklaver med ubebygget rum omkring (se fig. 3.3). Heraf fremgår 

det hvordan enklaverne gennem etableringen af deres grænsedragning mellem et interiør og et eksteriør 

er involveret i produktionen af en form for overskydende rum. Uden dette overskydende rum eller eksteriør 

ingen enklaver. På denne måde bliver det ubebyggede rum til en integreret del af den moderne by. Denne 

relation mellem et interiør og eksteriør kan også aflæses i forhold superblokkens særlige opbygning 

som en hybrid mellem gitteret og antennen, hvor der skabes et ubebygget rum internt i blokken, som 

ofte udformes som et generisk ”green space” med grønne plæner og spredt bevoksning (se fig. 3.4). 

Kombinationen af antennernes afbrudte strukturer og gitterets kontinuerte struktur, som kendetegner 

superblokken, kan også på et mere generelt niveau bruges til at beskrive produktionen af den moderne 

bys karakteristiske rum. Gennem overlejringen af det hierarkisk opbyggede moderne vejsystem i forhold 

til det allerede eksisterende gitter af veje, som både kendetegner organiseringen af den traditionelle by 

og det omkringliggende landbrugsland, etableres den samme hybride organisationsform, der efterlader 

et en bred variation af ubebygget rum (se fig. 3.5). Rum der kendetegnes af udgrænsede rester af det 

tidligere landbrugsland, der med tiden ofte konverteres til rekreative formål, benyttes til håndteringen 

af byens restprodukter og mindre attraktive funktioner eller blot ender som braklagte arealer uden for 

offentlighedens opmærksomhed. 

Den moderne bys organisering som et felt af mere eller mindre selvstændige enklaver kan på denne måde 

sættes i relation til udviklingen af et moderne vejsystem, som i grove træk følger principperne anvist i 
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Buchanan-rapporten (Buchanan et al.). I denne sammenhæng fremstår feltet af enklaver som et patchwork 

af ”environmental areas” eller ”urban rooms” adskilt og forbundet af en række ”urban corridors”. Af disse 

korridorer, der består af et hierarkisk opbygget system af veje, som distribuerer trafikken mellem de mange 

enklaver, udgør motor- og motortrafikvejene det øverste niveau. Som del af dette hierarkiske vejsystem 

er motor- og motortrafikvejene på lige fod med antennerne skabt ud fra princippet om en begrænset 

adgang. Dette fremgår af hvordan motor- og motortrafikvejene i kontrast til de eksisterende hovedveje, 

som de afløser som overordnede forbindelser, kun har få tilslutningsmuligheder strategisk placeret i 

forhold til distribueringen af trafikken (se fig. 3.13). Motor- og motortrafikvejen udgør således sammen med 

antennerne et fuldt integreret og hierarkisk opbygget vejsystem (se fig. 3.14), som kan beskrives ud fra 

fem forskellige vejklasser; motor/motortrafikveje, tilslutningsveje, fordelingsveje, stamveje og adgangsveje, 

der er konfigureret og dimensioneret i forhold til trafikmængde og hastighed. Et system hvis interne logistik 

leder Pope til at benytte ”spiralen” som beskrivende figur for bevægelsen mellem de enkelte enklaver, en 

bevægelse der eksempelvis kunne beskrive ruten fra motorvejen til det individuelle hus - en rækkefølge af 

indadgående sekvensen mod den endelige destination – indkørslen (ibid., 189). 

Med udgangspunkt i dette vejsystem er det muligt at tegne et billede af den moderne bys unikke form 

(se fig. 3.15). Betragtet som bygget form fremstår den traditionelle by relativ tæt og lukket, hvorimod den 

moderne by til sammenligning fremstår spredt og åben. Denne relation mellem åbenhed og lukkethed er 

imidlertid vendt om når byen betragtes som organisatorisk form. I den forbindelse fremstår den traditionelle 

by som en åben form, der i princippet frit kan udbygges i alle retninger, hvorimod den moderne by fremstår 

som en række lukkede former, der ikke umiddelbart kan udbygges men kun multipliceres. I takt med at den 

bymæssige vækst primært organiseres omkring antennerne, opstår en situation hvor udbygningen af den 

oprindelige gitterstruktur ikke længere er mulig. På denne måde får de traditionelle byområder fra tiden før 

anden verdenskrig karakter af lukkede eller afsluttede former, der gør det muligt at indskrive dem i feltet af 

enklaver fra tiden efter anden verdenskrig (se fig. 3.16). 

Til trods for at Popes betragtninger om den moderne by er udviklet på baggrund af en nordamerikansk 

kontekst, der på mange måder er åbenlys forskellig fra situationen i området omkring Herning og Ikast, 

syntes denne analyse at kunne understrege to interessante pointer i forhold til forståelsen af de moderne 

vejsystemers indflydelse på byernes form og strukturelle sammenhænge. For det første, at der med 

implementeringen af moderne vejplanlægningsprincipper i overensstemmelse med anvisningerne i 

Fig. 3.3 Byen organiseret på baggrund af antennen; en serie 
af selvstændige fragmenter eller enklaver med ubebygget rum 
omkring. Gennem etableringen af en grænsedragning mellem 
et interiør og et eksteriør producere enklaverne en form for 
overskydende rum.
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Fig. 3.4 Superblokkens interne eksteriør. I kraft af dens 
hybride organisatoriske form opstår der internt i blokken et ube-
bygget rum, som ofte udformes som et generisk ”green space”. 

Buchanan-rapporten, samtidig blev skabt grundlaget for en udvikling, hvor byernes ekspansion primært 

sker gennem etableringen af mere eller mindre selvstændige enklaver med ubebyggede arealer imellem. 

En udvikling, der efterhånden som antallet af enklaver vokser, gør det stadigt mere vanskeligt og omsonst 

at fastholde den traditionelle forestilling om et betydningsmæssigt hierarki mellem center og periferi 

(se fig. 3.0). I undersøgelsesområdet omkring Herning og Ikast er denne udviklingstendens endnu 

relativ beskeden, men det ses allerede hvordan de to byer i stigende grad integreres i et samlet felt af 

enklaver, hvori det ubebyggede rum indgår som et integreret element. På denne måde kompromitteres 

også den traditionelle forestilling om en klar adskillelse mellem by og land, der i stigende grad afløses af 

grænsedragningerne mellem enklavernes indre og ydre. For det andet, at det med byernes organisering 

i form af selvstændige enklaver distribueret over relativt store afstande, i stigende grad bliver relevant 

at betragte det overordnede vejsystem som et strukturerende element. I kraft af disse systemers 

påvirkning af forbindelserne mellem enklaverne og deres tilgængelighed får de stor indflydelse på 

sammenhængskraften i feltet af enklaver. Enklaver som i kraft af deres geografiske placering kan tilskrives 

en central position, har i et tilgængelighedsperspektiv ikke nødvendigvis den samme privilegerede 

position. 

3.3 Fra tæthed til tilgængelighed

Den metode til organiseringen af byen, der blev anvist i Buchanan-rapporten, er af den amerikanske 

arkitekt og byplanlægger Victor Gruen blevet beskrevet med begrebet ”enforced mobility” (Wall 2005, 232). 

Med dette begreb påpeger Gruen, hvordan der med den funktionelle uddifferentiering af det overordnede 

vejsystem samtidig blev indført en form for tvungen (auto)mobilitet imellem de fortrinsvist monofunktionelle 

enklaver. For at kunne opretholde en meningsfuld sammenhæng mellem bosteder, arbejdssteder, 

indkøbsmuligheder, offentlige funktioner og diverse fritidstilbud er (auto)mobiliteten således blevet en 

nødvendighed i feltet af enklaver. Imidlertid er der med (auto)mobiliteten også opstået en høj grad af 

individuel frihed og fleksibilitet i forhold til at sammensætte ønskede lokaliteter i feltet af enklaver. Omkring 

(auto)mobilitetens rolle som henholdsvis mulighed og nødvendighed har den britiske sociolog John Urry 

skrevet følgende: 
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Fig. 3.5 Det ubebyggede rum som integreret element i den 
moderne by. Gennem overlejringen af det hierarkisk opbyggede 
moderne vejsystem i forhold til det allerede eksisterende vejnet 
efterlades en bred variation af ubebygget rum.  

Automobility is a source of freedom, the ’freedom of the road’. Its flexibility enables the car-driver to travel 

at any time in any direction along the complex road systems of western societies that link together most 

houses, workplaces and leisure sites (…). Cars extend where people can go to and hence what they 

are literally able to do. Much ‘social life’ could not be undertaken without the flexibilities of the car and its 

24-hour availability. (…) But this flexibility is necessitated by automobility. The ‘structure of auto space’ 

forces people to orchestra in complex and heterogeneous ways their mobilities and socialities across very 

significant distances. The urban environment has ‘unbundled’ territorialities of home, work, business and 

leisure that historically were closely integrated (…). Automobility is thus a system that coerces people into 

an intense flexibility. It forces people to juggle fragments of time so as to deal with the temporal and spatial 

constraints it itself generates. (Urry, 28)

Urry beskriver hermed, hvordan der med den tvungne (auto)mobilitet også blev etableret grundlaget for 

en individuel frihed og fleksibilitet, der samtidig forudsætter (auto)mobilitet for at kunne opretholdes. Med 

andre ord skaber (auto)mobiliteten ønsket om en fleksibilitet, som kun bilen indtil videre har kunnet indfri 

og som til sammenligning får andre transportformer til at fremstå som infleksible. I kraft af denne særegne 

kombination af fleksibilitet og tvang har (auto)mobiliteten opnået en usædvanlig evne til at transformere 

relationen mellem rum og tid og igangsætte nye former for pendling, familieliv, fællesskab, fritid m.v.(ibid., 

27-9).

En af de første arkitekter og byplanlæggere til at forstå (auto)mobilitetens evne til at transformere 

relationen mellem rum og tid var Frank Lloyd Wright, der allerede på et tidligt stadie i (auto)mobilitetens 

udvikling havde observeret, hvordan bilen ville sætte nye præmisser for byernes form og strukturelle 

sammenhænge. I bogen Then Democracy Builds skriver Wright:

(…) not only have space values entirely changed to time values, forming a new standard of measurement, 

but a new sense of spacing based upon automobility is here. (Wright 1945, 44-5) 

Ifølge Wright ville (auto)mobiliteten skabe en situation hvor traditionelle begreber om fysisk afstand og 

nærhed skulle anskues i et nyt tidsmæssigt perspektiv baseret på bilens hastighed. Nye præmisser 

for byernes form og strukturelle sammenhænge, som Wright benyttede i udviklingen af modellen for 
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Fig. 3.6 Vejnettet 1944.
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Fig. 3.7 Vejnettet 2008.
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Fig. 3.8 Vejnettets udbygning i perioden fra 1944 til 2008.
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Fig. 3.9 Vejnettets udbygning i perioden fra 1944 til 2008 som ekspansion af eksisterende gitterstrukturer bag de historiske bykerner og som 
etableringen af nye gitterstrukturer.
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Fig. 3.10 Vejnettets udbygning i perioden fra 1944 til 2008 i form af antenner i kontrast til gitteret.
1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM



42

Fig. 3.11 Vejnettets udbygning i perioden fra 1944 til 2008 i form af superblokke.
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Fig. 3.2

Fig. 3.3

Fig. 3.5

Fig. 3.4

Fig. 3.12 Kombinationen af antennernes afbrudte strukturer og gitterets kontinuerte struktur. 
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Fig. 3.13 Motor- og motortrafikvejene som afløser de eksisterende Rute 15 og 18 som overordnede vejforbindelser.
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Fig. 3.14 Det moderne vejsystem med dets hierarkiske opbygning.
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Fig. 3.15 Den moderne bys unikke form som et felt af enklaver organiseret på baggrund af det moderne vejsystem. 
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Fig. 3.16 Det samlede felt af enklaver og deres placering i forhold til det overordnede vejnet.
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Broadacre City, som beskrev hans vision for et moderne demokratisk bylandskab. Denne særlige 

opmærksomhed på (auto)mobilitetens og dens præmisser for byudviklingen, har foranlediget flere 

byteoretikere til at påpege, hvordan Broadacre City som model har foregrebet væsentlige træk ved den 

moderne by. 

Den amerikanske byteoretiker Robert Fishman har beskrevet, hvordan Broadacre City bedre en nogen 

anden designmodel, beskriver hvordan flertallet af amerikanere lever i dag. I den forbindelse hæfter 

Fishman sig ved, hvordan Broadacre City skulle opbygges omkring et gittersystem af motorveje, der 

i princippet strakte sig uendeligt i alle retninger. Der skulle ikke være nogle egentlige centre ud over 

familiernes individuelle hjem. På denne måde ville husholdningerne frit kunne sammensætte deres egne 

byer ud fra de destinationer, som blev tilgængeliggjort af motorvejssystemet med hastigheder på 100 km/t 

(Fishman 1994, 46).

På tilsvarende vis har den franske civilingeniør og sociolog Gabriel Dupuy beskrevet, hvordan Wrights 

forståelse af transportnetværkets betydning i Broadacre City, fuldstændig har foregrebet hvad alle 

mennesker siden slutningen af det tyvende århundrede syntes at tage for givet (Dupuy, 27). I den 

forbindelse tager Dupuy udgangspunkt i en moderne netværksopfattelse, som sætter den individuelle 

bruger i centrum; brugeren som konfigurerer og re-konfigurerer netværket i overensstemmelse med egne 

valg om at sætte brugbare og ønskværdige forbindelser sammen mellem andre brugere og rum. Ud fra 

denne netværksopfattelse knytter brugeren sig til særlige aspekter ved netværket, der kan karakteriseres 

ud fra tre principielle kriterier; et topologisk, der dækker søgen efter direkte forbindelser uden mellemled og 

ønsket om allestedsnærværelse, et kinetisk, der dækker interessen for umiddelbarhed, stabile hastigheder 

og hurtige forbindelser uden tidstab og forstyrrelser, samt et adaptivt, der handler om netværkets evne til 

at tilpasse sig behovet for nye forbindelser (ibid., 5). Ifølge Dupuy tilgodeså modellen for Broadacre City 

med dens allestedsnærværende forbindelser, sikring af vitale flows og mulighed for permanent regulering 

disse vigtige kriterier, og foregreb hermed den betydning som transportnetværkene siden har opnået i 

udviklingen af den moderne by.

Wright var imidlertid også opmærksom på, hvordan disse nye præmisser for byudviklingen ville udfordre 

de traditionelle forestillinger om byen. I bogen The Disappearing City skriver Wright:

(...) the future city will be everywhere and nowhere, and it will be a city so greatly different from the ancient 
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city or any city today that we will probably fail to recognize its coming as a city at all. (Wright 1932, citeret i 

Wall 1994, 9)

Wrights model for Broadacre City blev heller ikke genkendt eller anerkendt for hvad den var - en absolut 

urban vision, hvor byen kun spreder sig fordi den samtidig konsolideres gennem dens transportnetværk. 

På grund at det totale fravær af bebyggelsesmæssig tæthed og koncentration i Broadacre City, er Wright 

ofte blevet betragtet som tilhænger af en form for antiurbanisme (Dupuy, 28).

Den rumlige koncentration af mennesker, bygninger og aktiviteter udgør et af de traditionelle kendetegn 

ved byen. Fordi koncentration etablerer en grad af nærhed, der er fordelagtig i forhold til sociale 

interaktioner, er tæthed almindeligvis blevet kendt som et visuelt bevis på bymæssighed – des mere 

tæt des mere bymæssig.  Et fald i tæthed tolkes derfor almindeligvis som en svækkelsen af graden af 

bymæssighed og som et tegn på byens opløsning (Zhuo, 9). 

Denne forståelse af bymæssighed tager imidlertid ikke hensyn til, hvordan mobiliteten påvirker 

potentialet for sociale interaktioner. Højere transporthastigheder kan betyde en udvidelse af den enkeltes 

aktionsområde inden for et givent tidsbudget og derigennem øge antallet af potentielle udvekslinger. 

I dette perspektiv bliver distance og hastighed to komplementære mål for graden af nærhed –  en 

mindskelse af den fysiske distance eller en forøgelse af transporthastigheden udgør to forskellige metoder 

eller instrumenter til at opnå den samme grad af nærhed. I kombinationen afgør distance og hastighed 

graden af tilgængelighed og udgør et alternativ til konceptet om bebyggelsesmæssig tæthed – des mere 

tilgængelig des mere bymæssig. I et samfund præget af en voksende mobilitet, bliver det i stigende 

grad relevant at betragte bymæssighed som et spørgsmål om tilgængelighed frem for tæthed. Et fald i 

tæthed betyder ikke nødvendigvis et fald i antallet af potentielle sociale interaktioner, hvis der samtidig 

kompenseres i kraft af højere transporthastigheder. En høj mobilitet kan på denne måde fastholde 

potentialet for sociale interaktioner selv om mennesker, bygninger og aktiviteter er spredt over et større 

territorium (ibid., 10).

Disse betragtninger omkring komplementariteten mellem distance og hastighed som mål for nærhed 

og dermed graden af bymæssighed benyttes i forbindelse med den anden kortlægning som grundlag 

for en analyse af motorvejens indflydelse på tilgængeligheden til arbejdspladser i et område omkring 

den østjyske motorvej. Resultaterne af denne analyse, der har til formål at undersøge de moderne 
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vejsystemers indflydelse på relationen mellem rum og tid i den moderne by, vil nu blive gennemgået.

Graden af tilgængelighed imellem to punkter kan som tidligere nævnt beskrives ud fra en kombination af 

den geografiske distance mellem disse punkter og den hastighed hvormed det er muligt at tilbagelægge 

denne distance. På denne måde er det i forhold til vejnettets topologi og tilladte hastigheder på de 

enkelte strækninger muligt at regne på, hvordan vejnettets udformning kan påvirke forskellige former 

for tilgængelighed i et givent område. Af resultaterne fra den forrige analyse fremgik det, hvordan 

motor- og motortrafikvejene som øverste niveau i de moderne vejsystemer spiller en vigtig rolle i forhold 

til forbindelserne og tilgængeligheden mellem den moderne bys mange fragmenter eller enklaver. I 

denne analyse undersøges dette forhold nærmere ved at sammenholde hvordan tilgængeligheden til 

motorvejssystemet forholder sig til tilgængeligheden til arbejdspladser i et område omkring den østjyske 

motorvej E45.

I lighed med andre transportsystemer designet for høje hastigheder har motorvejssystemet kun et 

begrænset antal udvekslingspunkter, hvilket gør at tilgængeligheden til dette system er ulige fordelt i 

forhold til det område som motorvejene gennemløber – der opstår såkaldte ”tunnel effekter”. Dette fremgår 

ved at beregne distancen til motorvejssystemets tilslutningsanlæg som produkt af de tillade hastigheder på 

de enkelte strækninger i vejnettet (se fig. 3.17).

På samme måde er det ved at kombinere disse oplysninger omkring vejnettet med oplysninger omkring 

arbejdspladsernes placering i området, muligt at beregne hvor mange arbejdspladser, der fra et 

givent område kan nås i bil inden for et bestemt tidsinterval – eksempelvis 30 minutter (se fig. 3.18). 

Oplysningerne her stammer fra forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet (Aalborg Universitet et 

al.). Ved at sammenholde kortlægningen af tilgængeligheden til motorvejssystemet med kortlægningen af 

tilgængeligheden til arbejdspladser fremgår det, hvordan at områderne med den højeste tilgængelighed 

til arbejdspladser primært knytter sig til de områder, der har mindre en 10 minutters køretid til et af 

motorvejssystemets tilslutningsanlæg (se fig. 3.19). Der lader altså til at være en væsentlig sammenhæng 

mellem tilgængeligheden til motorvejssystemet og tilgængeligheden til arbejdspladser i området, hvilket 

bekræfter den generelle formodning om effekten af høje transporthastigheder.

Sammenholdes tilgængeligheden til arbejdspladser med områdets byzoner fremgår det samtidig, at 

byzonerne ikke nødvendigvis udgør de områder, der har den højeste tilgængelighed til arbejdspladser 

(se fig. 3.20). Områderne med den største tilgængelighed til arbejdspladser koncentrer sig primært i 
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tilknytning til de dele af motorvejssystemet, der samtidig ligger relativt tæt på større bebyggelsesmæssige 

koncentrationer, hvilket syntes at understrege det komplementære forhold mellem bebyggelsesmæssig 

tæthed og transporthastighed i forhold til graden af tilgængelighed. I de tættest bebyggede områder er 

tilgængeligheden til arbejdspladser formodentlig reduceret som konsekvens af lavere transporthastigheder.

Tilgængeligheden til arbejdspladser er naturligvis ikke i sig selv en fyldestgørende indikator for graden 

af bymæssighed. I en mere grundig undersøgelse ville det være nødvendigt at supplere med andre 

former for tilgængelighed, eksempelvis tilgængeligheden til offentlige institutioner, indkøbsmuligheder 

og diverse fritidstilbud. Til trods for disse mangler, forekommer analysen at kunne understrege to 

interessante pointer i forhold til forståelsen af vejnettets betydning for byernes form og struktur. For det 

første, at udviklingen af moderne vejsystemer med særlige veje for høje transporthastigheder, påvirker 

tilgængeligheden i et omfang, der betyder at konceptet om bebyggelsesmæssig tæthed som mål for 

antallet af potentielle sociale interaktioner og dermed graden af bymæssighed bør tages op til overvejelse. 

I et tilgængelighedsperspektiv lader de høje transporthastigheder til at skabe en form for centralitet, der 

ikke nødvendigvis forudsætter en høj bebyggelsesmæssig tæthed. Områder der traditionelt betragtes 

som perifere og mindre bymæssige på grund af deres lave tæthed, kan i dette perspektiv have en central 

placering og omvendt. For det andet, hvis tilgængelighed på lige fod med bebyggelsesmæssig tæthed 

accepteres som mål for graden af bymæssighed, betyder dette samtidig at en lang række områder, 

der traditionelt betragtes som noget andet end by, nødvendigvis må inddrages i forestillingen om byen. 

Som Pope beskrev, må de enorme områder hvorover bygget form kun har ringe eller slet ingen kontrol 

inddrages, hvis den moderne by skal bringes ind i den byplanlægningsmæssige diskurs. Konkret kunne 

det betyde, at mængde af bebyggelse udenfor byzonerne, hvoraf store dele placerer sig i områderne med 

en høj tilgængelighed til arbejdspladser (se fig. 3.21) i højere grad burde inddrages i forestillingen om byen 

og dermed i dens planlægning. Er disse områder mindre bymæssige end områderne i byzonen blot fordi 

deres bebyggelsesmæssige tæthed er meget lav? Samme spørgsmål melder sig i relation til områdets 

vandløb, søer og skove (se fig. 3.22), der i forhold til områdets potentiale som attraktivt bosætningsområde 

udgør væsentlige elementer. Det at bo i ”naturskønne” omgivelser tæt på skov og vand er i et 

tilgængelighedsmæssigt perspektiv nødvendigvis ikke en fravælgelse af byens dynamik og kompleksitet – 

tværtimod. På samme måde burde disse elementer også i højere grad inddrages i forestillingen om byen 

og i dens planlægning.



52

Fig. 3.17 Tilgængeligheden til motorvejssystemet beregnet som distancen til dets tilslutningsanlæg på baggrund af de tilladte hastigheder på de 
enkelte strækninger i vejnettet; her illustreret med udgangspunkt i intervaller af fem minutter. 
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Fig. 3.18 Tilgængeligheden til arbejdspladser i området opgjort som antallet af arbejdsplader, der kan nås fra et givent område inden for 30 
minutters køretid i bil. Oplysningerne stammer fra forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet (Aalborg Universitet et al., 2005).
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Fig. 3.19 Tilgængeligheden til motorvejssystemet sammenholdt med tilgængeligheden til arbejdspladser i området.
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Fig. 3.20 Tilgængeligheden til arbejdspladser i området set i relation til regionplanernes byzoner.
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Fig. 3.21 Tilgængeligheden til arbejdspladser i området set i relation til de bebyggede arealer udenfor regionplanernes byzoner.
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Fig. 3.22 Tilgængeligheden til arbejdspladser i området set i relation til søer, vandløb og skove.
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3.4 Den moderne by som urban-ruralt landskab

Undersøgelsen omkring de moderne vejsystemers indflydelse på relationen mellem rum, form og tid i den 

moderne by anskueliggør, hvordan udbygningen af disse systemer kan sættes i relation til udviklingen af 

en kompleks syntese mellem det urbane og rurale. Denne syntese eller urban-rurale landskab har af den 

tyske byplanlægger og byteoretiker Thomas Sieverts fået betegnelsen ”Zwischenstadt” – en konstrueret 

betegnelse der understreger manglen på et passende begreb. Med betegnelsen ”Zwischenstadt” 

tematiseres de mange udeladelser eller blinde plettet, der igennem mange år har karakteriseret såvel 

den byteoretiske som den byplanmæssige diskurs (Sieverts et al 2005, 27). Tilsvarende Pope forsøger 

Sieverts på denne måde at inddrage de nye former for urbanisering, der rækker udover den traditionelle 

byforståelse. De vil begge synliggøre de fænomener, der for størstedelens vedkommende har været 

transparente i forhold den dominerende planlægningsdiskurs baseret på de traditionelle forestillinger om 

byen og det urbane. 

Til trods for at Sieverts og Pope i deres betragtninger henholdsvis tager udgangspunkt i en 

centraleuropæisk og nordamerikansk kontekst, når de frem til flere samstemmende pointer omkring 

karakteren af den moderne by. Eksempelvis påpeger de begge, hvordan der ikke længere eksisterer et 

ensidigt afhængighedsforhold mellem de historiske bykerner og den moderne bys enklaver – hvormed 

skelnen mellem urban og ”suburban” bliver misvisende. Der er derimod tale om en indbyrdes ligeværdig 

relation, hvor forskellige former for urbanisering indgår i et heterogent og ikke-centreret felt. Et felt der 

præges af infrastrukturelle systemer, der isolerer sig fra sine omgivelserne og skaber et fragmenteret 

landskab. 

Disse og andre samstemmende forhold syntes at understrege, hvordan udviklingen af det urban-

rurale landskab er produktet af utallige beslutninger, der hver især træffes ud fra sociale, politiske og 

økonomiske vilkår, som er fælles på tværs af Atlanten - eksempelvis en høj (auto)mobilitet. I forhold 

til sammenligneligheden mellem de centraleuropæiske og nordamerikanske forhold påpeger Sieverts 

imidlertid, at fælles vilkår og en sammenlignelig udviklingsproces ikke betyder at fremtrædelsesformerne 

bliver de samme. Hertil er de historiske, kulturelle og samfundsmæssige forskelle for store. Eksempelvis 

var det europæiske kontinent i sammenligning med det nordamerikanske kontinent allerede relativt 
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urbaniseret før industrialiseringen, og udviklingen har på denne måde i højere grad skullet forholde sig til 

eksisterende strukturer (ibid., 41).

Ifølge Sieverts og Pope er de simple dikotomier by-land og center-periferi utilstrækkelige som 

forståelsesmæssigt grundlag for det urban-rurale landskab og påpeger behovet for en revurdering at de 

begrebsligheder, der traditionelt anvendes i forhold til planlægningen. Skal det urban-rurale landskab 

kunne begribes og gøres tilgængeligt i en planlægningsmæssig sammenhæng, må disse begrebsligheder 

sættes ind i en ny forståelsesmæssige ramme. Denne udfordring har et team fra forskningsprojektet Mitten 

am Rand – Zwischenstadt, Zur Qualifizierung der verstädterten Landschaft (Aufmkolk et al.) taget op. Med 

udgangspunk i nogle af disse begrebslige overvejelser er det muligt at give kort karakteristik af det urban-

rurale landskabs forskellige elementer og rumlige sammenhænge. 

I det urban-rurale landskab kendetegnes kontaktzonen (Ränder) mellem ’by’ og ’landskab’ både af 

udposninger, indfoldninger, huller og øer, hvilket giver den en fraktal karakter. Til mangfoldigheden 

af bebyggelsesmæssige elementer i det urban-rurale landskab høre områder med en høj tæthed 

(Kerne), som er efterladenskaber fra tidligere bosætningsformer. Det er historiske bykerner, landsbyer 

og andre småbyer, hvis byggede form stadigt er aflæselig i forhold til det omgivende rum. Der findes 

store multifunktionelle strukturer (Neue Zentren), der primært opstår i tilknytning til infrastrukturelle 

knudepunkter. Det er strukturer med regional betydning og tiltrækningskraft, indkøbscentre, fritidsparker, 

lufthavne m.v. I kraft af deres forholdsmæssigt store skala bliver de ofte til en slags varetegn i det urban-

rurale landskab. Hertil kommer de mange monofunktionelle bosætnings- og erhvervsflader (Klone) med 

ensformige bygningstypologier og en minimal stedsspecificitet. Det er arealkrævende strukturer, der 

optager rummet mellem de infrastrukturelle forbindelser i det urban-rurale landskab. Mellem disse og 

andre bebyggelsesmæssige elementer findes store ekstensivt udnyttede flader (Blinde flecken). Det 

er eksempelvis lagerpladser, speditionsflader, tidligere affaldsdepoter, overskudsarealer i forbindelse 

med infrastrukturelle anlæg. Flader hvis tilgængelighed er stærkt indskrænket og derfor ikke er særligt 

præsente i den offentlige bevidsthed.

Det urban-rurale landskabs rumlige sammensætning kan karakteriseres som et spredt patchwork af 

mere eller mindre homogene strukturer (Patchwork-urbanismus), hvis indre lighed ofte er et produkt af 

segregeringen af det omkringliggende rum. I dette spredte patchwork af forskellige strukturer udgør de 

infrastrukturelle forbindelser (Netzwerk) det egentlige kontinuum. Den kompakte by forandrer sig fra et 
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identificerbart objekt til et strukturelt netværk, der indbefatter de åbne rum. Analog med den funktionelle 

”afrustning” af den historiske by ”demonteres” også offentligheden (Öffentlichkeit). I stedet for en homogen 

offentlighed, der udtrykker fælles overordnede interesser, optræder en række ”deloffentligheder”, som 

udtrykker partikulære interesser. Disse realiseres gennem det netværk af infrastrukturelle forbindelser som 

knytter det spredte patchwork af forskellige strukturer sammen. 

Kontrasten mellem det urbane og rurale opløses i det urban-rurale landskab (Hybridisierung). Landbrug, 

naturbeskyttelse, virksomheder, boliger og fritidsfunktioner lader sig ikke længere entydigt adskille i 

forhold deres rumlige behov. Med høje udnyttelsesgrader opstår en relation af gensidig gennemtrængning 

og afhængighed, der gør at en entydig definition ikke længere er mulig. I modsætning til arkitekturens 

regionale uniformitet, endeløse gentagelser af de samme typehuse og kædeforretninger, bliver 

’landskabet’ i stigende grad stiliseret som det identitetsbærende, det der skal bringe det specifikke ved 

regionen frem (Identität Landschaft).

Disse begrebslige overvejelser udtrykker hvordan det urban-rurale landskab på det generelle niveau 

kendetegnes ved en gensidig gennemtrængning af landskabets åbne rum og byggede form. Denne 

særlige karakter ved det urban-rurale landskab sætter Sieverts i forbindelse med den fortsatte 

implementering af det såkaldte ”Tucholsky2 princip”:

The Tucholsky principle is the search for reconciliation between the contrasts of participation in human 

society, the life in the city, and participation in nature. In other words, it is the yearning for a combination of 

pastoral romanticism and the comforts of the city. (Sieverts 2003, 7)

En søgen efter en løsning på det underliggende paradoks i en kombination mellem det urbane og 

rurale, som både Howard, Wright og Hilberseimer var optaget af og mange mennesker stadig forfølger 

i organisationen af deres dagligdag (ibid.). Ifølge Rowe udgør denne søgen efter at kunne kombinere 

eller forsone det urbane og rurale et underliggende tema eller motiv bag udviklingen af det urban-rurale 

landskab eller ”the middle landscape”, som han vælger at kalder fænomenet. I den forbindelse benytter 

Rowe begrebet ”modern pastoralism” til at beskrive hvordan et pastoralt perspektiv og en moderne teknisk 

2 Kurt Tucholsky (1890-1935) var tysk journalist og samfundskritikker. 
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orientering har fusioneret som resultat af denne søgen. Med dette begreb kan udviklingen af det urban-

rurale sættes ind i et kulturhistorisk perspektiv, der gør det muligt at placere de moderne vejsystemer 

direkte på grænsefladen mellem det urbane og rurale.

3.5 Moderne pastoralisme

I det klassiske værk The Machine in the Garden publiceret i 1964, beskrev den amerikanske 

kulturhistoriker Leo Marx hvordan det amerikanske folk igennem generationer har forsøgt at forlige to 

meget forskellige syn på deres land; på den ene side det ukomplicerede rurale paradis, på den anden 

side den industrialiserede og urbaniserede nation. Marx satte hermed fokus på en grundlæggende konflikt 

mellem pastorale og progressive eller utilitaristiske idealer i den amerikanske landskabsopfattelse3. 

Ifølge Marx kan der identificeres tre forskellige versioner af myten omkring landets oprindelse, som 

korresponderer med tre forskellige varianter af den amerikanske landskabsideologi; den progressive, 

den primitive og den pastorale. Den progressive variant knytter sig forestillingen om Amerika som et 

vidtstrakt uciviliseret territorium hvis ressourcer ventede på at blive udnyttet. Naturen var noget der 

skulle overvindes, bosættes og gøres nyttig. Modsat knytter den primitive variant sig til forestillingen om 

Amerika som et uspoleret paradis, hvor naturen blev identificeret med frihed, spontanitet, autenticitet og 

muligheden for undgå civilisationens mange sociale bagsider. I spændet mellem disse modsætninger 

findes den pastorale variant, som knytter sig til forestillingen om Amerika, som stedet hvor den gamle 

drøm om at opnå harmoni mellem mennesket og naturen kunne realiseres. Idealet var hverken de 

gamle europæiske civilisationer eller den vilde natur, men et ”mellemliggende landskab”, hvor de bedste 

egenskaber fra begge verdener kunne kombineres (Marx, 67).

Til trods for disse forskellige variationer fastholder Marx, at det stadig giver mening at tale om den 

amerikanske landskabsideologi og argumenterer således for, at der i realiteten kun eksisterer en enkelt 

ideologi. Ifølge Marx skabte primitivismen aldrig det konceptuelle fundament for en selvstændig ideologi 

og kun en meget beskeden andel af den amerikanske befolkning har adopteret den som guide for 

3 Marx bruger i denne forbindelse ikke termen ”landscape” men fortrækker i stedet ”space” og kalder sit emne 
”the ideology of space”. Når jeg alligevel vælger at bruge ”landskabsopfattelse” frem for ”rumopfattelse”, er det fordi jeg 
mener at det danske ”rum” ikke er fyldestgørende i forhold til det engelske ”space”.
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deres adfærd. Udover at have fungeret som motivation for forskellige miljøbevægelser er dens faktiske 

konsekvenser således til at overse. Modsat har både de progressive og pastorale idealer haft stor 

indflydelse op igennem den amerikanske historie, hvor deres indbyrdes spændinger på gentagende og 

vedholdende vis manifesterer sig. Selv om at de to idealer i princippet ultimativt er uforenelige, har denne 

logiske modsætning i praksis været relativt nem at maskere og ignorere. På denne måder mener Marx at 

der er opstået en form for fusion mellem de progressive og pastorale idealer, en enkelt ideologi der favner 

deres tilbagevendende modsætninger både i diskurs og praksis (ibid., 71). 

Det er med afsæt i disse betragtninger at Rowe har formuleret begrebet moderne pastoralisme, der 

beskriver en ideologi, hvor idealisering af det rurale liv og kontakten til naturen fusioneres med en moderne 

teknisk orientering – en kobling mellem pastoralisme og modernisme.

Selv om pastoralisme grundlæggende knytter sig til forestillingen om det rurale, påpeger Rowe på lige 

fod med Marx, hvordan pastoralismen som kunstnerisk og ideologisk motiv essentielt er en kompleks 

formulering, hvor både forestillinger om det urbane og rurale er på spil. I pastoralismen findes der samtidig 

med idealiseringen af det rurale liv og kontakten til naturen også en forestilling om at konflikten mellem 

det urbane og det rurale kan forløses og indgå i en harmonisk sammenhæng. Hermed understreges det 

hvordan pastoralismen på den ene side kan optræde i en mere simpel form, hvor det urbane og rurale 

modstilles, og på den anden side i en mere kompleks form, hvor det urbane og rurale sidestilles. 

Den moderne tekniske orientering underbygges ifølge Rowe af tre komplementerende idéer; en 

teknologisk måde at frembringe ting på, en teknokratisk måde at forvalte ting på, og en videnskabelig 

måde at fortolke mennesker og deres omverden på. Modsat pastoralismen med dens overvældende 

association med en speciel type steder, er den moderne tekniske orientering og temperament 

allestedsnærværende og primært optaget af en måde at påvirke verden på (Rowe, 227). Disse idéer 

bredte sig fra den industrielle produktion ind i det statslige bureaukrati, hvor de med tiden fik stor 

indflydelse på administrationen og planlægningen af de fysiske omgivelser og manifesterede sig i 

terminologien som effektivisering, optimering og rationalisering. Bag disse termer eksisterede forestillingen 

om at de fysiske omgivelser kunne underkastes effektive empiriske undersøgelser og at disses resultater 

kunne målsættes og anvendes i udviklingen af forskellige operationelle modeller. Den moderne tekniske 

orientering beskriver på denne måde grundlaget for udviklingen af den rationelle masterplanlægning og 

zoneplanlægningen, hvor de fysiske omgivelser blev genstand for en underopdeling i forhold til specifikke 
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og adskilte arealanvendelser distribueret i forhold til transportsystemerne og deres associerede grader af 

tilgængelighed (ibid., 231).

Koblingen mellem den moderne tekniske orientering og pastoralismen udgør ifølge Rowe det ideologiske 

grundlag bag udformningen af det amerikanske suburbia og exurbia, et urban-ruralt landskab 

karakteriseret af pastoralismens tendens til at ville forløse eller opløse iboende forskelle og modernismens 

specialiserede og differentierede tilgang til omgivelserne. Dette forhold kan eksemplificeres med hvordan 

de moderne vejsystemer både skabte grundlaget for byernes funktionelle uddifferentiering og grundlaget 

for en urban-rural syntese, hvor den urbane kompleksitets sociale og økonomiske fordele kunne udnyttes 

samtidig med at dens mange ulemper kunne undgås. 

Den moderne pastoralisme kan som ideologisk grundlag for den modernistiske byplanlægning tydeligt 

aflæses i projekterne udarbejdet af Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright og Ludwig Hilberseimer.

I 1902 præsenterede Howard sin første vision for en hybrid mellem by og land kaldet Town-Country eller 

Garden City. Denne hybrid skulle i form af tilgængelighed til arbejdspladser og ydelser matche byens 

muligheder og samtidig i form af kontakten til naturen matche det sunde miljø på landet. Ifølge Howard 

kunne dette opnås gennem en planlagt decentralisering, hvor byernes ekspansion gennemføres ved 

etableringen af en række nye bosættelser eller ”new towns” placeret uden for normal pendlingsafstand 

til eksisterende byer. Når bosættelserne nåede en vis størrelse (Howard foreslog en størrelse på 30.000 

indbyggere) skulle deres vækst stoppes og i stedet akkommoderes i nye bosættelser. På denne måde ville 

der med tiden opstå et komplekst agglomerat af byer med et åbent grønt landskab som baggrund (Hall, 

33). Dette princip fremgår af Howards diagram for The Social City (se fig. 3.23).

Howards vision af en hybrid mellem by og land er eksemplarisk i forhold til at beskrive den moderne 

pastoralismes ideologiske kompleksitet. På den ene side ses tydeligt idealiseringen af det rurale liv og 

kontakten til naturen, som sættes i kontrast til storbyen og dens usunde miljø. På den anden side ses 

tilsvarende tydeligt drømmen om at kunne opnå harmoni mellem det rurale og det urbane. Den moderne 

tekniske orientering kommer til udtryk i måden hvorpå visionen skulle realiseres gennem en rationel og 

omfattende planlægning, hvor arealanvendelse, antal beboere i bosættelserne og afstanden mellem 

bosættelserne kunne effektiviseres og optimeres.

I 1935 præsenterede Wright i forbindelse med en udstilling om industriel kunst en detaljeret skalamodel 

af hans vision for Broadacre City, hvor alle borgere skulle have mindst en ”acre” (ca. 4000 m2) land til 

Fig. 3.23 Ebenezer Howards diagram for The Social City, som 
demonstrerer hans forestilling om planlægningen af en række 
“new towns” grupperet omkring en eksisterende by. Med denne 
planlagte decentralisering skulle byens og landets kvaliteter 
forenes og deres ulemper elimineres.  
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rådighed (se fig. 3.24). Som det var tilfældet med Howards Garden City byggede Wrights Broadacre City 

også på princippet om en decentralisering af byen, men her til et punkt hvor distinktionen mellem urban og 

rural ikke længere eksisterede. Byen var som Wright skulle have formuleret det ”flyttet på landet”. 

Den moderne pastoralismes idealisering af det rurale liv og kontakten til naturen er på flere måder langt 

mere udtalt i Wrights Broadacre City end i Howards Garden City. Hvor Howard tager sit udgangspunkt 

i det urbane og søger at kombinere det med det rurale, gør Wright det stik modsatte, hvilket meget 

præcist afspejler deres personlige baggrund. Wright baserede sine tanker på de sociale præmisser, 

som han kendte fra Wisconsin, jordbrugernes selvstændige og uafhængige tilværelse (ibid., 44). I 

Broadacre City udgør det individuelle bosted det eneste reelle center i et åbent urban-ruralt landskab 

med spredte industrier, kontorer, skoler og andre faciliteter som hører til et højtudviklet industrielt 

samfund. Til hvert bosted knytter sig dyrkbart land, hvormed en vis form for selvforsyning skulle kunne 

opretholdes. Forestillingen om et ruralt liv med tæt kontakt til naturens elementer er på denne måde meget 

nærværende og konkret i Wrights vision.

Til trods for Wrights idealisering af den rurale livsførelse repræsenterer Broadacre City på ingen måde 

et sentimentalt ønske om at vende tilbage til tidlige tiders mere simple omstændigheder, men tværtimod 

Wrights vision for, hvordan mennesket på optimal vis kunne udnytte teknologiens fordele. Den moderne 

tekniske orientering kom især til udtryk i måden hvorpå Wright havde tænkt transportsystemet.

I 1944 præsenterede Hilberseimer sit koncept for byggestenen til The New City - den såkaldte ”settlement 

unit”, som var organiseret omkring en afsluttet antennestruktur. Disse enheder kunne kombineres på 

et utal af forskellige måde i forhold til forskellige funktionelle zoneinddelinger og skulle i den nye by 

distribueres ud i landskabet (Pope, 72). Alt efter landskabets topografi ville sammensætningen af disse 

autonome enheder danne forskellige strukturer knyttet sammen af et omfattende vejnet (se fig. 3.25). 

Albert Caldwell der tegnede Hilberseimers pastorale drømme, var entusiastisk omkring idéen om at 

decentralisere byen, så den kunne blive en integreret del af det vidtstrakte landskab. Han forestillede sig, 

at landskabet ville komme til at gennemtrænge den nye by, så boliger, skoler, industribygninger, butikker 

m.v. ville ligge midt i en park: 

The city is in the landscape and the landscape is in the city. (...) The great size, and the agricultural and 

forest use, would give this park a character finer than the merely decorative and expensive park of today, 

Fig. 3.24 Fotografisk udsnit af Frank Lloyd Wrights detaljerede 
skalamodel af hans vision for Broadacre City, hvor byen er 
“flyttet på landet”. Distinktionen mellem det urbane og det rurale 
er ikke-eksisterende. I Broadacre City udgør det individuelle 
bosted det eneste reelle center i et vidtstrakt urban-ruralt land-
skab. 
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staple as a potato. The differentiation between city and landscape would disappear: in its place would be a 

vital and rational interpretation of landscape and city. (Caldwell 1945, citeret i Hauxner, 243)

Caldwells beskrivelse af Hilberseimers vision for den nye by fanger det essentielle i ideologien bag den 

moderne pastoralisme. Med en rationel planlægning bygget op omkring de moderne vejsystemer skulle 

den historisk betingede konflikt mellem det urban og det rurale forløses – by og land skulle indgå i en 

produktiv syntese. Hvor den moderne pastoralisme i Howards Garden City antog en mere simpel form i 

kraft af kontrasten mellem urban og rural, antager den i Hilberseimers vision for  The New City en mere 

kompleks form, hvor kontrasten søges ophævet og erstattet af noget nyt.

3.6	 Vejnettet	som	grænseflade	mellem	det	urbane	og	rurale

Gennemgangen af hvordan udbygningen af de moderne vejsystemer kan sættes i relation til udviklingen 

af det urban-rurale landskab og beskrivelsen af den moderne pastoralisme som underliggende tema eller 

motiv for udviklingen af det urban-rurale landskab, placerer vejnettet direkte på grænsefladen mellem det 

urbane og rurale. På denne måde er opmærksomheden blevet rettet mod vejnettet som en infrastruktur 

involveret i formidlingen mellem natur, kultur og produktionen af ’byen’ (Graham & Marvin, 8-9). 

Analysen af vejnettets udbygning i området omkring Herning og Ikast illustrerede hvordan relationen 

mellem det ubebyggede og bebyggede har transformeret sig radikalt med de moderne vejsystemers 

organisatoriske principper. Med den moderne bys organisering omkring enklaven er disses eksteriør blevet 

en integreret del af det urbane. Et forhold der stemmer overens med hvordan forsoningen mellem det 

urbane og rurale på rationel vis blev sat på formel med den moderne pastoralisme og fusionen mellem 

et pastoralt perspektiv og en moderne teknisk orientering. I henhold til denne fusion og dens rolle som 

ideologisk fundament for den modernistiske byplanlægning blev forsoning mellem det urbane og rurale 

integreret i det moderne vejsystems organisatoriske principper. 

Analysen af motorvejens indflydelse på tilgængeligheden til arbejdspladser i et område omkring den 

østjyske motorvej illustrerede, hvordan det med udviklingen af et moderne vejsystem i stigende grad er 

blevet relevant at betragte grænserne mellem det urbane og rurale i et tilgængelighedsperspektiv frem for i 

et perspektiv, der fokuserer på bebyggelsesmæssig tæthed. Med udbygningen af de moderne vejsystemer 

Fig. 3.25 Illustration fra Ludwig Hilberseimers vision om en 
moderne by bygget op omkring hans koncept for den såkaldte 
“settlement unit”. Med udgangspunkt i disse enheder skulle 
byen distribueres ud i landskabet; by og land skulle indgå i en 
produktiv syntese. 
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blev grundlaget etableret for en (auto)mobilitet, hvormed mange mennesker i overensstemmelse med 

Tucholsky princippet søger at forsone det urbane og rurale i organisationen af deres dagligdag. 

Placeringen af vejnettet på grænsefladen mellem det urbane og rurale kan på denne måde knyttes til 

planlægningen, både med hensyn til hvilken rolle vejnettet tillægges og under hvilke faglige forestillinger 

og præmisser vejplanlægningen finder sted, og med hensyn til de præmisser som (auto)mobiliteten 

sætter for planlægningen. I den forbindelse forekommer udviklingen af det urban-rurale landskab og dets 

heterogene patchwork af urbane og rurale elementer samt hybride fremtrædelsesformer at udgøre en 

udfordring i forhold til de disciplinære adskillelser og forestillinger om det urbane og rurale, der aktuelt 

kendetegner den fysiske planlægning. 

I forhold til hvordan Leo Marx i 1964 observerede hvordan maskinen blev indpasset i haven, beskriver 

de aktuelle forhold ifølge den amerikanske landskabsarkitekt Gary Strang en situation, hvor maskinen er 

uadskillelig fra haven, eller hvor maskinen og haven er fuldstændig sammenflettede. Til trods for denne 

tætte relation mellem infrastrukturen og det konstruerede landskab betragtes infrastrukturen sjældent 

som en mulighed eller grundlæggende komponent i forhold til byens eller regionens form (Strang, 220-1). 

Den hollandske arkitekturhistoriker Michelle Provoost har gjort en tilsvarende observation. I forbindelse 

med de hollandske motorveje undrer Provoost sig over, hvordan de anlægges med henblik på tilpasning 

og harmonisering i forhold til landskabet, som om de to var polære modsætninger – den ene kunstig, 

den anden naturlig. I modsætning hertil hævder Provoost at anlæggelsen af veje kan betragtes som en 

mulighed for at give form til en helt ny by eller nyt landskab (Provoost, 250).

I Danmark, hvor idealiseringen af kulturlandskabet har rødder tilbage til de danske guldaldermaleres 

skildring af de rurale miljøer (Braae, 224-6), gør samme forhold sig gældende. Her betragtes motorvejen 

fortsat som en maskine, der skal indpasses i haven – vejen og landskabet betragtes som modsætninger. 

Denne simple form for moderne pastoralisme er imidlertid kommet under pres i forhold til de aktuelle 

urbaniseringsprocesser og kulturlandskabets fortsatte udvikling. De værdier og den arv, som knytter sig til 

denne tradition, er alvorligt truet af kulturlandskabets transformation (Aalborg Universitet et al, 125).

Ifølge den belgiske arkitekt og byteoretiker Marcel Smets udgør adskillelsen mellem planlægningens 

forskellige discipliner et problem i forhold til det urban-rurale landskabs heterogene og sammensatte 

karakter. I forbindelse med planlægningen af større infrastrukturelle anlæg beskriver Smets: 
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This apparent randomness of the urbanised territory portrays the overlay of architecture, infrastructure and 

landscape. Each new intervention, whatever its nature, takes up the other layers simultaneously, and we 

are scarcely able to distinguish what design belongs to which category. (…) This fusion clearly blurs the 

distinction between established disciplines. No matter how intelligent or brilliant, an approach, which only 

addresses one of the traditional design professions, always suffers from either isolation or adornment. (…) 

In practice, the division among traditional disciplines and the customary forms of commissions related to it, 

run in against this perception of infrastructure as an all-inclusive landscape.  (Smets 2001, 121)

Med denne beskrivelse pointerer Smets, hvordan adskillelsen mellem de etablerede discipliner udgør 

en hindring i forhold til at kunne betragte infrastrukturen i et mere helhedsorienteret perspektiv, der tager 

højde for sammenflydningen af disse discipliners domæner i det urban-rurale landskab. Dette forhold er 

ifølge Smets en af de væsentligste årsager til, at studier omkring infrastrukturens rolle i den fremtidige 

udvikling af de urbaniserede landskaber fortsat tilhører feltet af utopiske øvelser og på hvordan dette 

landskab består af isolerede felter skabt ud fra deres egen selvstændige logik (ibid., 121, 124). 

Udover adskillelsen mellem byplanlægningen og vejplanlægningen, hvis grundlag blev beskrevet i forrige 

kapitel, handler dette forhold også om adskillelsen mellem byplanlægningen og landskabsplanlægningen. 

Ifølge den amerikanske landskabsarkitekt og landskabsteoretiker James Corner præges opfattelsen 

af landskabet af en billedlig eller scenografisk orienteret impuls, der betyder at landskabets fysiske 

fremtoning med tiden separeres fra årsagerne til dets udformning. På denne måde maskeres landskabets 

kunstighed langsomt og fremstår gradvist som noget naturligt (Corner 1999, 156-7). I forhold til 

landskabsarkitekturen og landskabsplanlægningen betyder denne impuls en markant reduktion i forhold til 

disse discipliners mulighed for et kritisk engagement i udformningen af kulturlandskabet (ibid., 158).

Den stærke kobling mellem landskabet og det kulturelle billede af ’naturen’ betyder ifølge Corner også at 

landskabet kommer til at optræde som byens modpol, et supplement hentet fra en natur udenfor og uden 

bygninger og infrastruktur (Corner 2006, 25). Med disse kategoriers tilhørsforhold til bestemte professioner 

og institutionaliserede discipliner kommer byplanlægningen og landskabsplanlægningen til at tage sig af 

forskellige domæner, der ofte betragtes som modstillede eller komplementerende. Byplanlægningen bliver 

en profession og disciplin knyttet til den kulturelle produktion, mens landskabsplanlægningen bliver en 

profession og disciplin knyttet til beskyttelsen af ’naturen’. Dette forhold kan sikkert være med til at forklare 
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hvorfor infrastrukturen, som Strang og Provoost har observeret det, ofte betragtes som et kunstigt element 

i forhold til landskabet og sjældent som en mulighed for at give form til et nyt landskab.

Adskillelsen mellem by- og landskabsplanlægningen og vejplanlægningens autonomi i forhold til 

byplanlægningen betyder at det moderne vejsystem løber risikoen for at havne i en mellemposition – noget 

der hverken tilhører ’byen’ eller ’landskabet’. På denne måde bliver det moderne vejsystem et element, der 

bidrager til en unødvendig og tilfældig fragmentering af det urban-rurale landskab, frem for en infrastruktur 

der involveres i organiseringen af forskellige sammenhænge i det urban-rurale landskab. Et forhold der er 

i overensstemmelse med Smets’ beskrivelse af det urban-rurale landskab som et landskab bestående af 

isolerede felter skabt ud fra deres egen selvstændige logik.

3.7 Opsummering

Med beskrivelsen af sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale 

landskab og vejnettets placering direkte på grænsefladen mellem det urbane og rurale blev det muligt at 

identificere endnu et forhold som bidrager til vejplanlægningens manglende forankring i forhold til by- og 

landskabsplanlægningen. Ikke alene vejplanlægningens autonomi i forhold til byplanlægningen, men også 

adskillelsen mellem by- og landskabsplanlægningen kan beskrives som problematisk. Med de forestillinger 

om relationen mellem kultur og natur, som kan knyttes til disse professioner og institutionaliserede 

discipliner, implementeres en faglig optik, hvor de moderne vejsystemer hverken forankres i ’byen’ eller i 

’landskabet’. På denne måde forekommer adskillelsen mellem by- og vejplanlægningen at kunne bidrage 

til vejplanlægningens autonomi og til en cementering af vejnettet og vejplanlægningen som et rent trafikalt 

og transportøkonomisk anliggende. 

Disse betragtninger understreger, hvordan forestillingerne om en klar adskillelse mellem ’byen’ og 

’landskabet’ og mellem kultur og natur, er specielt problematisk i forhold til det urban-rurale landskab 

og planlægningens muligheder for at have en kvalitativ indflydelse på dets fremtidige udvikling. 

I forhold til at kunne kvalificere det urban-rurale landskab argumenter Sieverts således også for 

etableringen af en ny form for planlægning eller planlægningskultur, der på et konceptuelt plan 

kombinerer by- og landskabsplanlægningen (Sieverts 2003, 121). En kvalificeringstilgang i forhold til 

planlægningen af det urban-rurale landskab, der ifølge landskabsplanlægger og landskabsteoretiker 
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Vera Vicenzotti kan betragtes som en mellemliggende position imellem to forskellige faglige ”lejre”, der 

henholdsvis er lidenskabelige modstandere og euforiske tilhængere af udviklingen af det urban-rurale 

landskab. Hvor modstanderne repræsenterer en grundlæggende afvisning af de former den moderne 

urbaniseringsdynamik antager og udtrykker en længsel efter en tidligere orden med klare kontraster, 

repræsenterer tilhængerne omvendt en omfavnelse af den åbenhed, ubestemthed og ikke-specificitet, 

som denne dynamik tilvejebringer. Mellem disse positioner findes dem som grundlæggende forholder sig 

positivt til realiteterne i det urban-rurale landskab og som enten igennem en forsoning eller kultivering af 

dets brudflader ønsker at udvikle dets karakter, egenart og identitet (Vicenzotti refereret i Sieverts 2007, 

5-6).

I forhold til sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale 

landskab forekommer det relevant at undersøge, hvordan en konceptuel kombination af by- og 

landskabsplanlægningen kan bidrage til at forankre vejplanlægningen i forhold til kvalificeringen af det 

urban-rurale landskab; samt at undersøge mulighederne for at involvere vejplanlægningen i forhold til at 

forsone eller kultivere brudfladerne i det urban-rurale landskab.
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Fig. 4.0 Diagram fra OMA’s konkurrenceforslag til 
udformningen af Parc de la Villette i Paris (1982), som 
illustrerer det bærende princip i organiseringen af parken. 
Som en horisontal skyskraber blev parken inddelt i en række 
parallelle bånd, hvis programmatiske indhold og arkitektoniske 
udformning skulle kunne forandres efter behov. Med dette 
organisationsprincip var det intentionen at skabe et koncept 
for parken, som var i stand til at respondere på den uvished 
og ubestemmelighed, der knyttede sig til parkens fremtidige 
anvendelse.

4.1 Introduktion

I dette kapitel anlægges et udviklingsorienteret perspektiv på problemstillingen omkring vejplanlægningens 

manglende forankring i forhold til by- og landskabsplanlægningen. Formålet er at beskrive vejnettets 

mulige rolle i kvalificeringen af det urban-rurale landskab som en planlægningsmæssig platform, der 

arbejder på tværs af den traditionelle adskillelse mellem by- og landskabsplanlægningen. Til dette formål 

inddrages en række betragtninger fra den aktuelle diskurs omkring ”landscape urbanism” (Waldheim), som 

søger at etablere grundlaget for en ny dialektisk syntese mellem by- og landskabsplanlægningen. I den 

forbindelse betragtes landskabet både som en optik for den moderne by og et medium for dens udvikling. 

Med udgangspunkt i denne landskabsurbane diskurs og de tilknyttede betragtninger omkring landskabet 

bliver det muligt at forankre vejnettet  i forhold til by- og landskabsplanlægningen; vejnettet som en 

underliggende struktur eller infrastruktur involveret i organiseringen af det urban-rurale landskab. I dette 

perspektiv kan vejnettets arkitekturstrategiske potentiale beskrives som dets evne til at organisere det 

urban-rurale landskab på en måde, så dets brudflader forsones eller kultiveres.

For at anskueliggøre dette perspektiv på vejnettet præsenteres et arkitektonisk udviklingsarbejde, der 

blev gennemført som en undersøgelse af vejnettets arkitekturstrategiske potentiale. Dette arkitektoniske 

udviklingsarbejde hentede inspiration i en konsulentopgave udført i samarbejde med tre kolleger fra Institut 

for By og Landskab ved Arkitektskolen Aarhus for Skov- og Naturstyrelsen i foråret 2007. Formålet med 

denne konsulentopgave var at beskrive alternative muligheder for den fremtidige byvækst og trafikale 

infrastruktur i hele det østjyske ”bybånd”. Et opdrag der tog udgangspunkt i Landsplanredegørelsen 

2006, hvor regeringen fremlagde det som en statslig prioritet, at der for hele det østjyske ”bybånd” 

igangsættes en langsigtet fysisk planlægning, som både etablerer en overordnet bystruktur og sikrer 

sammenhængende landskaber. For en god ordens skyld bør det understreges, at det arkitektoniske 

udviklingsarbejde præsenteret i denne afhandling kun henter inspiration i opdraget fra Skov- og 

Naturstyrelsen, og ellers ikke har nogen sammenhæng med det konkrete konsulentarbejde.

4.2 Den landskabsurbane diskurs

Begrebet ”landscape urbanism”, der oprindeligt blev formuleret af den canadiske landskabsarkitekt og 
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Fig. 4.1 Tegning fra OMA’s konkurrenceforslag til 
udformningen af Parc de la Villette i Paris (1982), der beskriver 
parkens parallelle bånd som en serie af miniature landskaber 
med forskellige temaer. 

landskabsteoretiker Charles Waldheim i forbindelse med et symposium afholdt i 1997, har siden fungeret 

som betegnelsen for en planlægningsmæssig diskurs, hvor grænserne mellem de traditionelle discipliner 

by- og landskabsplanlægning er under transformation. Selve begrebet udtrykker en dialektisk syntese, 

hvor disse discipliner på den ene siden forenes og på den anden side forbliver distinkte. Et hybridt forhold 

hvor de to discipliner er gensidigt afhængige. På denne måde adskiller den landskabsurbane diskurs sig 

fra tidligere forsøg på at beskrive byområder som landskaber eller at placere landskabet i byen (Corner 

2006, 24).

Ifølge Waldheim rummer den landskabsurbane diskurs en indlejret kritik af den traditionelle 

byplanlægnings manglende evne til at yde sammenhængende, kompetente og overbevisende forklaringer 

på de forhold, som kendetegner den moderne by. På denne måde kan den landskabsurbane diskurs 

betragtes som en disciplinær omstilling, hvor landskabet erstatter bygningsarkitekturens historiske rolle 

som det basale element i byplanlægningen:

Landscape Urbanism describes a disciplinary realignment currently underway, in which landscape 

replaces architecture as the basic building block of contemporary urbanism. For many, across a range of 

disciplines, landscape has become both the lens through which the contemporary city is represented and 

the medium through which it is constructed.  (Waldheim 2006, 11)

Waldheims beskrivelse af landskabet både som en optik for den moderne by og et medium for dens 

udvikling, understreger hvordan landskabet i tilknytning til den landskabsurbane diskurs betragtes som 

en konceptuel model. En model der både formår at indbefatte mangfoldigheden af elementer i det urban-

rurale landskab og som samtidig retter opmærksomheden mod de processer, der er involveret i disses 

tilblivelse og transformation. Beskrivelsen af landskabet som konceptuel model knytter sig til en forståelse 

af landskabet, hvor de sceniske og visuelle aspekter nedtones i forhold til de produktive aspekter - hvad 

landskabet kan og hvordan det arbejder over tid vægtes højere end dets formelle karakteristika og blotte 

fremtoning. I dette perspektiv betragtes landskabet i højere grad som et aktivt instrument til berigelse 

af kulturen end som et passivt produkt af kulturen (Corner 1999, 4). En forståelse af landskabet, som 

har klare referencer til den amerikanske landskabsteoretiker John Brinkerhoff Jackson, der beskriver 

landskabet som et syntetisk rum eller system af rum, der overlejres terrænet og som fungerer og udvikler 
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Fig. 4.2 Diagram fra OMA’s konkurrenceforslag for udform-
ningen af den nye satellitby Melun-Sénart udenfor Paris (1987). 
Et system af åbne ubebyggede ”bånd”, der efterlod en række 
”øer” til bygningsarkitekturen, udgjorde det strukturerende og 
betydningsbærende i planens udformning. 

sig ud fra samfundsmæssige behov (Jackson, 8). I dette perspektiv kan landskabet betragtes som det, 

der opstår i koblingen mellem menneskets grænsedragninger – matrikler, marklodder, zoner m.v. og de 

naturgivne forhold – topografi, geologi, hydrologi m.v.  Med andre ord er denne forståelse af landskabet 

ikke indskrevet i den dikotomi mellem kultur og natur, der ellers præger de traditionelle discipliner by- og 

landskabsplanlægning.

Landskabets betydning som konceptuel model i forhold til den landskabsurbane diskurs, kan beskrives 

ud fra de centrale planlægningsmæssige problemstillinger eller de temaer, som diskursen retter sin 

opmærksomhed mod. Til de væsentligste af disse problemstillinger eller temaer hører den uvished og 

ubestemmelighed, der kan knyttes til de aktuelle byudviklingsprocesser, samt hvilke præmisser disse 

processer og en mere netværksorienteret livsform sætter for karakteren og betydningen af det offentlige 

domæne.

Den uvished og ubestemmelighed, der kan knyttes til de aktuelle byudviklingsprocesser, drejer sig 

ifølge Smets om, eksempelvis hvordan globaliseringen af markedsøkonomien og tilbagetrækningen 

af de offentlige autoriteter skaber en situation hvor byudviklingen i stigende grad styres af udsvingene 

på ejendomsmarkedet. En situation hvor bygningsprojekter betragtes mere ud fra deres afkast som 

kapitalinvesteringer og mindre ud fra deres relationer til omgivelserne (Smets 2002, 88). Hertil kommer 

hvad Sieverts beskriver som den kulturelle og politiske opløsning af byen, der opstår når individuelle byer 

integreres i et regionalt urban-ruralt landskab, hvor sociale bånd og arbejds- og fritidsmarkeder flyder 

sammen. På grund af de mange selvstændige autoriteter og interessegrupper stimuleres den interne 

konkurrence, hvormed det urban-rurale landskab i politiske, sociale og kulturelle termer løber risikoen for 

at blive splittet ud i en række selvtilstrækkelige og konkurrencebetonede fragmenter (Siverts 2003, 60); en 

opsplitning der gør en konsensusorienteret og langsigtet planlægning vanskelig.

I forhold til denne problemstilling fremføres landskabet i forhold til den landskabsurbane diskurs som 

en konceptuel model i planlægningen, der dels kan imødekomme uvisheden og ubestemmeligheden 

igennem en mere procesorienteret tilgang til planlægningen, dels kan operere uafhængigt af uvisheden 

og ubestemmeligheden igennem et fokus på de sammenhænge, der kan etableres uden om den 

konventionelle byplanlægnings bekostelige og ufleksible apparat. Fælles for disse to strategiske spor 

er ønsket om at kunne skabe sammenhænge, der både i et æstetisk, socialt og økologisk perspektiv 

er meningsfulde, til trods for uvisheden og ubestemmeligheden, der kan knyttes til de aktuelle 
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byudviklingsprocesser. 

Imødekommelsen af uvisheden og ubestemmeligheden igennem en mere procesorienteret tilgang til 

planlægningen handler primært om, hvordan landskabet kan betragtes som et medium, som i særlig grad 

er i stand til at respondere på midlertidige forandringer, transformationer og tilpasninger. Kvaliteter der 

peger på landskabet som en analog til de til aktuelle byudviklingsprocesser (Waldheim 2006, 39). Det 

at anvende landskabet som konceptuel model i planlægningen, betyder med andre ord at byudviklingen 

i højere grad tænkes ind i en fleksibel og dynamisk ramme, hvor der ikke tænkes i færdige produkter 

eller værker. En tilgang til planlægning der trækker på traditionerne inden for landskabsarkitekturen, hvis 

interventioner netop ikke betragtes som endelige eller afsluttede værker, men som interventioner der 

fortløbende tilpasses og transformeres: 

Architects and industrial designers often see their designs as a final product of genius, whose aesthetic 

entirety originated in their minds. A design like that is thrown off by the slightest damage. Landscape 

architects have learnt to put that into perspective, because they know that their designs are continually 

adapted and transformed. We have learned to see landscape not as a ’fait accompli’, but as the result of 

countless forces and initiatives.  (Adriaan Geuze, citeret i Lootsma, 259-60).

Som eksempel på brugen af landskabet som en processuel model refereres der i relation til den 

landskabsurbane diskurs ofte til OMA’s konkurrenceforslag fra 1982 til udformningen af Parc de la Villette. 

I dette projekt blev det bærende princip i organiseringen af parken udgjort af dens inddeling i en række 

parallelle bånd, der hver især kan udformes som miniaturelandskaber til understøttelsen af forskellige 

anvendelser (se fig. 4.0-1). Bånd hvis indhold kunne forandres efter behov. Med denne organisation, hvis 

analogi til agrikulturen er tydelig, var det intentionen at skabe et koncept for parken, som var i stand til 

respondere på den uvished og ubestemmelighed, som kunne knyttes til parkens fremtidige anvendelse, 

uden at parkens oprindelige og grundlæggende idé blev kompromitteret. Des bedre parken ville fungere, 

des mere ville den være i en konstant forandringsproces (Koolhaas, 921).

Landskabet som konceptuel model, der kan operere uafhængigt af uvisheden og ubestemmeligheden, 

tager primært udgangspunkt i den betragtning, at det ubebyggede i forhold til bebyggede ikke i samme 

grad er underlagt de kræfter, der syntes at fragmentere det urban-rurale landskab. Ved at tillægge det 

Fig. 4.3 Tegning fra OMA’s konkurrenceforslag for 
udformningen af den nye satellitby Melun-Sénart udenfor 
Paris (1987). Ved at tillægge det ubebyggede rum den 
opmærksomhed og betydning, som bygningsarkitekturen 
almindeligvis får, var det intentionen at udforme en 
planlægningsstrategi for den nye by, der i højere grad ville være 
resistens overfor byudviklingens normative processer. Projektet 
forsøgte på denne måde at tage bestik af den politisk følsomme 
debat omkring kulturlandskabets urbanisering.  
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Fig. 4.4 Illustration fra projektet omkring Regionalpark 
Rhein-Main ved Frankfurt am Main, som bygger på idéen om 
landskabet som et offentligt domæne. Projektet støtter visionen 
om at etablere et sammenhængende landskab ud fra det 
ubebyggede rum imellem de individuelle bebyggelsesområder. 
Et nyt landskab, der med udgangspunkt i områdets specifikke 
topografi og historie kan give det overvejende anonyme 
område en unik form og fungere som et offentligt “netværk”, der 
orientere sig mod de bebyggede områder (Sieverts 2003, 82-7).

ubebyggede den samme mængde opmærksomhed og betydning, som det bebyggede almindeligvis får, 

opstår muligheden for udformningen af planlægningsmæssige strategier, der i højere grad er resistente 

overfor byudviklingens normative processer (Shannon, 156). Det ubebyggedes popularitet og uskyldighed 

i forhold til det bebyggede, der ofte er genstand for politiske slagsmål imellem forskellige interessenter, 

kan på denne måde udnyttes til at opnå konsensus om planlægningsmæssige tiltag til sikring af forskellige 

sammenhænge. 

Som eksempel på denne strategiske anvendelse af det ubebyggede refereres der i relation til den 

landskabsurbane diskurs ofte til et andet projekt af OMA. Det gælder kontorets konkurrenceforslag 

fra 1987 til den nye by Melun-Sénart, hvor det strukturerende og betydningsbærende flyttes fra 

bygningsarkitekturen til de åbne rum i landskabet, der i den forbindelse fremføres som garant for 

skønheden, uforstyrretheden og identiteten i området. På baggrund af en grundig analyse af områdets 

eksisterende kulturlandskab udpeges således en række langstrakte bånd, der skal friholdes for fremtidig 

bebyggelse. Systemet af disse bånd efterlader en række øer, der så til gengæld overlades til den uvished 

og ubestemmelighed, der præger det bebyggede (se fig. 4.2-3). Med dette koncept sikres både en stor 

grad af fleksibilitet i forhold til det bebyggede, samtidig med at øernes autonomi i sidste ende vil styrke 

helhedens sammenhæng. Projektet forsøger på denne måde at tage bestik af den politisk følsomme debat 

omkring kulturlandskabets urbanisering og overføre den til planlægningen. Igennem en taktisk manøvre 

i forhold til at omvende en defensiv position fokuseres der i projektet snarere på, hvad der ikke skal ske 

med Melun-Sénart, end hvad der skal ske (Koolhaas, 974).

Karakteren og betydningen af det offentlige domæne er som nævnt en anden væsentlig problemstilling 

eller tema, som den landskabsurbane diskurs retter sin opmærksomhed mod. Ifølge Sieverts bryder 

hverdagslivet i det urban-rurale landskab med principperne om de veltilpassede og tæt sammenknyttede 

semantiske niveauer som vi ser udfoldet omkring kvarteret, distriktet, byen og regionen. Niveauer som 

igennem mange år har repræsenteret det officielle planlægningsideal (Sieverts 2003, 75). Et ideal som 

realiteterne i det urban-rurale landskab er vokset fra i takt med at aktivitetssfærerne har forandret sig fra at 

være organiseret omkring koncentriske cirkler til et netværk af funktionelt specialiserede ”øer”, der primært 

knyttes sammen af trafiksystemerne. På denne måde skildrer det urban-rurale landskab fremkomsten af 

en rumlig ramme omkring hverdagslivet, der i stigende grad bliver isoleret (ibid., 76-7).

De præmisser denne organisationen af hverdagslivet omkring et netværk af mere eller mindre isolerede 
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Fig. 4.5 Plantegning der viser de tolv kommuner, som var 
indbefattet i opdraget fra Skov- og Naturstyrelsen omkring 
beskrivelsen af alternative muligheder for den fremtidige 
byvækst og trafikale infrastruktur i det østjyske ”bybånd”.

øer sætter for karakteren og betydningen af det offentlige domæne, er blevet beskrevet af de hollandske 

byteoretikere og samfundsforskere Maarten Hajer og Arnold Reijndorp. I en kulturgeografisk fortolkning 

af det urban-rurale landskab som ”an archipelago of enclaves” beskriver Hajer og Reijndorp, hvordan 

mennesker fra forskellige baggrunde har udviklet stadigt mere effektive rumlige strategier til både at møde 

og undgå at møde andre mennesker på. En kulturel geografi hvor hvert individ selv sammensætter sin 

egen by ud fra geografisk spredte enklaver (Hajer & Reijndorp, 53-6). Selv om det urban-rurale landskab 

ikke på samme måde som den traditionelle by er et domæne af folkelig åbenhed, er det ifølge Hajer 

og Reijndorp vigtigt ikke at forfalde til pessimistiske konklusioner. Frem for at søge svar på hvordan 

udviklingen af enklaver kan holdes tilbage, bør der i stedet søges svar på hvilke muligheder denne nye 

rumlige og sociale virkelighed tilbyder i forhold til udviklingen af nye og interessante former af det offentlige 

domæne (ibid., 60). I den forbindelse peger Hajer og Reijndorp på, at den aktuelle måde hvorpå det 

offentlige domæne struktureres på forhånd, ikke korresponderer med paletten af individuelle valg og de 

ambivalente attituder som mennesker indtager i forhold til disse valg. Det offentlige domæne struktureres 

ofte på forhånd i forhold til bestemte adfærdsformer, hvilket ikke efterlader mulighed for netop den 

diversitet og ambivalens, der kan identificeres i forhold til enklavekulturen (ibid., 68). I en form for generel 

konklusion slutter Hajer og Reijndorp, at der i forhold til videreudviklingen af det offentlige domæne i højere 

grad bør fokuseres på udformningen af overgange, passager, forbindelser og de mellemliggende rum. På 

udformningen af strukturer der kan forbinde de dissekerede verdner, som kan ses som resultatet af den 

konventionelle byplanlægnings principper om adskillelse og separation (ibid., 129).

Ifølge den franske filosof og landskabsteoretiker Sebastian Marot, der er en væsentlig bidragydere i 

forhold til den landskabsurbane diskurs, rummer landskabet som konceptuel model netop et alternativ 

til den konventionelle byplanlægning. Et alternativ, der kan benyttes som springbræt i fornyelsen af 

betydningen af det offentlige domæne (Shannon, 145). Centralt for Marots formulering af landskabet som 

alternativ til den konventionelle byplanlægning, er en diskussion af forholdet mellem ”site” og ”programme” 

som grundlæggende ræsonnementer, der er  involverede i alle projekter. I den forbindelse problematiseres 

den konventionelle byplanlægnings prioritering af programmet over stedet – en bevægelse fra programmet 

til stedet - hvilket ses som led i en reduktion og udfladning af stedets potentiale som offentligt domæne 

(Marot 2003, 86). I opposition til denne ”urbanism” har Marot formuleret begrebet ”sub-urbanism”:
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Fig. 4.6 Plantegning der viser de eksisterende skov-, bolig- 
og erhvervsarealer (2005) set i forhold til de kommende 
arealudlæg (2030).

Sub-urbanism: n. derived from suburban (cf. suburbia) and distinguished from urbanism. 1. Corpus of 

experiments and techniques of territorial development (involving landscaping, architecture, infrastructure 

and geotechnics) specifically developed in the suburbs, whereby the latter have given shape to their 

particular spaces and physiognomies. 2. Discipline of architecture initially inspired by suburban situations, 

and where the hierarchy that urbanism has established between programme and site (imitating the 

programme-oriented approach that is more genuine to architecture) is overturned, such that site becomes 

the regulatory idea of the project. Cf. landscape design. 3. Theoretical and critical hypothesis, not 

necessarily exclusive of its opposite, which reads territorial development as a movement ‘from the outside 

inward’, from the outlying areas towards the city. By extension: historiographic approach that considers 

these suburban experiments, their landscapes techniques and in particular their gardens as veritable 

laboratories for urbanism and for territorial development. (Ibid., 7)

Som det fremgår af denne leksikografiske beskrivelse udgør de specielle morfologier, typologier og 

metoder, som knytter sig til forstæderne som historisk grænseflade mellem det urbane og rurale, 

grundlaget for en alternativ tilgang til planlægningen, hvor stedet frem for programmet bliver den 

kontrollerende idé i udviklingen af projekter. Ifølge Marot rummer den landskabsarkitektoniske tradition 

netop et potentiale i forhold til at agere i dette interface mellem det urbane og rurale eller ”middle 

landscape”, som i dag beskriver en mere generel situation. For det første er den landskabsarkitektoniske 

tradition tæt forbundet med det traditionelle landbrug og er derfor egnet til at imødekomme tilpasningen 

af landbrugslandet til nye praksisser og dets betydning som offentligt domæne. For det andet oplever 

den landskabsarkitektoniske tradition en fornyet interesse i forhold til at udforme byens offentlige 

domæne som åbne frie landskaber i kontrast til de monofunktionelle systemer. Ifølge Marot er dette 

dobbelte bånd mellem landbrugslandet og det offentlige domæne som problemsfære, det der gør den 

landskabsarkitektoniske traditions teoretiske og operationelle bidrag så vigtig. Landskabsarkitekturens 

styrke ligger i at kunne tilbyde en fælles vision for kultiveringen af det urban og rurale, gennem hvilken 

byen på den ene side afsløres som et sediment af gentagende fortolkninger, og landet på den anden 

side opfattes som et produkt af historien (Marot 1995, 19-21). På denne måde ser Marot et særligt 

potentiale i den landskabsarkitektoniske tradition i forhold til fornyelsen af betydningen af det offentlige 

domæne. Et offentligt domæne der med udgangspunkt i stedet frem for programmet kan sikres en 
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Fig. 4.7 Eksisterende niveau af åbne landområder (2005).

åbenhed og diversitet i forhold til den trivialisering og homogenisering som ellers præger billedet i det 

urban-rurale landskab. Hertil kommer den ”relative tænkning”, som knytter sig til udformningen af et 

landskab - en særlig opmærksomhed for mellemliggende og forbindende rum (ibid., 29), hvilket netop 

er en opmærksomhed som Hajer og Reijndorp efterlyser i forbindelse med fornyelsen af det offentlige 

domæne. Samtidig er landskabet sjældent skabt eller kontrolleret af en enkelt autoritet, hvilket gør at det 

nødvendigvis rækker udover specifikke lokale interesser og kalder på forhandling og koordination. Det at 

få forskellige autoriteter til at betragte det offentlige domæne som et landskab, betyder samtidigt at de må 

revurdere den måde hvorpå de opererer i forhold til at overkomme grupperingens restriktioner og skabe 

vejen for fælles ambitioner. På denne måde udgør landskabsbetragtningen et alternativ til de mangelfulde 

betragtninger omkring omgivelserne, der kan ses som resultatet af en segmentering af forskellige 

planlægningsmæssige opgaver (ibid., 30). 

Udviklingen i regionen omkring Frankfurt am Main af Regionalpark Rhein-Main, hvis strukturelle koncept 

blev skabt i 1994, kan ses som eksempel på et planlægningsprojekt, der bygger på landskabet som et 

offentligt domæne. Planen for denne regionale park støtter visionen om at etablere et sammenhængende 

landskab ud fra de åbne rum imellem de individuelle bebyggelsesområder (se fig. 4.4). Et nyt landskab der 

med udgangspunkt i områdets specifikke topografi og historie kan give det overvejende anonyme område 

en unik form. Dette landskab er udformet som et offentligt ”netværk”, der orienterer sig mod de bebyggede 

områder og som i kontrast kan betragtes som et hele (Sieverts 2003, 82-7). Realiseringen af Regionalpark 

Rhein-Main, der er blevet til i et samarbejde mellem Planungsverbandt Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main 

og 38 forskellige kommuner, eksemplificerer Marots pointe i forhold til hvordan en landskabsbetragtning 

omkring det offentlige domæne, kan bane vejen for en fornyelse af betydningen af det offentlige domæne, 

der er i større overensstemmelse med den sociale virkelighed i det urban-rurale landskab.

4.3 Vejnettet som planlægningsmæssig platform

I forrige kapitel blev det beskrevet hvordan der med de forestillinger om relationen mellem kultur og natur, 

som knytter sig til den traditionelle adskillelse mellem by- og landskabsplanlægningen, ofte implementeres 

en faglig optik, hvor de moderne vejsystemer hverken forankres i ’byen’ eller i ’landskabet’. I forhold til 

denne problemstilling åbner de betragtninger omkring landskabet, som knytter sig til den landskabsurbane 
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Fig. 4.8 Eksisterende trafikbelastning (årsdøgntrafik) på 
statsvejnettet (2005).

diskurs, et perspektiv, der gør det muligt at forankre vejnettet i forhold til by- og landskabsplanlægningen. 

Med beskrivelsen af landskabet som konceptuel model for repræsentationen og konstruktionen af den 

moderne by eller det urban-rurale landskab etableres en fælles ramme på tværs af den traditionelle 

adskillelse mellem by- og landskabsplanlægning. Her refererer landskabet ikke til et ruralt eller semi-

naturligt domæne, men til et syntetisk rum eller system af rum der overlejres terrænet og som fungerer og 

udvikler sig ud fra samfundsmæssige behov. Med andre ord ligger der ikke en indbygget distinktion mellem 

det urbane og rurale i denne forståelse af landskabet, idet systemet af rum så at sige indbefatter alle typer 

af grænsedragninger eller distinktioner. Denne særlige forståelse af landskabet forekommer egnet til at 

kunne udgøre det konceptuelle grundlag for en ny form for planlægning eller planlægningskultur, der ikke 

alene kan imødekomme det urban-rurale landskabs heterogene karakter, men også kan sætte fokus på 

vejnettets rolle i organiseringen af det urban-rurale landskab. Lidt paradoksalt handler det om at betragte 

vejnettet som en infrastruktur, en underliggende struktur, hvis primære betydning ligger i dets evne til at 

kunne facilitere ting udover sig selv (Raxworthy & Blood, 10).

Selv om vejnettet ikke i sig selv udgør et rum i konventionel forstand, kan det betragtes som en fuldt 

integreret og uadskillig del af organiseringen af det syntetiske rum eller system af rum, der i henhold til 

denne landskabsforståelse konstituerer det urban-rurale landskab. Fra struktureringen af landbrugets og 

skovbrugets dyrkningsflader til udformningen af byernes mange serviceområder er vejnettet involveret 

i den rumlige organisering. På denne måde forankres vejnettet i det urban-rurale landskab, som det 

vejnettet primært er – en infrastruktur og ikke blot vektorer, der gennemskærer ’byen’ eller ’landskabet’. 

Dette perspektiv på relationen mellem vejnettet og det urban-rurale landskab, kan anskueliggøres med 

en simpel analogi til relationen mellem vejnettet og den traditionelle by. Her forekommer det umiddelbart 

indlysende at vejnettet, ofte i en karakteristisk gitterstruktur, er involveret i organiseringen af det system 

af rum, der konstituerer byen. I den forbindelse er der formentlig få arkitekter eller planlæggere, der vil 

hævde at vejnettet blot gennemskærer og ikke er en integreret del af byen. I overensstemmelse med dette 

rationale virker det naturligt fortsat at betragte vejnettet som et instrument i organiseringen af byen, selv 

om denne har sprængt sine traditionelle rammer og i mange tilfælde kan beskrives som et urban-ruralt 

landskab med en mangfoldighed af elementer, der falder uden for den traditionelle byopfattelse. 

Ved at betragte det samlede vejnet fra de overordnede motorvejssystemer til de finmaskede net af 

landeveje som den infrastruktur, der formidler udvekslingen mellem det urban-rural landskabs mange 
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forskellige elementer, fremstår vejnettet som et grundlæggende medium, der kan benyttes som 

planlægningsmæssig platform i organiseringen af det urban-rurale landskab. Med denne forankring 

af vejnettet som en infrastruktur involveret i organiseringen af det urban-rurale landskab, bliver det i 

højere grad muligt at udnytte planlægningen af vejnettet arkitekturstrategisk i forhold til forsoningen eller 

kultiveringen af brudfladerne i det urban-rurale landskab.

4.4	 Kvalificeringen	af	det	urban-rurale	landskab

Til at anskueliggøre vejnettets arkitekturstrategiske potentiale som planlægningsmæssig platform på tværs 

af den traditionelle adskillelse mellem by- og vejplanlægningen, præsenteres i dette afsnit et arkitektonisk 

udviklingsarbejde. Et udviklingsarbejde der blev gennemført som en undersøgelse af hvordan dette 

potentiale kan udnyttes i forhold til kvalificeringen af det urban-rurale landskab.

Som tidligere nævnt hentede dette arkitektoniske udviklingsarbejde inspiration i en konsulentopgave 

udført for Skov- og Naturstyrelsen i foråret 2007, der havde til formål at beskrive alternative muligheder 

for den fremtidige byvækst og trafikale infrastruktur for hele det østjyske ”bybånd”. I den forbindelse 

blev en række væsentlige udviklingstendenser beskrevet, der kommer til at præge den fremtidige 

by- og landskabsudvikling i de tolv kommuner (se fig. 4.5), som var indbefattet i opdraget fra Skov- 

og Naturstyrelsen. Med afsæt i disse udviklingstendenser blev rammerne sat for det arkitektoniske 

udviklingsarbejde. 

Prognoser peger på at befolkningstallet vil stige med 115.000 frem mod 2030, hvilket kan omsættes til et 

arealforbrug svarende til 115 km2, hvis disse nye indbyggere bosættes i traditionelle parcelhusområder. 

Tilsvarende kan erhvervsarealet skønsmæssigt forventes at vokse med 40 km2. Hertil kommer at der 

skal gennemføres en massiv skovrejsning i henhold til den nationale målsætning om at landet i 2080 skal 

være dækket af 20-25% skov, hvilket omtrent svarer til en fordobling. Forudsat at det østjyske område 

følger landsgennemsnittet, vil det betyde, at der skal rejses mindst 774 km2 skov. Omfanget af disse 

arealudlæg kan illustreres med en sammenligning af de eksisterende forhold (se fig. 4.6). Set i forhold til 

den eksisterende andel af åbent land i det østjyske område (se fig. 4.7), vil denne arealmæssige tilvækst 

betyde en væsentlig reduktion i andelen af åbent land.  

Trafikmængden forventes også stige markant frem mod 2030. Det gælder i særdeleshed for biltrafikken, 
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Fig. 4.10 Eksisterende pendlingsforhold (2004). De gule 
områder markerer overlappende pendlingsoplande, hvor der 
er tendens til et mere diffust pendlingsmønster. Oplysningerne 
stammer fra forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 
(Aalborg Universitet et al., 2005).
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der ifølge prognoser vil stige mellem 68% og 91% på landsplan. Til sammenligning vil togtrafikken kun 

vokse svagt. Prognoser peger på stigning imellem 5% og 10% på landsplan. For det østjyske område vil 

stigning i biltrafikken betyde, at der kan forventes et voldsomt pres på statsvejenes kapacitet (se fig. 4.8-9).

I relation til denne stigning i biltrafikken udgør den voksende pendling mellem bosted og arbejdssted også 

en væsentlig udviklingstendens. Eksempelvis er pendlingen over kommunegrænserne steget med 45% 

fra 1980 til 2006 på landsplan (Vejdirektoratet). Tendensen er at stadigt flere pendler over stadigt længere 

afstande, hvilket betyder at pendlingsoplandene for de større byområder i stigende grad overlapper 

hinanden (se fig. 4.10). Det betyder at mange områder i stigende grad bliver pendlingsopland for flere 

byområder på én gang eller at pendlingsmønsteret i stigende grad bliver mere diffust.

I forhold til disse udviklingstendenser kan det forventes, at der i de kommende år må gennemføres en 

omfattende udbygning af vejnettet i det østjyske område, hvilket bekræftes af Infrastrukturkommissionens 

anbefalinger i den aktuelle betænkning om landets fremtidige transportinfrastruktur. Det betyder at nye 

vejforbindelser vil blive tilføjet det i forvejen omfattende vejnet i det østjyske område (se fig. 4.11). På 

dette kort er markeret det udsnit der blev udvalgt som grundlag for det arkitektoniske udviklingsarbejde. Et 

udsnit der placerer sig centralt i forhold til den vækstkorridor, der i Landsplanredegørelsen 2006 er blevet 

udpeget omkring den østjyske motorvej.

I det arkitektoniske udviklingsarbejde blev landskabet, i overensstemmelse med Jacksons forståelse, 

betragtet som et syntetisk rum eller system af rum der overlejres terrænet. En kombination af 

menneskets forskellige grænsedragninger i området og områdets naturgivne forhold. Samtidig blev 

vejnettet betragtet som en underliggende struktur eller infrastruktur involveret i organisationen af det 

syntetiske rum eller system af rum (se fig. 4.12). Med denne skematiske fremstilling af relationen 

mellem vejnettet og landskabet illustreres det, hvordan vejplanlægningen kan betragtes som en form for 

landskabsplanlægning, der ikke a priori bygger på forestillingen om det urbane og rurale som gensidigt 

ekskluderende domæner.

Til at undersøge hvordan vejnettets arkitekturstrategiske potentiale kan udnyttes i forhold til 

kvalificeringen af det urban-rurale landskab, blev superblokken udvalgt som eksempel i det arkitektoniske 

udviklingsarbejde. En organisatorisk form, der som beskrevet i forrige kapitel, kan karakteriseres som en 

hybrid mellem en åben ikke-hierarkisk gitterstruktur og lukkede hierarkiske antennestrukturer. Særlige 

egenskaber, der ifølge Pope gør superblokken til et belejligt og overbevisende analytisk værktøj i forhold at 
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opbygningen af den moderne by (Pope, 169). I det arkitektoniske udviklingsarbejde var det intentionen at 

undersøge, hvorvidt superblokken også kunne benyttes som et belejligt og overbevisende værktøj i forhold 

til kvalificeringen af det urban-rurale landskab. Om superblokkens organisatoriske egenskaber som hybrid 

mellem en åben ikke-hierarkisk gitterstruktur og lukkede hierarkiske antennestrukturer kunne udnyttes i 

forhold til de planlægningsmæssige udfordringer, der i det ovenstående er blevet skitseret i forhold til det 

østjyske område.

Set i relation til de rent trafikale udfordringer i det østjyske område kan superblokken betragtes som et 

trafikplanlægningsmæssigt alternativ til den nuværende udbygningspraksis, hvor nye vejanlæg primært 

betragtes som manglende forbindelser i et hierarkisk opbygget vejsystem med motor- og motortrafikvejene 

som øverste niveau (se fig. 3.14). Et vejsystem der kendetegnes ved at involvere ”disciplined movement” 

(Buchanan et al.) fra øverste til nederste niveau i systemet, hvorved en privilegeret rute mellem to givne 

destinationer anvises. Til sammenligning kan superblokken beskrives som et vejsystem, der kun involverer 

den disciplinerede bevægelse på det nederste niveau internt i de enkelte blokke. På det overordnede 

niveau beskriver superblokken en ikke-hierarkisk gitterstruktur (se fig. 4.13), der understøtter muligheden 

for flere forskellige ruter mellem to givne destinationer. I forhold til at imødekomme tendensen til et 

mere diffust pendlingsmønster med mange forskellige bevægelsesretninger imellem større og mindre 

bysamfund, rummer superblokken derfor et rent trafikalt potentiale. 

I det arkitektoniske udviklingsarbejde blev superblokkens åbne gitterstruktur eller supergitteret etableret 

ved at opgradere og udbygge det eksisterende netværk af overordnede landeveje (se fig. 4.15). På 

denne måde blev der skabt et overordnet vejsystem som pendant til motorvejssystemet, der bedre kan 

udnytte den redundans eller overkapacitet som findes i det eksisterende vejnet. Et aspekt der samtidig gør 

gittersystemet mindre sårbart over de trængselsproblemer, der kan opstå i forbindelse med manglende 

kapacitet, færdselsuheld og vejarbejde på de enkelte vejstrækninger. Med opgraderingen og udbygningen 

af det eksisterende landevejsnetværk åbnes samtidig muligheden for en større differentiering imellem 

persontransporten og godstransporten. Hvor den åbne gitterstruktur er bedre egnet til at imødekomme 

persontransportens mere diffuse pendlingsmønster, er det hierarkisk opbyggede system omkring 

motor- og motortrafikvejene bedre egnet til godstrafikkens mere punktbestemte rutemønster mellem 

godsterminaler, erhvervsområder og transportcentre m.v.

Superblokkens arkitekturstrategiske potentiale knytter sig til dens organisatoriske egenskaber i forhold 
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til at sikre overordnede forbindelser og sammenhænge i det urban-rurale landskab. En organisering 

der samtidig kan tage bestik af den uvished og ubestemmelighed, som kan knyttes til de aktuelle 

byudviklingsprocesser. Processer der har en tendens til at skabe en stigende opsplitning eller 

fragmentering af det urban-rurale landskab (Smets 2002; Sieverts 2003). Ved at udnytte superblokkens 

særlige organisatoriske egenskaber som en hybrid, der kombinerer lukket centripetal udvikling på 

det nederste niveau og åben centrifugal udvikling på det overordnede niveau, er det muligt at skabe 

rammerne for en række overordnede forbindelser og sammenhænge, der er robuste i forhold til mere 

lokale interventioner. Det handler om at udnytte det overskydende rum, der produceres internt i de enkelte 

superblokke imellem dens enklaver (se fig. 4.14).

Som beskrevet i forrige kapitel kendes dette overskydende rum fra forstadens mere eller mindre 

tilfældige kombination af lukkede antennestrukturer og åbne gitterstrukturer, der opstår når de moderne 

vejsystemer overlejres nettet af eksisterende landeveje. På denne måde udgrænses rester af det tidligere 

landbrugsland, der med tiden ofte konverteres til rekreative områder, benyttes til håndteringen af byens 

restprodukter og mindre attraktive funktioner eller blot ender som braklagte arealer udenfor offentlighedens 

opmærksomhed (se fig. 3.5). Superblokkens overskydende rum kendes også fra forstadens nøje planlagte 

bolig og erhvervsområder, hvor det ofte har karakter at et generisk ”green space” med græsplæner og 

mindre træbevoksninger (se fig. 3.4). Superblokken kan betragtes som en væsentlig repræsentant i 

forhold til forstædernes mere eller mindre bevidste organisering, der med sin hybride karakter udtrykker 

dette domænes tidligere status som en grænseflade mellem det urbane (Marot 1995). Som tidligere 

beskrevet udgør suburbia ifølge Marot et veritabelt laboratorium for bymæssig og territoriel udvikling, der 

kan benyttes i forbindelse med udviklingen af arkitektoniske strategier for nutidens urban-rurale landskaber 

(Marot 2003). På denne måde kan det arkitektoniske udviklingsarbejde også betragtes som en øvelse 

i at ’tage ved lære’ af forstædernes særlige karakter og historiske position i byudviklingen. Frem for at 

underlægge det urban-rurale landskab en betragtning, hvor det fastholdes i dikotomien mellem det rurale 

og urbane – noget der hverken er land eller by, rummer forstaden eller suburbia som udgangsposition 

muligheden for i højere grad at betragte det urban-rurale landskab som specifik fænotype – noget 

der både er land og by (Sieverts et al 2005, 33). I dette perspektiv fremstår det urban-rurale som et 

fænomen der kan beskrives, men ikke defineres ud fra specifikke egenskaber. Det er heller ikke muligt at 

afgrænse det urban-rural landskab rumligt, selv om det rent kvalitativt adskiller sig de historiske bykerner 
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Fig. 4.12 Skematisk fremstilling af landskabet forstået som et 
syntetisk rum eller system af rum, der overlejres terrænet (a) og 
som fungerer og udvikler sig ud fra samfundsmæssige behov 
(Jackson, 8); en kobling mellem menneskets grænsedragninger 
– matrikler, marklodder, zoner m.v. og de naturgivne forhold – 
topografi, geologi, hydrologi m.v. I den forbindelse kan vejnettet 
betragtes som en underliggende struktur eller infrastruktur (b) 
involveret i organisationen af det syntetiske rum eller system af 
rum.

og landsbystrukturer (ibid.). Med andre ord vil det urban-rurale landskab heller ikke kunne indpasses i 

zoneplanlægningen, som blot en zone der ligger imellem byzonen og landzonen.

I forbindelse med det arkitektoniske udviklingsarbejde blev der udviklet to eksempler på implementeringen 

af superblokkens organisatoriske egenskaber. I første eksempel blev superblokken benyttet til 

organiseringen af landskabet omkring områdets store dalstrøg, så disse danner rammen om en 

række åbne rum gennemskåret af et finmasket netværk af rekreative forbindelser. Ved først at 

udnytte superblokkens princip om åben centrifugal udvikling på det overordnede niveau blev de dele 

af supergitteret udpeget, som indrammer de store dalstrøg. I den forbindelse blev det udnyttet, at 

hovedlandevejene i grove træk er anlagt så de respekterer eller følger områdets topografi og derfor 

i flere tilfælde flankerer dalstrøgene. Efterfølgende blev superblokkens princip om lukket centripetal 

udvikling på det underordnede niveau implementeret i forhold til de eksisterende bygningskoncentrationer 

i dalstrøgene. Det skete ved at koble bygningskoncentrationerne direkte til supergitteret og konvertere 

dalstrøgenes finmaskede net af sekundære landeveje til et netværk af rekreative forbindelser, der kan 

friholdes for gennemkørende trafik. På denne måde udnyttes superblokkens organisatoriske egenskaber 

dels til at sikre det åbne rum i dalstrøgene ved at reducere bygningskoncentrationernes vækstpotentiale 

gennem en begrænsning af trafikkapaciteten, dels til at sikre tilgængeligheden til dalstrøgene ved at 

etablere et sammenhængende system af rum omkring netværket af rekreative forbindelser (se fig. 4.16-7). 

I andet eksempel blev superblokken benyttet til organiseringen af den fremtidige skovrejsning i området. 

Ved at etablere skovrejsningen i tilknytning til supergitteret blev superblokkens princip om åben 

centrifugal udvikling på det overordnede niveau udnyttet til at skabe et sammenhængende skovsystem, 

der knytter eksisterende skovområder sammen. Af hensyn til bilisternes landskabsæstetiske oplevelse 

knytter skovrejsningen sig kun til den ene side af vejene i supergitteret, så der opstår en vekselvirkning 

mellem åbne og lukkede rum. I tilknytning til dette overordnede og sammenhængende skovsystem blev 

superblokkens princip om lukket centripetal udvikling på det underordnede niveau udnyttet i forhold til 

udvalgte superblokke, hvis indre rum blev genstand for en udfyldende skovrejsning. Den skovbevoksede 

superblok kan udnyttes som ramme for etableringen af en række autonome enklaver, hvis behov for 

en klar relation mellem et ude og et inde tilgodeses ved at skabe åbninger eller lysninger i skoven. 

I dette eksempel bliver det overskydende rum som produceres omkring enklaven en del af et større 

skovsystem, der kan fungere som en overordnet forbindelse eller sammenhæng mellem enklaverne og 
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Fig. 4.13 Superblokkens overordnede gitterstruktur. 

Fig. 4.14 Superblokkens overskydende rum.   

bygningskoncentrationerne i området (se fig. 4.18-9).

Fælles for begge eksempler i øvelsen gælder at landskabet blev søgt organiseret på en måde, så dets 

potentiale som offentligt domæne eller kollektivt rum kunne optimeres i forhold til en situation, hvor 

aktivitetssfærerne i stigende grad er organiseret omkring funktionelt specialiserede ”øer”. I forhold til 

denne kulturelle geografi kan både systemet af åbne rum omkring dalstrøgene og skovsystemet betragtes 

som et forsøg på at etablere offentlige domæner eller kollektive rum, der benytter sig af et organisatorisk 

rationale, som er modsat øens eller enklavens logik. I begge eksempler etableres det offentlige domæne 

eller kollektive rum som åbne systemer, der i overensstemmelse med Hajer og Reijndorps betragtninger 

om videreudviklingen af det offentlige domæne, bygger på overgange, passager, forbindelser og de 

mellemliggende rum. I den forstand bliver det offentlige domæne eller det kollektive rum mere en form for 

infrastruktur mellem utallige destinationer end en destination i sig selv.

I forhold til systemet af åbne rum omkring dalstrøgene blev landskabets potentiale som offentligt domæne 

eller kollektivt rum aktiveret via det finmaskede netværk af rekreative forbindelser, der udgør systemets 

infrastruktur. Med denne infrastruktur organiseres dalstrøgene, så deres tilgængelighed i forhold til færdsel 

til fods eller på cykel optimeres, hvorved det bliver muligt at opleve landbrugsproduktionen på nært hold 

(se fig. 4.20). En oplevelse der ellers i stigende grad vanskeliggøres af landbrugets industrialisering, som 

har en tendens til at reducere tilgængeligheden til det dyrkede land. 

Skovsystemet byggede ligeledes på idéen om at aktivere landskabets potentiale som offentligt domæne 

eller kollektivt rum gennem etableringen af en form for infrastruktur. I den forbindelse er det selve 

skoven, der fungerer som en infrastruktur, som faciliterer kontakten imellem forskellige destinationer. 

I relation til landskabets potentiale som offentligt domæne eller kollektivt rum, ligger betydningen af 

skoven dog ikke alene i dens funktion som infrastruktur. Skoven er samtidig et domæne, der i sig selv 

udgør et potentiale som offentligt domæne eller kollektivt rum, som ikke bygger på øens eller enklavens 

funktionelle specialisering eller forudbestemte adfærdsformer. Både som skovbrug, rekreativ ressource 

og ”naturområde” danner skoven en åben ramme for et bredt spektrum af aktiviteter og adfærdsformer, 

som i vid udstrækning kan eksistere sammen her. På denne måde kan skoven betragtes som et domæne, 

der står i direkte modsætning til enklavens ekskluderende egenskaber som et primært monofunktionelt 

domæne. I skoven er der rum for den diversitet og ambivalens, som Hajer og Reijndorp identificerer i 

forhold til enklavekulturen.
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Fig. 4.15 Kort som illustrerer udbygningen eller underinddelingen af gitteret af eksisterende hovedlandeveje. Nye vejforbindelser er markeret med 
rødt. Med blåt er markeret linieføringen for en kommende motortrafikvej planlagt til aflastningen af den eksisterende hovedlandevej.
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Fig. 4.16 Diagram for implementeringen af superblokkens 
organisatoriske egenskaber i forhold til at etablere rammen for 
et sammenhængende system af åbne rum.

En anden måde hvorpå aktiveringen af landskabets potentiale som offentligt domæne eller kollektivt rum 

kan beskrives som en alternativ praksis, der ikke bygger på øens eller enklavens organisatoriske rationale, 

findes i Marots diskussion af forholdet mellem ”site” og ”programme”, hvor han som tidligere beskrevet 

problematiserer den konventionelle byplanlægnings prioritering af programmet over stedet. En bevægelse 

fra programmet til stedet, som Marot sætter i forbindelse med en reduktion og udfladning af stedets 

potentiale som offentligt domæne. Set i forhold til denne problematik kan idéen om at aktivere landskabets 

potentiale som offentligt domæne eller kollektivt rum gennem etableringen af en form for infrastruktur, 

betragtes som en strategi, der tager stedet frem for programmet som udgangspunkt. Dette forhold fremgår 

tydeligst i eksemplet, hvor det finmaskede netværk af rekreative forbindelser benyttes som infrastruktur, 

der med afsæt i stedets særlige sammensætning blot søger at aktivere de eksisterende forhold, så 

landskabet i højere grad også kan fungere som offentligt domæne eller kollektivt rum. Med andre ord 

ændres eller transformeres stedets betydning, uden at det samtidig bliver genstand for en programmatisk 

overskrivning. Dette lader sig gøre fordi infrastrukturen ikke i sig selv er et program i traditionel forstand, 

men blot en underliggende struktur, hvis primære betydning ligger i at facilitere ting udover sig selv, i dette 

tilfælde en ny form for tilgængelighed i forhold til områdets eksisterende elementer.

For begge eksempler gælder det ligeledes at landskabet søges organiseret på en måde, så det også 

tilgodeser økologiske aspekter. Det gælder i særdeleshed i forhold til at sikre den fri bevægelighed for 

flora og fauna i området. Både netværket af åbne rum omkring områdets store dalstrøg og netværket af 

skovområder kan betragtes som spredningskorridorer, hvor den fri bevægelighed for flora og fauna søges 

optimeret. For skovnetværket handler det om at forbinde eksisterende skovområder gennem skovrejsning. 

For netværket af åbne rum omkring dalstrøgene handler det om at beskytte disses hydrologiske netværk 

af søer og vandløb, der udgør miljøfølsomme områder at stor betydning for mange plante- og dyrearter, 

ved at omlægge trafikken og reducere områdets vækstpotentiale i forhold til nybyggeri. 

Implementeringen af superblokkens organisatoriske egenskaber beskriver samtidig en landskabsæstetisk 

ambition om at skabe rumlige sammenhænge i det urban-rurale landskab, der på arkitektonisk vis kan 

være med til at accentuere områdets topografi, iscenesætte dets særlige sammensætning og skabe 

interessante overgangs- eller grænsesituationer.  Denne ambition knytter sig til diskussionen om den 

uvished og ubestemmelighed, der kan knyttes til de aktuelle byudviklingsprocesser. Processer der, som 

beskrevet i relation til den landskabsurbane diskurs, har skabt et konceptuelt fokusskifte fra det bebyggede 
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Fig. 4.17 Kort der illustrerer implementeringen af superblokken organisatoriske egenskaber i forhold til landskabet omkring områdets store 
dalstrøg. 
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Fig. 4.18 Diagram for implementeringen af superblokkens 
organisatoriske egenskaber i forhold til at etablere rammen for 
et overordnet skovsystem med mulighed for kolonisering i form 
af nye enklaver.

til det ubebyggede rum i forhold til at kunne udvikle rumlige planlægningsstrategier for det urban-rurale 

landskab:

The strategies developed to plan these ‘urbanised territories’ are generally based on empty space. They 

are clearly embedded in the landscape tradition. The reasons for their evolution are to be found in the 

production of the contemporary city, in the underlying uncertainty of what is to come and our incapacity to 

shape it in a definite form, capable of coping with future development. (Smets 2002, 88)

Citatet ovenfor stammer fra en artikel, hvor Smets forsøger at anskueliggøre forbindelsen mellem disse 

aktuelle planlægningsstrategier og arketypiske designtilgange indenfor have- og landskabsarkitekturen. 

I den forbindelse definerer Smets fire forskellige designtilgange baseret på rumlige koncepter, der 

skal klarlægge hvordan byplanlæggere integrerer den uomgængelige uvished i udformningen af 

omgivelserne. Af disse fire designtilgange, der får betegnelserne ”grid”, ”casco”, ”clearing” og ”montage”, 

kan designtilgangen ”clearing”, som på dansk kan oversættes med ”lysning”, benyttes til at forklare det 

landskabsæstetiske rationale i de to eksempler på implementeringen af superblokkens organisatoriske 

egenskaber. Ifølge Smets illustrerer OMAs konkurrenceforslag til den nye by Melun-Sénart essensen 

i lysningen som designtilgang, hvor det ubebyggede rum defineres som en forenende eller samlende 

baggrund. Det ubebyggede rum og dets grænser til de bebyggede øer bliver i højere grad end hvad der 

bliver bygget på øerne bestemmende for byens unikke karakter (ibid., 96).

Organiseringen af landskabet omkring områdets store dalstrøg, så disse danner rammen om et system af 

åbne rum, der søges friholdt for en massiv udbygning, beskriver idéen om det ubebyggede rum som en 

forenende eller samlende baggrund for de eksisterende bygningskoncentrationer. Dalstrøgene benyttes 

her som ramme for lysninger på det overordnede niveau, der kan skabe en rumlig differentiering som 

accentuerer områdets topografi. Lige meget hvad der sker udenfor disse lysninger, vil de kunne sikre et 

minimum af rumlig sammenhæng i det urban-rurale landskab.

I relation til skovsystemet benyttes lysningen som led i en koloniseringsstrategi, hvor nye enklaver internt 

i de skovbevoksede superblokke i bogstavelig forstand etableres på grundlag af lysninger i den nyrejste 

skov. Her udnyttes skovens karakter som en omfattende kulisse, hvori det er muligt at skabe åbninger 

eller lysninger for byggeri uden egentlig at forandre skovens overordnede karakter. Uanset enklavernes 
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Fig. 4.19 Kort der illustrerer implementeringen af superblokkens organisatoriske egenskaber i forhold til områdets fremtidige skovrejsning. 
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individuelle karakter vil skoven fungere som en forenende eller samlende baggrund, der udadtil samtidig 

kan bevare sine rumskabende egenskaber på det overordnede niveau. Denne koloniseringsstrategi 

forholder sig til uvisheden i forhold til det bebyggede rum ved at benytte skoven som en fleksibel ramme, 

der kan justeres i forhold til forskellige grader af kolonisering uden at rammen brister. Lige meget hvad der 

sker i lysningerne, vil skoven sikre et minimum af rumlig sammenhæng i det urban-rurale landskab (se fig. 

4.21).

Begge eksempler illustrerer, hvordan det er muligt at arbejde med rumlige grænsedragninger i det 

urban-rurale landskab, uden de behøver at knytte sig til en forestilling om en klar adskillelse mellem 

by og land. I forhold til en situation hvor den overordnede kontrol med det bebyggede rum i stigende 

grad vanskeliggøres af en liberalisering både på det økonomiske og administrative område, kan disse 

eksempler der tager landskabets organisering som udgangspunkt, betragtes som en alternativ tilgang i 

forhold til den arkitektoniske planlægning. Kanten eller kontaktzonen mellem ’by’ og ’land’, der ofte ses 

som garant for skønheden i det urban-rurale landskab, afløses her af en differentiering imellem åbne og 

lukkede rum, der set i et rent landskabsæstetisk perspektiv ikke nødvendigvis er mindre interessant.

4.5 Opsummering

Det arkitektoniske udviklingsarbejde og undersøgelsen af superblokkens arkitekturstrategiske 

potentiale som organisator anskueliggør, hvordan vejplanlægningen kan forankres i forhold til 

kvalificeringen af det urban-rural landskab. Ved at bryde med den traditionelle adskillelse mellem by- og 

landskabsplanlægningen og de forestillinger om kulturlandskabet, der kan knyttes til denne adskillelse, 

bliver det i højere grad muligt at betragte vejnettet og vejplanlægningen som andet og mere en et rent 

trafikal og transportøkonomisk anliggende. I dette perspektiv fremstår vejplanlægningen ikke som et 

autonomt domæne eller disciplin, men som et platform, der kan samle by- og landskabsplanlægningen 

omkring en mere helhedsorienteret forståelse af vejnettets rolle i organiseringen af det urban-rurale 

landskab. 

I den forbindelse forekommer en forståelse af landskabets syntetiske karakter at være en forudsætning. 

Ved at nedtone den billedlig eller scenografisk orienteret impuls, der ellers præger opfattelsen af 

landskabet (Corner 1999), bliver det muligt at se igennem maskeringen af landskabets kunstighed og i 
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Fig. 4.20 3D-visualisering af området som viser skovsystemet og det sammenhængende system af åbne rum omkring de store dalstrøg. 
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højere grad at intervenere i forhold de processer, der er involveret i dets udvikling. Heriblandt udbygningen 

af vejnettet og den (auto)mobilitet, som denne udbygning gør mulig.

Implementeringen af superblokkens organisatoriske egenskaber på et skalaniveau, der adresserer 

brudfladerne i det urban-rurale landskab, kan som beskrevet betragtes som en øvelse i ’at tage ved lære’ 

af forstaden og dens historiske position som grænseflade mellem det urbane og rurale (Marot 1995). 

På denne måde samles tråden op i forhold til den moderne pastoralisme og de moderne vejsystemers 

engagement i forsoningen mellem det urbane og rurale. Et engagement som i henhold til kapitlet om 

det oversete vejnet igennem flere år forekommer at have være negligeret i forhold til den byplanfaglige 

diskurs, som fulgte i kølvandet på kritikken af den modernistiske byplanlægning.
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Fig. 4.21 3D-visualisering af området som viser skovsystemet og det sammenhængende system af åbne rum omkring de store dalstrøg. 
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5.1 Sammenfatning

Problemstillingen vedrørende den manglende opmærksomhed på sammenhængen mellem udbygningen 

af vejnettet og udviklingen af det urban-rurale landskab blev i kapitlet omkring det oversete vejnet 

sat ind i en planlægningshistorisk kontekst. I den forbindelse blev det beskrevet, hvordan kritikken 

af den modernistiske byplanlægning i kombination med vejplanlægningens autonomi i forhold til 

byplanlægningen, har medvirket til at skabe en kompleks situation præget af en traditionel byplanlægning 

og en moderne vejplanlægning. På baggrund af denne grundlæggende uoverensstemmelse i forhold til 

de planlægningsmæssige perspektiver og normer blev det fremført, hvordan det har det været mulig at 

fortsætte udbygningen af de moderne vejsystemer som rent trafikale og transportøkonomiske anliggender 

uden den store opmærksomhed på vejsystemernes indflydelse på byernes form og strukturelle 

sammenhænge.  

I det efterfølgende kapitel omkring vejnettet og det urban-rurale landskab blev der med afsæt i en 

undersøgelse af de moderne vejsystemers indflydelse på byernes form og strukturelle sammenhænge 

fulgt op på denne problemstilling. På baggrund af undersøgelsens resultater blev det beskrevet, hvordan 

udbygningen af de moderne vejsystemer kan sættes i forbindelse udviklingen af et urban-ruralt landskab. 

Et landskab hvis rumlige sammensætning kan karakteriseres som et heterogent patchwork af urbane og 

rurale elementer samt hybride fremtrædelsesformer.

Efterfølgende blev udviklingen af det urban-rurale landskab sat ind i et kulturhistorisk perspektiv med 

udgangspunkt i begrebet moderne pastoralisme, der beskriver hvordan pastoralismens idé om en 

forening eller forsoning mellem det urbane og rurale fusionerede med en moderne teknisk orientering. 

I dette perspektiv kan udviklingen af det urban-rurale landskab ses som resultatet af en fortsat søgen 

efter at kunne forene eller forsone det urbane og rurale. En søgen der på rationel vis blev sat på 

formel i forbindelse med den modernistiske byplanlægning og udviklingen af det moderne vejsystems 

organisatoriske principper.

Beskrivelsen af forbindelsen mellem udbygningen af de moderne vejsystemer og udviklingen af det urban-

rurale landskab og den moderne pastoralisme som underliggende tema eller motiv bag udviklingen af det 

urban-rurale landskab placerede vejnettet direkte på grænsefladen mellem det urbane og rurale; vejnettet 

som en infrastruktur involveret i formidlingen mellem natur, kultur og produktionen af ’by’. I forlængelse 

Fig. 5.0 Tegning der beskriver princippet i Walter Cristallers 
teori om et hierarkisk opbygget system af centrale steder, 
hvor byerne kategoriseres efter deres serviceniveau og 
indflydelsesområde. 
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af denne forståelse af vejnettet blev den traditionelle adskillelse mellem by- og landskabsplanlægningen 

problematiseret i forhold de forestillinger om relationen mellem kultur og natur, der kan knyttes til disse 

professioner og institutionaliserede discipliner. Med denne adskillelse implementeres en faglige optik, 

hvor de moderne vejsystemer hverken forankres i ’byen’ eller i ’landskabet’, hvorved der bidrages til 

vejplanlægningens autonomi og til en cementering af vejnettet og vejplanlægningen som et rent trafikalt og 

transportøkonomisk anliggende.

I kapitlet omkring vejnettets arkitekturstrategiske potentiale blev der anlagt et udviklingsorienteret 

perspektiv på problemstillingen omkring vejplanlægningens manglende forankring i forhold til by- og 

landskabsplanlægningen. Dette perspektiv tog afsæt i den aktuelle diskurs omkring ”landscape urbanism”, 

der søger at etablere grundlaget for en ny dialektisk syntese mellem by- og landskabsplanlægningen. 

Med udgangspunkt i den forståelse af landskabet, der knytter sig til denne landskabsurbane diskurs, blev 

det beskrevet, hvordan vejnettet kan betragtes som en infrastruktur involveret i organiseringen af det 

urban-rurale landskab og som en planlægningsmæssig platform, der arbejder på tværs af den traditionelle 

adskillelse mellem by- og landskabsplanlægningen. En position der gør det muligt at tillægge vejnettet 

et arkitekturstrategisk potentiale i forhold til forsoningen og kultiveringen af brudfladerne i det urban-

rurale landskab. Til at anskueliggøre dette perspektiv på vejnettet blev der afslutningsvist præsenteret 

et arkitektonisk udviklingsarbejde, der var blevet gennemført som en undersøgelse vejnettets eller mere 

præcist superblokkens arkitekturstrategiske potentiale. 

5.2 Konklusion

Med den høje grad af (auto)mobilitet der både er blevet en nødvendighed og en mulighed i kraft af den 

massive udbygning af vejnettet, som er blevet gennemført igennem de sidste 60 år, virker det specielt 

problematisk, hvorledes kritikken af den modernistiske byplanlægning lader til at have svækket de 

regionale perspektiver på byudviklingen eller fastholdt dem i en mere traditionel opfattelse af byernes form 

og strukturelle sammenhænge. Ifølge Sieverts kan byen ikke længere tænkes uden regionen; borgerne 

benytter sig i deres organisation af hverdagen af tilbud fra flere forskellige kommuner og sektorer uden at 

tænke over hvor mange forvaltningsmæssige grænser de i løbet af en dag krydser hen over (Sieverts et 

al 2005, 34). I Danmark giver dette forhold sig til kende ved en udvikling i retning mod større funktionelt 

Fig. 5.1 Tegning der beskriver en skematisk anvendelse af 
Walter Cristallers teori på et område i Sydtyskland (1933). 
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Fig. 5.2 Skitsen ”Det store H” fra Erik Kaufmanns 
landsplan-hypotese fra 1959, hvis idé har domineret dansk 
landsplanlægning i mange år (Gaardmand, 79). I kombination 
med det store infrastrukturelle H, ses idéen om et hierarkisk 
opbygget bymønster i overensstemmelse med Walter 
Christallers teoretiske principper. 

integrerede felter, hvor de enkelte byers grad af uafhængighed nedbrydes eller opløses (Nielsen & 

Hovgesen, 526-7). I forbindelse med denne udvikling, der som beskrevet betyder at det urbane og rurale 

i stigende grad indgår i en kompleks syntese eller urban-ruralt landskab, har Sieverts problematiseret, 

hvordan man i Tyskland har fastholdt traditionelle modeller for den regionale byudvikling baseret på idéen 

om et bymønster. Modeller der bygger på Walter Christallers teori om et hierarkisk system af centrale 

steder, hvor byerne kategoriseres efter deres serviceniveau (se fig. 5.0-1). Ifølge Sieverts er disse typer 

af ordensprincipper og planlægningsinstrumenter forældede i forhold til virkeligheden i det urban-rurale 

landskab, hvor betydningen bag disse koncepter i vid udstrækning allerede er forsvundet og tilskrevet 

andre strukturer (Sieverts 2003, 25). Samme problemstilling gør sig gældende i Danmark, hvor idéen om 

et bymønster igennem mange år har været anvendt som ordensprincip og planlægningsinstrument, men 

nu kompromitteres af udviklingen i Østjylland og Hovedstadsregionen (se fig. 5.2-3).

Denne problemstilling kan anskues som et sammenstød mellem to forskellige systembetragtninger. På 

den ene side har man i forhold til byplanlægningen holdt fast i en systembetragtning knyttet til forestillingen 

om byerne som mere eller mindre afgrænsede enheder integreret i et hierarkisk system efter størrelse og 

serviceniveau. På den anden side har man i forhold til vejplanlægningen og udbygningen af de moderne 

vejsystemer etableret et anderledes hierarkisk system, som både kompromitterer forestillingen om byen 

som en afgrænset enhed og sætter idéen om centralitet ind i et tilgængelighedsmæssigt perspektiv. Det er 

i forhold til dette sammenstød, at det som beskrevet i kapitlet omkring det oversete vejnet, giver mening at 

tale om en fortsat udvikling af ’den moderne by’ samtidig med at ’den traditionelle by’ har været i fokus. Et 

forhold som både Sieverts og Pope sætter i relation de mange udeladelser eller blinde pletter, der igennem 

mange år har karakteriseret såvel den byteoretiske som den byplanfaglige diskurs (Sieverts et al. 2005, 

27; Pope, 2). 

Med beskrivelsen af den moderne pastoralisme som ideologisk grundlag for udviklingen af det urban-

rurale landskab blev det muligt at perspektivere dette forhold. I den forbindelse blev det beskrevet, 

hvordan Leo Marx i forhold til den amerikanske ”ideology of space” havde observeret, hvorledes den 

logiske modsætning imellem de progressive og pastorale idealer relativt nemt lod sig maskere og ignorere. 

På denne måde mente Marx, at der i realiteten var opstået en enkelt ideologi, som favner disse idealers 

tilbagevendende modsætninger både i diskurs og praksis (Marx, 71), og som ifølge Rowe betyder at 

den moderne pastoralisme både findes i en mere simpel form, hvor det urbane og rurale modstilles og 
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Fig. 5.3 Illustration af ”Det nye Danmarkskort” fra 
Landsplanredegørelse 2006. De to ovaler indikerer områderne, 
hvor den traditionelle idé om et bymønster kompromitteres af 
udviklingen i retning mod større funktionelt integrerede felter, 
hvor de enkelte byers grad af uafhængighed nedbrydes eller 
opløses (Nielsen & Hovgesen, 526-7).  

i en mere kompleks form, hvor det urbane og rurale sidestilles (Rowe, 219). Set i forhold til de indre 

modsætninger som kendetegner den moderne pastoralisme, forekommer det mere indlysende, hvordan 

det på den ene side har været muligt at omfavne den frigørelse fra de historiske begrænsninger, som den 

moderne tekniske orientering aktiverede, og på den anden side afvise denne frigørelse ud fra ønsket om 

at fastholde nogle historisk betingede forestillinger omkring det urbane og det rurale. Et grundlæggende 

paradoks, der kan være med til at forklare hvordan det har været muligt at fortsætte udbygningen af de 

moderne vejsystemer og samtidig fastholde en traditionel byopfattelse baseret på de simple dikotomier 

’by-land’ og ’center-periferi’.

I forhold til maskeringen og ignoreringen af denne logiske modsætning er Corners betragtninger omkring 

landskabsopfattelsen interessante. Som beskrevet domineres eller præges opfattelsen af landskabet 

ifølge Corner af en billedlig eller scenografisk orienteret impuls, der betyder at landskabet med tiden 

separeres fra årsagerne til dets udformning. På denne måde bliver det muligt at maskere landskabets 

kunstighed og tillægge det en naturlighed og samtidig fastholde idéen om ’landskabet’ som en kontrast 

eller modpol til ’byen’ (Corner 1999, 156-7; 2005, 25). Med andre ord lader vægtningen af de rent visuelle 

og formelle aspekter i forhold til landskabet, at være en væsentlig faktor i forbindelse med maskeringen 

af de grundlæggende forandringer i relationen mellem det urban og rurale, som har fundet sted med 

udbygningen af vejnettet igennem de sidste 60 år. Med hensyn til motorvejenes indflydelse på by- og 

landskabsudviklingen, betyder det eksempelvis at diskussionerne ofte begrænser sig til ”the aesthetics 

of mobility” (Houben), hvor den visuelle oplevelse fra vejen er i fokus. Et fokus der nok er relevant, men 

samtidig kan være med til af fjerne opmærksomheden fra motorvejenes mere grundlæggende indflydelse 

på by- og landskabsudviklingen. 

Med Corners beskrivelse af, hvordan denne opfattelse af landskabet som en natur i kontrast til byens 

kultur reproduceres med disse kategoriers tilhørsforhold til bestemte professioner og institutionaliserede 

discipliner, blev der sat fokus på et centralt tema i forhold til projektets problemstilling. Dette tema handler 

om, hvordan den professionelle og disciplinære adskillelse mellem by- og landskabsplanlægningen på 

lige fod med adskillelsen mellem vej- og byplanlægningen er problematisk i forhold til at håndtere de 

planlægningsmæssige udfordringer, som knytter sig til det urban-rurale landskab. Denne opsplitning kan 

formodentlig også kan være med til at forklare den manglende opmærksomhed omkring infrastrukturens 

rolle i formidlingen mellem natur, kultur og produktionen af ’byen’, der ifølge Graham og Marvin gør sig 
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gældende indenfor de urbane studier (Graham & Marvin, 8-9). Et forhold har været meget nærværende 

i forbindelse gennemførelsen af dette forskningsprojekt med hensyn til at kunne finde relevant litteratur. 

Undersøgelser og teoretiske betragtninger omkring vejnettets, byen og landskabets udvikling præges 

ofte af en faglig optik, hvor netop koblingen mellem disse emner negligeres eller overses. Selv 

forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet (Aalborg Universitet et al.), der i denne sammenhæng 

ellers kan fremhæves som et forbilledligt undersøgelsesarbejde, præges i sin opbygning og tilgang også af 

denne tredeling.

Både i forhold til problemstillingen omkring maskeringen af landskabets kunstighed og problemstillingen 

omkring de professionelle og disciplinære grænsedragninger bidrog den landskabsurbane diskurs med 

flere interessante perspektiver. For det første ved at etablere en forståelse for landskabets kunstighed, 

som et syntetisk rum eller system af rum, der overlejres terrænet og fungerer og udvikler sig ud fra 

samfundsmæssige behov (Jackson, 8). Med denne forståelse bliver det muligt at se landskabet som et 

aktivt instrument til berigelse af kulturen frem for passivt produkt af kulturen (Corner 1999, 4), og samtidig 

forankre vejnettet i landskabet som en infrastruktur, der er involveret i organisationen af det syntetiske 

rum eller system af rum. Fra at vejnettet primært betragtes som et kunstigt element i forhold til landskabet 

(Strang, 220-1; Provoost, 250), bliver det med denne forståelse for vejnettets forankring i landskabet i 

højere grad muligt at se vejplanlægningen som en form for landskabsplanlægning. Et aktivt instrument til 

at udforme landskabet i overensstemmelse med samfundsmæssige behov og udviklingstendenser. 

For det andet ved at etablere grundlaget for en ny dialektisk syntese mellem by- og 

landskabsplanlægningen (Corner 2006, 24), hvor landskabet bliver den fælles referenceramme for både 

det urbane og rurale. På denne måde lægges op til en planlægningskultur eller planlægningstilgang, der 

kan formodes at være bedre egnet til at håndtere det urban-rurale landskabs heterogene karakter og til 

at undgå den fragmentering, der kan følge adskillelsen mellem de etablerede discipliner (Smets 2001, 

121, 124). Ved at trække på traditionerne indenfor for landskabsarkitekturen lægges der samtidig op til 

at tænke planlægningen ind i en mere fleksibel og dynamisk ramme, der kan håndtere den uvished og 

ubestemmelighed , der kan knyttes til de aktuelle byudviklingsprocesser (Smets 2002; Sieverts 2003). 

For det tredje ved at pege på forholdet mellem ”site” og ”programme” i forbindelse med den konventionelle 

byplanlægning. Et forhold der som beskrevet har fået Marot til formulere begrebet ”sub-urbanism”, der 

knytter sig til forstædernes betydning som historisk grænseflade mellem det urban og rurale (Marot 2003, 
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7). Med udgangspunkt i forstædernes organisering ser Marot potentialet for udviklingen af et stedsspecifikt 

landskab, der kan fungere som offentligt domæne i kontrast til de monofunktionelle systemer, som 

ellers præger billedet i det urban-rurale landskab; en tankegang der har affinitet til idéen om et ”Identität 

Landschaft” (Sieverts et al. 2005, 47-8). Set i forhold til idéen om, hvordan der med udbygningen af de 

moderne vejsystemer er sket en videreudvikling af ’den moderne by’ samtidig med at ’den traditionelle by’ 

har været i fokus, lader Marots forestilling om en ”sub-urbanism” til at kunne samle tråden op i forhold til 

den moderne pastoralisme og de moderne vejsystemers engagement i forsoningen mellem det urbane 

og rural. Et tilgang til planlægningen og en betragtning omkring landskabets rolle, der tager bestik af den 

moderne bys karakteristiske rum og søger at bringer dem ind i den byplanfaglige diskurs igen. 

På et mere generelt niveau kan den landskabsurbane diskurs betragtes som et vigtigt bidrag til 

diskussionen omkring planlægningens evne til at forholde sig til infrastrukturens rolle i den aktuelle 

byudvikling. Et bidrag der kan supplere den måde, hvorpå eksempelvis Graham og Marvin primært 

associerer de infrastrukturelle netværk med en ”splintring” af omgivelsernes sammenhængskraft. Det 

gælder også i forhold til at reevaluere de forældede argumenter, som præger diskussionen omkring 

byudviklingen langs motorvejene (Meurs, 429-30). Set i forhold til Danmark, hvor initiativet til en 

langsigtet fysisk planlægning for hele det østjyske ”bybånd” bliver sammenlignet med den berømte og nu 

kanoniserede Fingerplan fra 1947 (Miljøministeriet 2006b), kan de planlægningsmæssige betragtninger, 

der knytter sig til den landskabsurbane diskurs, betragtes som en tiltrængt saltvandsindsprøjtning.

5.3 Perspektivering

Med udgangspunkt i det arkitektoniske udviklingsarbejde, hvis formål var at anskueliggøre vejnettets 

arkitekturstrategiske potentiale som en planlægningsmæssig platform på tværs af den traditionelle 

adskillelse mellem by- og landskabsplanlægningen, er det muligt at perspektivere projektets behandling 

af problemstillingen. Som det fremgår af dette udviklingsarbejde, har projektet primært rettet sin 

opmærksomhed mod planlægningens fysiske dimension og på hvordan forskellige forestillinger omkring 

byen, vejen og landskabet influerer måden hvorpå den fysiske planlægning tænkes. Projektet henvender 

sig således fortrinsvis til de professioner, discipliner og administrative organer som på den ene eller 

anden måde er involveret i eller optaget af denne dimension af planlægningen. Både i det arkitektoniske 
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udviklingsarbejde og i projektet som helhed, har vejnettet fungeret som en form for platform, hvorfra 

problemstillingen er blevet behandlet. På denne måde har det været mulig at bevæge sig i grænselandet 

mellem de etablerede discipliner og holde det specifikke fokus som problemstillingen lagde op til. Denne 

tilgang til behandlingen af problemstillingen efterlader nødvendigvis en række væsentlige emner eller 

problemstillingen uberørt. 

Et emne der ikke er blevet berørt handler om de beslutningsprocesser og magtrelationer som knytter sig 

til et planlægningssystems struktur og administrative opbygning. I den forbindelse vil det være interessant 

at undersøge hvordan de rent konceptuelle overvejelser, der blev præsenteret i forbindelse med det 

arkitektoniske udviklingsarbejde, kan omsættes i forhold til et planlægningssystem som eksempelvis 

det danske. Forudsætter implementeringen af disse konceptuelle overvejelser en omfattende reform 

af planlægningssystemets opbygning, et brud med zoneplanlægningen, eller vil mindre justeringer 

og eventuelt nye samarbejdsformer kunne være tilstrækkelig? Til dette emne knytter sig også en 

problemstilling omkring de forskellige professioners og discipliner indbyrdes relationer. Hvordan sikres det 

at de rationaler og dogmer der traditionelt kendetegner vejplanlægningen ikke bliver for altdominerende 

i forhold til organiseringen af det urban-rurale landskab? Med andre ord er der behov for at undersøge, 

hvordan forholdet mellem de forskellige professioner og discipliner i praksis vil kunne organiseres og 

administreres, så de forskellige fagområder og ekspertiser tilgodeses på lige vilkår.

Et andet og meget vigtigt emne handler om bæredygtighed. Selv om dette emne ikke er blevet berørt i 

afhandlingen, kan den specifikke fokus på vejnettets rolle i organiseringen af det urban-rurale landskab 

og de historiske og kulturelle forudsætninger for (auto)mobiliteten forhåbentlig være med til at nuancere 

de kommende bæredygtighedsdiskussioner på det byplanfaglige område, så disse ikke reduceres til 

et spørgsmål om spredt versus kompakt by. Ved i højere grad at betragte de fremtidige investeringer i 

udbygningen af vejnettet som led i organiseringen af et urban-ruralt landskab, udvides mulighederne for at 

arbejde med bæredygtighedsproblematikken i et bredere og mere helhedsorienteret perspektiv.
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RESUME

VEJNETTET OG DET URBAN-RURALE LANDSKAB

I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i løbet af de sidste 60 år gennemført en massiv 

udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen 

af den funktionsopdelte by og den voksende (auto)mobilitet, som denne omfattende reorganisering af 

byerne aktiverede. Parallelt med udbygningen af vejnettet er der samtidig sket en løbende transformation 

af relationen mellem det urbane og rurale, der kompromitterer forestillingen om en klar adskillelse mellem 

disse domæner. Denne transformation kan beskrives som udviklingen af et urban-ruralt landskab, hvis 

rumlige sammensætning kan karakteriseres som et heterogent patchwork af urbane og rurale elementer 

samt hybride fremtrædelsesformer (Sieverts et al. 2005).

Sammenhængen mellem disse parallelle processer er imidlertid relativt ubeskrevet i forhold til de 

professioner og institutionaliserede discipliner, der beskæftiger sig med by- og landskabsudviklingen. 

Årsagen til denne manglende opmærksomhed på infrastrukturens rolle i formidlingen mellem natur, 

kultur og produktionen af ’byen’ hænger sammen med, at studier omkring vejnettet og andre urbane 

infrastrukturer i udpræget grad har været negligeret og domineret af tekniske, teknokratiske og historiske 

perspektiver (Graham & Marvin). Hertil kommer at vejplanlægningen ofte er udgrænset eller isoleret i 

forhold til både byplanlægningen og landskabsplanlægningen som et rent trafikalt eller transportøkonomisk 

anliggende varetaget af vejingeniører og andre specialister. 

Med den manglende opmærksomhed på sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen 

af det urban-rurale landskab og de snævre perspektiver på vejplanlægningen risikerer vejnettet at miste 

sin forankring i forhold til by- og landskabsplanlægningen. Uden denne forankring kan vejnettet bidrage 

til en uheldig ”splintring” af det urban-rurale landskab (ibid.). Som symptom på den manglende forankring 

af vejnettet i forhold til by- og landskabsplanlægningen og dens konsekvenser for karakteren af det 

urban-rurale landskab, kan der observeres en voksende bevågenhed omkring ”the aesthetics of mobility” 

(Houben).

Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem 
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vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og at undersøge, hvordan vejnettet kan 

forankres i forhold til den fremtidige planlægning af det urban-rurale landskab, så det bidrager til at skabe 

sammenhæng frem for ”splintring”. Behandlingen af problemstillingen foretages ud fra et arkitektfagligt 

perspektiv, hvilket betyder at vægten lægges på planlægningens fysiske dimension. Med projektet rettes 

opmærksomheden mod Danmark, hvor problemstillingen aktualiseres med anbefalingen af en væsentlig 

udbygning af vejnettet i de trafikalt belastede områderne (Infrastrukturkommissionen) og tankerne om en 

langsigtet fysisk planlægning for hele det østjyske ”bybånd” i tilknytning til motorvejen (Miljøministeriet 

2006a). I den forbindelse er idéen med forskningsprojektet at bidrage med en nuancering i forhold til de 

traditionelle planlægningsmæssige perspektiver, som sædvanligvis præger den faglige diskussion. 

Igennem en kritisk tolkning af de planlægningsmæssige perspektiver på relationen mellem byen, vejen 

og landskabet samt en undersøgelse af de moderne vejsystemers indflydelse på byernes form og 

strukturelle sammenhænge, sætter projektet fokus på et grundlæggende paradoks i forhold til den aktuelle 

planlægningskultur. På den ene side fortsættes udviklingen af ’den moderne by’ med udbygningen 

af de moderne vejsystemer, på den anden side fastholdes forestillingen om ’den traditionelle by’ med 

anvendelsen af de simple dikotomier ’by-land’ og ’center-periferi’ som forståelsesmæssigt grundlag i 

planlægningen. I praksis lader denne logiske modsætning sig imidlertid maskere eller ignorere. I forhold 

til denne maskering spiller forståelsen af ’landskabet’ som natur i kontrast til ’byens’ som kultur en vigtig 

rolle (Corner, 1999). Dette aspekt behandles i afhandlingen ved at inddrage en række betragtninger fra 

den aktuelle diskurs omkring ”landscape urbanism” (Waldheim). Denne landskabsurbane diskurs søger at 

etablere grundlaget for en ny dialektisk syntese mellem by- og landskabsplanlægningen, hvor landskabet 

refererer til en fælles ramme for det urbane og rurale. Med udgangspunkt i denne alternative forståelse 

af landskabet, undersøges muligheden for at forankre vejnettet i forhold til den fremtidige planlægning af 

det urban-rurale landskab. Til dette formål præsenteres et arkitektonisk udviklingsarbejde omkring den 

fremtidige planlægning i det østjyske ”bybånd”, der introducerer en planlægningstilgang, hvor vejnettet 

benyttes som en planlægningsmæssig platform i forhold til kvalificeringen af brudfladerne i det urban-

rurale landskab.
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ENGLISH SUMMARY

THE ROAD NETWORK AND THE URBAN-RURAL LANDSCAPE

In Denmark, as in the rest of the Western World, a massive expansion of the road network has been 

carried out during the last sixty years. This expansion has occurred in connection with the realisation of 

the functionally separated city and the growing (auto)mobility that this extensive reorganisation of cities 

activated. Parallel with this expansion of the road network, there has been a continuous transformation 

of the relationship between the urban and the rural which compromises the notion of a clear boundary 

between these domains. This transformation can be explained as the evolution of an urban-rural 

landscape whose spatial composition can be characterised as a heterogeneous patchwork of urban and 

rural elements as well as hybrid forms (Sieverts et al. 2005).

The connection between these two parallel processes is however relatively unrecognised by the 

professions and institutionalised disciplines engaged in the development of cities and landscapes. This 

lack of attention to the mediation, which infrastructures provide between nature, culture and the production 

of the ‘city’, is due to the fact that studies on road networks and other infrastructures have been neglected 

and dominated by technical, technocratic and historical perspectives (Graham & Marvin). In addition, road 

planning tends to be isolated from urban and landscape planning as a purely traffic-related and transport 

economical issue managed by road engineers and other specialists. 

This lack of attention to the connection between the expansion of the road network and the evolution 

of the urban-rural landscape, together with the narrow perspectives on road planning, places the road 

network at risk of becoming autonomous from urban and landscape planning. Without better integration, 

the road network can contribute to an unfortunate “splintering” of the urban-rural landscape (ibid.). As a 

symptom of the poor integration of the road network in connection with urban and landscape planning, and 

its consequences for the character of the urban-rural landscape, a growing concern for “the aesthetics of 

mobility” (Houben) can be observed.

This dissertation intends to contribute to a better understanding of the connection between the expansion 

of the road network and the evolution of the urban-rural landscape, and to explore how the road network 
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can be integrated with the future planning of the urban-rural landscape, in a manner that contributes 

to establishing coherence rather than splintering. In the dissertation this issue is addressed from an 

architectural perspective, which emphasises the physical dimension of planning. The dissertation directs 

its attention towards Denmark, where this issue is topical in the form of a proposal for significant expansion 

on the road network in areas with heavy traffic (Infrastrukturkommissionen) and ideas for long-term 

planning in connection with urbanisation along the motorway in Eastern Jutland (Miljøministeriet 2006a). 

With regard to these future developments, the research project aims to provide a nuanced contribution in 

relation to the traditional planning perspectives that typically characterise the professional discussion.

By means of a critical interpretation of the planning perspectives regarding the relationship between city, 

road and landscape, as well as a study of how modern road systems influence the form of cities and 

their structural correlations, the research project centres its focus on an underlying paradox in regard to 

the contemporary culture of planning. On one hand, the evolution of ‘the modern city’ is being continued 

through the expansion of modern road systems. On the other hand, the idea of ‘the traditional city’ is being 

sustained through the implementation of the simple dichotomies of urban-rural and centre-periphery as 

a conceptual foundation in planning. In practice however, this logical contradistinction is either masked 

or ignored. In regard to this masking, the notion of ‘landscape’ as nature in contrast to ‘city’ as culture 

plays an important role (Corner, 1999). This aspect is addressed in the dissertation through a number of 

reflections in connection with the current discourse on “landscape urbanism” (Waldheim). This discourse 

seeks to establish the basis for a new dialectic synthesis between urban and landscape planning in which 

the landscape refers to a common frame for the urban and the rural. Based on this alternative notion 

of landscape, the project studies the possibility of integrating the road network in the future planning of 

urban-rural landscapes. To this end an architectural investigation of the future planning in connection 

with urbanisation along the motorway in Eastern Jutland is presented. This investigation introduces an 

approach to planning in which the road network functions as a platform for qualifying the unique character 

of the urban-rural landscape.
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