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ABSTRACT 
Post-industrial harbour transformations in the western world are increasingly influenced by a 

market-driven paradigm caused by attempts to secure cities position in a national and global 

hierarchy. Cities increasing competition for jobs, investment and population growth result in 

market-driven harbour transformations at the expense of site-specific characteristics and local 

potentials which results in generic harbours. As opposed to the market-driven paradigm we 

want to introduce a relational approach to urban planning of post-industrial harbours to 

secure location-based potentials in the transformations.  

 

The objective of this thesis is to investigate if and how a relational approach to harbour 

transformation can qualify the urban development of Nykøbing Falster harbour with a 

specific focus on involving local citizens in urban planning.  

 

The transformation of the industrial harbour in Nykøbing Falster – a city in the outer region 

of Denmark - is at the time of investigation only a political vision and in an early stage of 

urban development. To qualify the urban development of Nykøbing Falster harbour this 

thesis interweaves Patsy Healey’s dimensions in relational strategic planning with Pierre 

Bourdieu's reflexive sociology. This results in a three-dimensional theoretical frame for a 

relational approach to harbour transformation. In order to capture the field of research, the 

empirical foundation consists of fieldwork, mapping, stakeholder analysis and walk-alongs.  

 

The first dimension illustrates that the industrial monopoly of the harbour is threatened by 

the political visions for harbour transformation. The political visions are influenced by 

historical and discursive practices which focus on the symbolic value of the harbour area, 

public access to the waterfront and a political focus on strengthening the city of Nykøbing 

Falster.  

 

The second dimension unveils that politicians and local administration try to secure the 

municipal position in a national hierarchy to gain population growth, qualified workforce and 

tax revenues through harbour transformation. The municipality does not have the financial 

means to implement the political visions which creates space for local actors to gain influence 

on the planning process. These local actors set a direction for the harbour transformation 

with a focus on creating social value and an area of consumption. Furthermore, political 

struggles to whether a partial or complete harbour transformation can secure economic 
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growth influence the planning process. This results in an untransparent planning process 

which prevents local citizens in gaining influence on the development.  

 

The third dimension gives local citizens a space for action. This enlarges and gives new 

perspectives on the harbour transformation. Citizens use several strategies to secure their 

position in the future harbour transformation. In relation to harbour transformation citizens 

value build heritage, recycling of buildings, the industrial harbour, public spaces for everyone, 

various urban spaces and the uniqueness of their municipality. For local citizens, these factors 

contribute to the site specificity of their harbour that can ensure the citizens' spatial profit in 

the future. Citizens adapt to the overall municipal planning conditions in order to strengthen 

the municipal position in a national hierarchy. 

 

CONCLUSIONS: We argue that the relational approach to harbour planning contributes to 

site-specific perspectives on opportunities and challenges in harbour transformation processes. 

Furthermore, a relational approach allows conflicting agents to unite and create opportunities 

together. The relational approach incorporates the site-specific and location-based potentials 

while challenging unequal power relations along with market-driven and generic harbour 

transformation.  
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Specialet stiller skarpt på, hvordan tidligere industrihavne kan udvikles til nye bykvarterer 

med afsæt i stedbundne fysiske, sociale og symbolske perspektiver. Afsættet for specialet er en 

industrihavn placeret i hovedbyen Nykøbing Falster i én af landets landkommuner, 

Guldborgsund Kommune. Specialets fokus er på det tidlige stadie af byplanlægningen, hvor 

der kommunalt arbejdes for at sikre et plangrundlag, der kan realisere de politiske visioner om 

en havneomdannelse. Vi har fulgt den tidlige planlægningsproces på tæt hold, hvor et væld af 

aktører, fysiske miljøer, historier og interesser er på spil i byplanlægningen af Nykøbing 

Falster havn. Det skaber en kompleks byplanlægning fyldt med potentialer og udfordringer. 

For at favne den komplekse byplanlægning vil specialet fokusere på om en relationel tilgang til 

byplanlægning af havne er vejen frem.  

 

  



Guldborgsund Kommune & Nykøbing Falster
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Global storbykonkurrence 
Økonomiens og menneskers stigende bevægelighed har medvirket til en større konkurrence 

mellem lande, regioner, kommuner og byer, der ønsker at sikre tilflyttere, arbejdskraft og 

økonomisk vækst (Harvey 1989; Bisgaard 2010:173). De globale dynamikker har også 

influeret byplanlægningen, hvor det tidligere fokus på at sikre velfærd og lighed er erstattet af 

et stigende fokus på at skabe attraktive steder for kapitalinvesteringer (Harvey 1989). 

Udviklingen er også tydelig i vesteuropæiske storbyer, hvor bystrategier prioriteres for at 

tiltrække kapitalinvesteringer, der kan styrke byernes globale position (Brenner 2009).  

 

Denne udvikling har også gjort sit indtog i Danmark, hvor en stigende koncentration af 

mennesker i storbyerne og en regional konkurrence, der tvinger kommuner til at påtage sig 

entreprenante strategier, har indvirkning på en stigende ulighed mellem forskellige landsdele 

(Andersen 2008; Møller 2009). Socioøkonomisk ulighed karakteriserer derfor i stigende grad 

landsdelene, hvor flytte- og bosætningsmønstre resulterer i et fragmenteret danmarkskort 

(Iversen et al. 2019). Guldborgsund- og Lolland Kommunes uddannelses- og indkomstniveau 

er i særdeleshed lavere end landets største byer (Ibid; Juul & Blicher 2017). Kommuner over 

hele landet står derfor overfor vidt forskellige udfordringer, som kræver, at nye midler tages i 

brug for at styrke og fastholde deres position i det nationale hierarki. Det nationale hierarki 

skal forstås som de (ulige) positioner, som kommuner indtager, der afhænger af deres 

geografiske placering og ressourcer som eksempelvis skatteindtægter, fordeling af velfærd og 

arbejdspladser.  

 

Fra industrihavn til havneomdannelse 
Kampen om økonomisk vækst, tilflyttere og arbejdspladser foregår i mange lande som følge af 

globalisering. Markedsdreven byplanlægning har derfor gjort sit indtog i flere byer for at 

imødegå denne udvikling, hvor spektakulær byudvikling af tidligere industrihavne er blevet 

fyrtårne for det 21. århundredes økonomi (Sandercock & Dovey 2002; Oakley 2009; Diedrich 

2012; Oakley 2011; Cook & Ward 2012; Sepe 2013; O'Callaghan 2007; Essex & Ford 2015; 

Oakley 2005; Mah 2014; Oakley 2013; Desfor & Jørgensen 2004; Schubert 2015; Diedrich et 

al. 2015). Byudvikling af havne besidder nye potentialer, da havne giver direkte adgang til 

vand. Vand anskues, ifølge forskning, som en stor ressource i det moderne byliv på grund af 

den æstetiske værdi, det tillægges (Diedrich et al. 2015; Timur 2013). Imidlertid kapitaliseres 
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vand i de nye bykvarterer, da det besidder store markedsføringspotentialer (Oakley & Rofe 

2006; Cook & Ward 2012).  

 

Spektakulære havneomdannelser sker flere steder i vesten, hvor byer konkurrerer om at 

markere sig nationalt og globalt. I Danmark byudvikles blandt andet Københavns havn, 

Aalborg havn, Nordhavn og Århus havn, hvor nye boligområder, rekreative områder og 

kontorkomplekser er begyndt at kendetegne de tidligere industrihavne (Diedrich & Dahl 

2016; Galland & Hansen 2012; Carlberg & Christensen 2005; Desfor & Jørgensen 2004). I 

udlandet er der også forskellige eksempler på fyrtårnsprojekter på tidligere industrihavne, 

blandt andet i London, Amsterdam, Oslo og Hamborg, der med byudviklingsprojekter 

forsøger at styrke deres globale position (Swensen & Stenbro 2013; Oakley 2009; Diedrich 

2012; Oakley 2011; Cook & Ward 2012; Sepe 2013; Kaya 2018; Dovey & Sandercock 2002; 

Sandercook & Dovey 2002; Schubert 2015; Oakley & Rofe 2006). Havneomdannelse har 

ikke kun vundet indpas i storbyer; også i danske landkommuner er byudvikling af tidligere 

industrihavne blevet en strategi til at styrke den kommunale position i det nationale hierarki.  

 

Markedsdreven byudvikling af industrihavne  
Eftersom havneomdannelse af tidligere industrihavne er begyndt at vinde frem, er forskning 

på dette område også ganske veldokumenteret. Meget forskning fokuserer på den negative 

betydning af markedsdreven byudvikling af industrihavne. Den nye bølge af byudvikling 

kritiseres blandt andet for at følge den samme generiske byggestil, hvor store luksusboliger, 

kontorkomplekser og forbrugsorienterede faciliteter dominerer de tidligere industrihavne 

(Cook & Ward 2012; Swensen & Stenbro 2013; Oakley 2009; Diedrich et al. 2015). Andet 

forskning peger endda på, at der er skabt en ‘global løsning’ på omdannelse af de tidligere 

industrihavne, der fremstår som en ‘best practice’, som byer oversætter og implementerer 

uafhængigt af den lokale kontekst (Diedrich et al. 2015; Cook & Ward 2012).  

 

Markedsdreven byudvikling af industrihavne er dermed ikke problemfrit for den 

omkringliggende by. I byerne er der mennesker, fysiske miljøer og praksisser, der også bliver 

influeret af havneomdannelserne. Af forskning fremgår det at byudvikling af havne kan føre 

til ekskluderende planlægningspraksisser, hvor markedshensyn medfører, at de nye 

bykvarterer henvender sig til højindkomstgrupper, der har råd til at tilegne sig det nye 

boligbyggeri eller forbruge havnens forskellige faciliteter (Davidson 2013; Oakley 2009; 
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O’Callaghan 2007). Herudover kan samarbejde med private aktører i havneomdannelsen 

skabe uigennemsigtige planlægningsprocesser på bekostning af inddragelse af borgere (Oakley 

2011). Det fremgår også af forskning, at der ikke altid tages højde for borgeres interesser i 

havneomdannelsen, da konkurrencen om tiltrækning af tilflyttere og investeringer vægtes 

højere (Oakley 2005; Oakley & Rofe 2006). Anden forskning viser, at fokus på 

byudviklingsprojekter og tiltrækning af investeringer kan føre til en mangelfuld offentlig dialog 

i byplanlægningen (Sandercock & Dovey 2002). Markedsdreven byudvikling kan resultere i 

afkoblede og fragmenterede havne, hvor borgere ikke kan identificere sig med 

havneomdannelsen og dermed ikke har interesse i at opholde sig på havnen (Cook & Ward 

2012). Den stedbundne særegenhed kan også forsvinde på bekostning af investorers interesser 

og stræben efter merværdi (Szili & Rofe 2012; Kaya 2018). Samtidig er de historiske og 

sociale kvaliteter, der er koblet til byer og dertilhørende industrihavne, ofte ikke tilstede i de 

nye havneomdannelser (Diedrich et al. 2015). Selvom denne forskning bygger på 

undersøgelser af storbyer, kan landkommuner også være influeret af den markedsdrevne 

byudvikling af tidligere industrihavne, der kan skabe udfordringer for den by, der omgiver 

den. Især hvis den kommunale økonomi er svækket, og behovet for udefrakommende 

kapitalinvesteringer er en nødvendighed for overhovedet at realisere byudvikling.  

 

Alternativer  
For at undgå standardisering og generisk byudvikling af industrihavne fremhæves der også 

alternativer i forskningen, der blandt andet har fokus på, at havnes særlige fysiske 

karakteristika kan genanvendes, og at industrihavnes historie kan anskues som en ressource i 

byudviklingen (Braae & Diedrich 2012). Forskning viser, at designtænkning kan skabe en 

mere vejledende og fleksibel plan, hvor lokale aktører og borgere får handlerum i 

byudviklingen af havne (Diedrich et al. 2015). Målet er, at de nye bykvarterer i højere grad 

afspejler de lokale særegenheder for at undgå et generisk udtryk, mange havne kritiseres for i 

dag (Ibid.). Imidlertid viser forskning, at arkitektur og design alene kan understøtte 

markedsføring af havne på bekostning af en åben borgerdialog (Sandercock & Dovey 2002). 

Ydermere kan markedsdreven byudvikling også føre til en kapitalisering af havnes 

særegenhed, hvor eksempelvis maritim kulturarv bliver et redskab til at sikre attraktive 

områder for tilflyttere, turister og investeringer (Di Domenico & Di Domenico 2007; Swenson 

& Stenbro 2013; Sepe 2013). Kapitalisering af havnes særegenhed kan blive på bekostning af 

borgeres interesser, hvis særegenhed defineres ud fra målet om økonomisk merværdi frem for 
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borgernes definition af den (Szili & Rofe 2012). Anden forskning fremhæver derfor 

vigtigheden af, at arkitektur og design suppleres med social- og strategisk byplanlægning i 

byudviklingen af tidligere industrihavne, så byplanlægningen bliver mere dialogorienteret og 

transparent for offentligheden (Sandercock & Dovey 2002). Andre undersøgelser understreger 

også vigtigheden af at inddrage borgernes stedsspecifikke og hverdagslige viden, da den kan 

kvalificere byplanlægningen (Agger et al. 2018:10). For at undgå en markedsdreven generisk 

havneomdannelse kan der derfor være grunde til at koble fysiske, symbolske og sociale 

perspektiver for at fremme havnes særegenhed i byplanlægningen. Det er dog ikke 

omkostningsfrit for kommuner, heriblandt landkommuner, hvis de stedbundne potentialer 

skal integreres i byudvikling af havne.  

 

Med byers stigende konkurrence om arbejdspladser, investeringer og tilflytning kan det være 

komplekst at forene havne og byers stedbundne potentialer med markedsdreven byudvikling. 

Det kan i værste fald medføre, at de stedbundne potentialer går tabt i havneomdannelserne, 

hvor byplanlægningens aktører har indflydelse på, hvad der prioriteres. Byplanlægningen 

rummer i dag et spind af aktører, der har forskellige interesser og forudsætninger for at 

influere byudviklingen (Bisgaard 2010:173; Sehested 2003). Aktører kan være alt fra private 

investorer, kulturinstitutioner, politikere, kommunale medarbejdere og 

interesseorganisationer til borgere. De mange aktører skaber en kompleks byplanlægning, 

hvor magt også er af betydning. For at undgå den generiske og markedsdrevne byudvikling af 

industrihavne, og for at fremme en byplanlægning der tager højde for stedbundne potentialer 

og udfordringer, vil vi undersøge, om en relationel tilgang er vejen frem i byplanlægningen af 

havne.  

 

Relationel tilgang til byplanlægning af havne 
Specialet tager afsæt i Patsy Healeys relationelle strategiske planlægning1 (Healey 2009). 

Healey mener, at byplanlægning foregår i relationen mellem forskellige niveauer, der har 

indflydelse på specifikke lokationers udvikling. Niveauer kan eksempelvis være borgeres 

hverdagsliv og den kommunale planlægningspraksis. Derfor fremhæver Healey, at 

byplanlægning bør tage højde for den konkrete kontekst for at skabe et kollektivt afsæt mellem 

                                                
1 Vi har oversat Patsy Healeys planlægningsbegreb fra artiklen ‘The search of the ‘strategic’ in spatial strategy making’ (2009) 
til relationel strategisk byplanlægning. Det har vi gjort, da Healey tidligere har anvendt termen relationel planlægning 
(Healey 2007) og da Healey i artiklen, vi tager afsæt i, fokuserer på det relationelle i den strategiske byplanlægning (Healey 
2009).  
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lokale aktører, herunder politikere, planlæggere, borgere m.fl. (Healey 2009:441). Vi mener 

således, at byplanlægning af havne skal sættes i relation til planlægningsmæssige niveauer, 

samtidig med, at der skabes mulighed for at integrere mange aktørers interesser og behov i 

byplanlægningen. Vi anser imidlertid også magt som afgørende for aktørers muligheder for at 

få indflydelse på byplanlægningen. Magtforhold skal derfor synliggøres for at skabe et 

kollektivt afsæt i byplanlægningen. Healeys relationelle strategiske planlægning suppleres 

derfor med Bourdieus refleksive sociologi for at belyse mulighedsbetingelser, interesser og 

magtforhold i den konkrete kontekst, byplanlægningen udspiller sig i. Samlet set bidrager 

teorierne til en relationel tilgang, der integrerer borgeres perspektiver og havnes særegenhed i 

byplanlægningen af havne. Specialet undersøger derfor, om den relationelle tilgang kan 

kvalificere byplanlægningen af havne og være en modpol til den markedsdrevne og generiske 

byudvikling.  

 

 

For at undersøge hvordan en relationel tilgang kan kvalificere byplanlægningen af havne, 

tager dette speciale afsæt i Nykøbing Falster havn i Guldborgsund Kommune. Specialet 

fokuserer på den tidlige planlægningsfase i skridtet mod byudvikling af Nykøbing Falsters 

industrihavn. Byudvikling af Nykøbing Falster havn er igangsat af Guldborgsund Kommune, 

der ejer havnen og har haft havneomdannelse på det politiske tegnebræt siden 2018. Det 

første plangrundlag2 for havneomdannelsen blev vedtaget af byrådet ved dette speciales 

afslutning i maj 2019. Vi vil fokusere på en bred vifte af aktører og have et særligt fokus på 

borgeres handlerum i byplanlægningen af Nykøbing Falster havn. Borgere er en differentieret 

størrelse, der bidrager til en endnu mere kompleks byplanlægning – ikke desto mindre har de 

vigtige perspektiver at dykke ned i, da de har deres hverdagsliv i de byer, hvor havne 

byudvikles. Specialet vil derfor besvare følgende problemformulering: 

 

Hvordan kan en relationel tilgang til byplanlægning af havne kvalificere havneomdannelsen i Nykøbing 

Falster med fokus på at inddrage borgernes perspektiver i byplanlægningen? 

 

Specialet tager udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål for at indfange, hvordan den 

relationelle tilgang kan kvalificere den komplekse planlægningspraksis i byplanlægningen af 

Nykøbing Falster havn:  

                                                
2 Guldborgsund Kommunes Kommuneplan (2019) 
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- Hvad har ført til behovet for byplanlægning af Nykøbing Falster havn? 

- Hvilke aktører, interesser og ressourcer er på spil i byplanlægningen af Nykøbing 

Falster havn? Og hvilken retning sætter det for byplanlægningen?  

- Hvilke stedbundne perspektiver skal inddrages i byplanlægningen med afsæt i borgeres 

sociale, fysiske og symbolske perspektiver på Nykøbing Falster havn?  

 

Læsevejledning 
Specialet leder ud med en præsentation af genstandsfeltet efterfulgt af en refleksion over vores 

indgang til genstandsfeltet. Derefter præsenterer vi specialets teoretiske ramme og 

begrebsapparat, hvorefter vi klarlægger de metodiske refleksioner. Samspillet mellem metoder 

og teori præsenteres derefter i specialets analysestrategi. Det leder til specialets analyse, der er 

inddelt i tre delanalyser. Første del fokuserer på, hvad der har ført til behovet for at byudvikle 

på Nykøbing Falster havn (Momentum for byplanlægningen af Nykøbing Falster havn). Anden del 

undersøger, hvilke aktører, der besidder og ikke besidder en position til at influere 

byplanlægningen til deres fordel (Kampe i feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn). Tredje 

analysedel fokuserer på borgernes fysiske, sociale og symbolske perspektiver på Nykøbing 

Falster havn (Udvid perspektiver – Borgerne i fokus). Resultater fra analyserne vil sammenvæves i 

en diskussion med supplerende litteratur og forskning for at skabe indblik i, hvordan en 

relationel tilgang kan kvalificere byplanlægningen af havne. Efterfølgende vil specialets 

samlede resultater blive præsenteret i en konklusion. Afslutningsvist vil vi i perspektiveringen 

reflektere over specialets resultater og hvordan en relationel tilgang kan videreføres som et 

værktøj i byplanlægningen af andre havneomdannelser.  
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Geografisk område  
Nykøbing Falster havn strækker sig langs Guldborg Sund i bymidten i Nykøbing Falster 

(Guldborgsund Byråd 2019:124). Havnen er en kommunal selvstyrehavn og havnens 1200 

meter lange areal er omkranset af et terrorhegn. Større industri og mindre erhverv lejer 

havnearealerne af Guldborgsund Kommune og havnearealet er karakteriseret af både store 

lagerhaller, høje tanke, kontorbygninger og kornsiloer, samt flere åbne arealer til losning og 

lastning. De store lagerbygninger, siloer og tanke er dominerende i den nordlige del af havnen 

i kontrast til de lavere bygninger i den sydlige del. I den sydlige del ligger flere historiske 

byggerier, herunder den tidligere Markedshal og Slagteriet, men også det sydlige bådelaug, 

kontorbygninger m.m. Den nordlige del af havnen består blandt andet af en stor Danish Agro 

kornsilo, en Danish Agro lagerhal, tanke, lager- og kontorbygninger. En gennemkørende vej 

og store parkeringsområder er placeret i arealet mellem bymidten og havnen, hvor der også 

ligger flere mindre lejlighedskomplekser og butikker. Nord for havnen ligger Slotsbryggen, et 

boligområde med rekreative arealer, hvor Sukkerfabrikkens fabriksområde er placeret syd for 

havnen.  

  

Nykøbing Falster industrihavn 



Nykøbing Falster industrihavn. Markeringen viser havnearealet, som er udpeget 

til transformationsområde af Guldborgsund Kommune og skal byudvikles. 
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Indgang til feltet 
Vi har forsøgt at forholde os åbent og nysgerrigt til undersøgelsen af havneomdannelse i 

Nykøbing Falster. Vores forforståelser, interesser og faglighed har dog ikke været uden 

betydning for konstruktionen af specialets genstandsfelt (Hammerslev et al. 2009:16f; Delica 

& Mathiesen 2007). I følgende afsnit vil vi reflektere over vores interesser og faglighed for at 

skabe transparens omkring konstruktionen af specialets genstandsfelt – Feltet for omdannelse 

af Nykøbing Falster havn.  

 

Helt afgørende for specialet har været interessen i at opnå indsigt i en konkret 

planlægningspraksis. Vi var især draget af interessen for, hvordan det kommunale maskinrum 

fungerer for at forstå de muligheder og begrænsninger, byplanlæggere står overfor. Ydermere 

ønskede vi at få indblik i vilkårene for byplanlægningen i landkommuner. Vi blev i efteråret 

2018 opmærksomme på et nyopstartet vidensamarbejde mellem Guldborgsund Kommune og 

Roskilde Universitet, der førte os i retning af specialets omdrejningspunkt: havneomdannelse i 

Nykøbing Falster. I undersøgelsen af havneomdannelse i Nykøbing Falster har vi samarbejdet 

med Guldborgsund Kommune for at følge en planlægningsproces fra den spæde start og få 

indsigt i de dynamikker, som har betydning for byplanlægningen.  

 

Samarbejdet med Guldborgsund Kommune medførte en kontorplads i planafdelingen Land 

og By på Guldborgsund Rådhus og et sted at sove i Nykøbing Falster i specialeperioden i 

foråret 2019. Vores hverdag i planafdelingen gav os mulighed for samarbejde, dialog og 

sparring med de kommunale medarbejdere og har været betydningsfuldt for adgang til viden 

om genstandsfeltet. I felten3 har de kommunale medarbejdere taget os med til møder og 

introduceret os for relevante aktører for byplanlægningen af havnen. Samtidig har 

medarbejderne givet os indblik i deres forståelse af, hvilke udfordringer, muligheder og vilkår 

byplanlægningen i kommunen er betinget af.  

 

Specialets teoretiske begreber og metodiske fremgangsmåder har givet os mulighed for at 

anlægge forskellige perspektiver på den virkelighed, vi har været en del af og forholde os 

kritisk til den planlægningspraksis, vi har været tæt på. Vi har ikke været ukritiske overfor 

genstandsfeltet, hvilket i høj grad afspejler vores faglige færdigheder fra Roskilde Universitet 

                                                
3 Felten betegner den virkelighed, der findes uafhængigt af vores involvering og viden om denne. 
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og vores perspektiver på byplanlægning. Vi har en forståelse af, at der skal være lige adgang til 

byplanlægningen for at sikre, at mange aktører tilgodeses i en planlægningskontekst. Magt har 

også betydning og byplanlægning kan være med til at reproducere eller transformere ulige 

magtforhold. Gennem vores faglige kompetencer og tidligere projekter har vi fået forskellige 

perspektiver på vigtigheden af at involvere borgere i planlægningen. Vi anser borgerne som 

afgørende aktører, eftersom deres hverdag, muligheder og bevægelser bliver påvirket af den 

fysiske virkelighed, som byplanlægningen afføder. Vores interesse i at få borgernes 

perspektiver i spil har resulteret i et stort fokus på at få afdækket borgernes muligheder og 

handlerum i byplanlægningen af Nykøbing Falster havn, så byudviklingen kan tilgodese dem.  

 

Tilsammen har vores interesse i at opnå indsigt i en konkret planlægningspraksis været 

retningsgivende for specialet, der har udmøntet sig i en undersøgelse af en relationel tilgang til 

byplanlægning af Nykøbing Falster havn.  
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Relationel strategisk byplanlægning & Refleksiv 
sociologi  
Vi har i felten fået adgang til mennesker, praksisser, fysiske miljøer og historier, som er 

væsentlige at tage afsæt i for at undersøge, hvordan en relationel tilgang kan kvalificere 

byplanlægningen af Nykøbing Falster havn. Vi har været åbne overfor den virkelighed, vi er 

blevet mødt af, som består af Nykøbing Falsters reelle eksperter, heriblandt foreninger, 

borgere, organisationer, erhverv, kommunale medarbejdere og politikere. Den teoretiske 

ramme har derfor skulle indfange den specifikke kontekst, hvor mange niveauer, aktører og 

interesser er på spil. Samtidig med at den teoretiske ramme har skulle skabe mulighed for, at 

mange interesser kan blive tilgodeset i byplanlægningen.  

 

Byplanlægning er ikke problemløs – hvor der er medspillere, er der også modspillere. 

Konflikter og magt er også en del af byplanlægningen. Aktører har forskellige muligheder for 

at deltage i byplanlægningen, og beslutninger foretages sommetider i uigennemsigtige 

beslutningsprocesser, der er nødvendige at synliggøre, hvis der skal brydes med de ulige 

magtforhold, byplanlægningen kan producere og reproducere (Flyvbjerg 2002). Magt er 

derfor et væsentligt element i byplanlægningen, som vores teoretiske valg også har skulle 

belyse.  

 

Det bidrager samlet set til to teoretiske vinkler, som er relationel strategisk byplanlægning og refleksiv 

sociologi, som udgør den relationelle tilgang til byplanlægning af havne. De teoretiske vinkler 

væves sammen for at indfange og undersøge den kontekst, vi har befundet os i. Det har været 

væsentligt at konstruere en teoretisk ramme og et begrebsapparat for at forstå havnens sociale, 

symbolske og fysiske potentialer og udfordringer. I følgende afsnit vil vi uddybe den 

relationelle tilgang med afsæt i Patsy Healeys relationelle strategiske planlægning og Pierre 

Bourdieus refleksive sociologi.  

 

Relationel strategisk byplanlægning  
Den relationelle tilgang til byplanlægning af Nykøbing Falster havn tager udgangspunkt i 

Patsy Healeys dimensioner i en relationel strategisk byplanlægning. Denne tilgang 

præsenteres i artiklen ‘In search of the “Strategic” in Spatial Strategy Making’ (2009). Healeys 
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strategiske dimensioner har været retningsgivende for den teoretiske og analytiske ramme i 

specialet. Planlægningskontekster er forskellige og kræver forskellige tilgange, hvilket Healeys 

strategiske dimensioner har givet mulighed for at imødegå ved at have en teoretisk form, der 

åbner for anvendelse af anden teori, der kan supplere og nuancere konteksten.  

 

Healey definerer til dels strategisk planlægning ligesom Albrecht (2004), som ser strategisk 

planlægning som selektivt og målrettet mod udfordringer og potentialer, der reelt har en 

betydning for en specifik lokation. Lokationen kan være en by eller et afgrænset fysisk område. 

Det strategiske består i, at det er en umulighed at gøre alt og derfor må de beslutninger og 

handlinger, der er mest vigtige prioriteres i byplanlægningen. Heri ligger store dele af det 

strategiske arbejde i at prioritere, hvad der er mest væsentligt for at skabe retfærdighed, 

diversitet og imødegå strukturelle udfordringer (Healey 2009:440).  

 

Udover Albrechts definition mener Healey, at strategisk byplanlægning handler om at forme 

dynamikker, som har indflydelse på specifikke lokationers udvikling. Healey mener, at det er 

væsentligt at undersøge den specifikke lokation gennem dens forbindelser og relationer til 

delelementer; såsom mennesker, grupper og steder til helheder; såsom byer og regioner og til større 

systemer; såsom statslige niveauer, som har indflydelse på specifikke lokationers udvikling 

(Healey 2009:440). Vi anser ligesom Healey også strategisk byplanlægning som et socialt 

produkt, der opstår som en del af et specifikt områdes styringsinfrastruktur. Med 

styringsinfrastruktur menes alle de aktiviteter, kommunale aktører, lokale aktører, borgere 

m.m., der sammen er involveret i et specifikt områdes udvikling (Healey 2009:441). Strategisk 

byplanlægning bliver til virkelighed ved, at der skabes en fælles referenceramme og retning, 

som deles af mange aktører i byplanlægningen, og indebærer derfor at skabe et fællesskab, der 

identificerer sig med udviklingen (Healey 2009:441).  

 

Det er ved at tænke strategisk byplanlægning for specifikke lokationer, som en proces, der 

skabes sammen med og bygger på delelementer, helheder og større systemer, at det relationelle i den 

strategiske byplanlægning opstår. Vi zoomer særligt ind på delelementer, herunder grupper, 

borgere og steder, og helheder, herunder byen Nykøbing Falster, og berører større systemer i 

mindre detaljeringsgrad.  
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Dimensioner i den relationelle strategiske byplanlægning  
Vi anvender Healeys (2009) dimensioner som teoretisk og analytisk ramme. De fire 

dimensioner beskrives i det følgende afsnit og består af de konkrete greb i en relationel 

strategisk byplanlægning4. Dimensionerne vil blive konkretiseret og nuanceret med Bourdieus 

refleksive sociologi, så dimensionerne kan udfolde empirien analytisk. Den refleksive sociologi 

præsenteres efter dette afsnit.  

 

Første dimension er momentum for den relationelle strategiske byplanlægning, som 

indebærer, hvad der fører til fremkomsten og behovet for byplanlægning. Ifølge Healey opstår 

rumlige strategier ikke i statiske processer, men gennem komplekse relationer der skifter og 

ændrer sig over tid (Healey 2009:443f). Det kan både være formelle og uformelle relationer og 

netværk, der skaber en praksis, som kan indeholde potentiale for et momentum. Uformelle 

relationer kan blandt andet være borgere og lokale foreninger, hvor formelle relationer kan 

betragtes som kommuner og staten (Ibid.).  

 

Anden dimension består af at lokalisere feltet for den relationelle strategiske 

byplanlægning. Denne dimension indebærer at undersøge, hvad der er på spil for aktører i 

den specifikke kontekst, som byplanlægningen omhandler (Healey 2009:445). Lokalisering af 

feltet består derfor af at kortlægge de aktører, der allerede indgår som en del af den 

relationelle strategiske byplanlægning og deres indbyrdes magtdynamikker. Ydermere består 

aktørkortlægningen af at udvide feltets aktører ved at undersøge mulige aktører, der kan være 

med til at understøtte strategier og skabe nye retninger (Healey 2009:446).  

 

Tredje dimension handler om at udvide perspektiver og viden i den relationelle strategiske 

byplanlægning, der ifølge Healey opnås ved at inddrage varierede perspektiver på 

byplanlægning, der kan indfange steders specifikke særegenhed (Healey 2009:448). Det er i 

særdeleshed denne dimension, vi tager udgangspunkt i. Ifølge Healey skal den relationelle 

strategiske byplanlægning tage vidensmæssigt afsæt i borgeres hverdagsliv, som består af alt 

fra at cykle, arbejde og leve i byen (Healey 2009:448). Dimensionen handler derfor om at 

komme i dybden med det levede liv i de specifikke lokationer, der skal planlægges. Det kræver 

at specifikke lokationer anskues fra forskellige vidensmæssige vinkler, der kan åbne for 

                                                
4 Vi anvender Healeys dimensioner som ramme og følger derfor ikke alle trin, som Healey opstiller for den relationelle 
strategiske planlægning, da vi anvender Healey i en videnskabelig kontekst. Healey har eksempelvis spørgsmål til hver enkelt 
dimension som vi har fravalgt, men til dels besvarer i analyserne.  
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forskelligartede, udfordrende og modsatrettede perspektiver på stedets udvikling. Det er med 

til at skabe forståelse for forbindelser mellem mennesker og steder gennem tid (Healey 

2009:448). Tredje dimension indebærer ligeledes at opnå en materiel og kulturhistorisk 

forståelse for den specifikke kontekst, der planlægges, som er med til at forme, hvad der er 

ønskeligt, muligt og på spil i byplanlægningen (Healey 2009:446).  

 

Koblet på Healeys relationelle strategiske planlægning er også en fjerde dimension, nemlig 

at indramme og udvælge strategier. Vi har fravalgt denne dimension, da vi ikke anser det som 

vores opgave at udvælge og prioritere, hvad der skal vægtes som strategier i byplanlægningen.  

 

Tilsammen bidrager de tre dimensioner til en teoretisk og analytisk ramme, der skaber basis 

for en relationel tilgang til byplanlægning af havne. For at begrebsliggøre dimensionerne tager 

vi afsæt i Bourdieus refleksive sociologi. Den refleksive sociologi anvendes til at udfolde 

Healeys teori om relationel strategisk byplanlægning ved at være en social teori, der udover at 

sætte fokus på relationen mellem agent og struktur også sætter fokus på magtens betydning og 

ulighed.  

 

Refleksiv sociologi  
Selvom at Healey (2009) inddrager magt som vigtigt fokuspunkt i byplanlægningen, mener vi 

ikke, at Healey bidrager med operationaliserbare begreber, der kan indfange ulige 

magtforhold. Magt og ulighed er vigtige elementer at fokusere på i byudvikling, da mange 

aktører kæmper om at få lov til at bestemme byplanlægningen. Vi væver derfor Healeys 

teoretiske ramme sammen med Bourdieus refleksive sociologi, som i særdeleshed rummer et 

fokus på magt, ulighed og en (kritisk) relationel optik. De to teorier går godt i spænd, da de 

giver os mulighed for at anlægge et relationelt perspektiv, der forklarer samfundsmæssige- og 

planlægningsmæssige processer. Refleksiv sociologi sætter fokus på at synliggøre magtforhold 

og konflikter, og den relationelle strategiske byplanlægning åbner op for konfliktuelle 

muligheder og forening af interesser.  

 

Afsnittet vil først beskrive den refleksive sociologis hovedbegreber felt, habitus og kapital. 

Herefter vil Bourdieus teori om det fysiske og symbolske rum præsenteres, samt hvordan det 

sociale, fysiske og symbolske rum er gensidigt forbundne. Væsentligt for Bourdieu er, at 
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forholdet mellem struktur og aktør ikke er deterministisk, men relationelt (Mathiesen 

2008:72), hvilket er med til at underbygge den relationelle tilgang til byplanlægning af havne.  

 

Felt 
Samfundet er, ifølge Bourdieu, et differentieret socialt rum. Det sociale rum består af 

mikrokosmer af felter, der hver især har egne regler, regulariteter og former for autoritet 

(Wacquant 2007:268). Et felt defineres ud fra de kampe der er om at få adgang til og besidde 

specifikke kapitalformer (ressourcer), der værdisættes i feltet (Howe & Langdon 2002:218). I et 

felt er aktører hierarkisk positioneret, da de har forskellige muligheder for at få adgang til og 

besidde de kapitalformer, der kæmpes om i feltet. Aktørers position i et felt forudsætter en 

tænke- og handlemåde, hvor dominerende aktører i et felt vil forsøge at anvende strategier, 

der fastholder feltet og dens fordelingsstruktur, og underordnede aktører vil forsøge at 

anvende strategier, der udfordrer (Wacquant 2007: 269). Aktører i feltet kan trække på 

ressourcer fra eksterne felter for at styrke deres position og mulighed for at påvirke feltet ud 

fra egne interesser (Ibid.). Aktører i feltet vil imidlertid ofte forsøge at vedligeholde en form for 

autonomi ift. andre felter, hvor eksterne felter vil forsøge at udøve indflydelse på feltet (Ibid.).  

 

Et felt er også historiske konstellationer, der er opstået, formet og forandret over tid. Derfor 

skal et felt forstås og undersøges gennem dets historiske fremkomst for at opnå indblik i de 

sociale kampe, der har påvirket og skabt feltet over tid (Delica og Mathiesen 2007:176f). 

Historien kan dermed give indblik i, hvordan et felt er opstået, hvilke aktører, der indgår i det, 

og hvad der kæmpes om (Wacquant 2007:269), hvilket også kaldes en historisk 

feltkonstruktion. 

 

I specialet konstrueres feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn, der består af aktører, 

som kæmper om at få adgang til eller besidde havnens arealer, der værdisættes i feltet. I feltet 

kæmper aktører for at opretholde principper eller introducere nye principper. Det kan være 

kampen om at fastholde industrihavnen modsat kampen om at skabe et nyt bykvarter. Feltet 

for omdannelse af Nykøbing Falster havn består af aktører, der kæmper om havnens arealer, 

der har betydning for byplanlægningens retning. 
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Habitus  
For at forstå aktørers handlinger anvender Bourdieu begrebet habitus som er et sæt af varige 

dispositioner af måder at tænke, handle, registrere og være på (Bourdieu 2008 73). Habitus 

fungerer som aktørers handlingsdispositioner, der internaliseres over tid af det sociale miljø, 

som aktører befinder sig i (Wacquant 2007:267). Habituelle dispositioner bliver som regel 

reproduceret i det sociale miljø, men kan også ændre sig inden for de grænser og rammer, der 

optræder i feltet (Bourdieu 2008:74f). Habitus er, ifølge Bourdieu, et produkt af sociale 

betingelser, som kan deles af flere med samme eller tilsvarende betingelser. Imidlertid er 

habitus ikke medfødt, da habitus er historisk konstrueret af sociale processer dvs. skabt af 

eksempelvis opvækst, bopæl, uddannelse og social erfaring (Mathiesen 2008:75). Aktørers 

sociale handlen formes af både mentale strukturer (habitus) og sociale strukturer (felt), der er 

gensidigt forbundne (Wacquant 2007:268f). Empirisk er habitus tydelig ved aktørers 

motivationer, præferencer, smag, følelser, evner, forventninger og praktiske kompetencer 

(Howe & Langdon 2002:215).  

 

Habitus er dispositioner aktører handler efter, som bidrager til praksisformer, der blandt 

andet skaber den måde, vi planlægger eller ser planlægningen på, afhængigt af hvem vi er, og 

hvor vi står (Howe & Langdon 2002:215). Eksempelvis borgere, der har svært ved at forestille 

sig et nyt bykvarter på havnen, da industrien har været der hele deres liv. Habitus bidrager til 

forskellige forudsætninger for at navigere i den komplekse planlægning, hvor habitus er 

forbundet til en systemisk ulighed, som er påvirket af ens placering i det sociale rum, der 

skaber forskellige mulighedsbetingelser (Howe & Langdon 2002:215). Underordnede 

positioner i det sociale rum er ofte dårligt udstyret med dispositioner til at ændre 

byudviklingen til deres fordel. Vinderne i byplanlægningen er som regel developere, 

grundejere og økonomiske institutioner i modsætning til fattige, kvinder, gamle og etniske 

minoritetsgrupper, der påtager sig rutiner, viden, handlinger og evner, der reproducerer deres 

habitus (Howe & Langdon 2012:216). I specialet vil habitus anvendes til at give indblik i de 

aktører, der på grund af deres habituelle dispositioner og feltets mulighedsbetingelser ikke får 

handlerum i byplanlægningen.  

 

Kapital  
Dispositioner, som aktører besidder, afhænger af deres position i samfundet, som er betinget 

af deres kapitalbesiddelse (Wacquant 2007:268). Kapitaler er ressourcer, der kæmpes om og 
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giver værdi til samfundet, og er enhver ressource, som er effektiv i et specifikt felt. Bourdieu 

arbejder med tre kapitalformer, som er økonomisk kapital (materielle goder og penge), 

kulturel kapital (uddannelse, egenskaber og titler) og social kapital (netværk og relationer). 

Endvidere er der symbolsk kapital, der er en måde at forstå, hvordan specifikke kapitaler 

værdisættes relationelt og diskursivt i sociale sammenhænge (jf. felter) (Wacquant 2007:268). 

Aktørers position i det sociale rum afgøres af mængden og sammensætningen af kapitaler, 

hvortil også den historiske betydning for kapitalmængde- og sammensætning er væsentlig for 

at give indblik i, hvordan aktører har fået deres position i det sociale rum (Wacquant 

2007:268).  

 

I planlægningen og byudviklingen har aktører dermed en mængde og sammensætning af 

kapitaler. Økonomisk kapital vægtes i byudviklingen og giver ofte direkte indflydelse på 

byplanlægningen. Økonomisk kapital kan eksempelvis være at eje og have mulighed for at 

opkøbe grunde eller byggerier (Howe & Langdon 2002:216). Social kapital er de relationer og 

netværk, som en aktør har i et specifikt felt, som bl.a. kan give adgang til eksplicit eller implicit 

medbestemmelse og magt i byplanlægningen (Howe & Langdon 2002:217). Kulturel kapital 

er en kapitalform, der tager tid at opnå. Aktører, der besidder kulturel kapital, vil ofte have en 

stor forståelse for feltets logikker, da de evner at aflæse dem, da de besidder, hvad der i den 

sociale verden anses for ‘den rigtige smag’. På den måde kan den ulige fordeling af kulturel 

kapital være med til at tydeliggøre, hvad der værdisættes som den gode byudvikling (Howe & 

Langdon 2002:217).  

 

Hvad der værdisættes i byplanlægningen vil ofte være defineret af de dominerende interesser 

(Howe & Langdon 2002:217f). Privilegeredes adgang og indflydelse kan eksempelvis blive 

reproduceret ved, at deres ubevidste kulturelle kapitalbesiddelse giver dem magten til at 

definere, hvad der er æstetisk i byudviklingen (Howe & Langdon 2002:218). Der sker også 

kapitaludveksling i feltet, som kan ændre magtdynamikker eller sikre, at grupper udebliver fra 

planlægningens centrum. Eksempelvis når developere og investorers økonomiske ressourcer 

anses som en nødvendighed, der giver dem handlerum til at bestemme byggeriets form og 

udtryk på bekostning af fx borgeres æstetiske ønsker. Alle kapitalformer er vigtige for at få 

øget handlerum til at forme byplanlægningen. Aktører, der ikke besidder stor kapitalvolumen, 

vil ofte forsøge at kæmpe sig til mere kapitalbesiddelse for at øge deres handlerum i 

byplanlægningen.  
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Et vigtigt element i specialet er, at de sociale praksisser, som felt, habitus og kapital belyser, er 

forbundet til det fysiske rum. I byplanlægning er produktionen, reproduktionen og 

transformationen af det fysiske rum i centrum. Ligesom Bourdieu (2018) tilslutter vi os 

forståelsen af, at det sociale og fysiske rum er gensidigt forbundne ved, at det sociale rums 

dynamikker gensidigt producerer, reproducerer og transformerer positioner i det fysiske rum.  

 

Vekslen mellem det sociale, symbolske og fysiske rum  
Det sociale rum oversættes, ifølge Bourdieu, til det fysiske rum ved den rumlige fordeling af 

aktører og ejendomme (Bourdieu 2018:108). Det fysiske rums afstande og tæthed indikerer 

derfor aktørers placering i forhold til hinanden i det sociale rum (Bourdieu 1996:11). Ifølge 

Bourdieu (2018) fremstår den rumlige fordeling, der afspejler strukturer i det sociale rum som 

naturaliseret: 

 

“There is no space, in a hierarchical society, that is not hierarchized and which does not express social 

hierarchies and distances in a more or less distorted or euphemized fashion, especially through the effect 

of naturalization associated with the durable inscription of social realities onto and in the physical 

world [...]” (Bourdieu 2018:107).  

 

Afstande og tæthed i det fysiske rum vidner derfor om hierarkier og alliancer i det sociale 

rum. Det fysiske rums historiske fremkomst er også af betydning, da det symbolske og sociale 

rums kampe har været med til at bestemme det fysiske rums funktioner, byggerier, genstande, 

placeringer m.m. Det fysiske rum er derfor beviset på tidligere kampe om fx at bestemme 

arealanvendelsen på havnen, der vidner om kapitaludvekslinger mellem rum.  

 

Det fysiske rum er et realiseret eller objektiveret socialt rum, hvor aktører har gode eller 

dårlige muligheder for at tilegne sig goder og services afhængigt af, hvor de er placeret i 

rummene (Bourdieu 2018:109). I byplanlægning er der i særdeleshed kampe om det fysiske 

rum. Bourdieus begreb rumlig profit (profits of space) er anvendeligt til at forstå, hvordan det 

fysiske rum kan styrke og svække kapitaler. Rumlig profit har mange former og kan blandt 

andet bestå af at være lokaliseret tæt på institutioner, services, uddannelsesmæssige, rekreative 

og sundhedsmæssige funktioner samt rolige og trygge boligområder, der styrker ens placering 

i det sociale rum (Bourdieu 2018:111). Rumlig profit kan også være at bo tæt på symbolsk 

attraktive lokationer eller at have begrænset tidsmæssig afstand til attraktive faciliteter fx gode 
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transportforbindelser (Bourdieu 2018:111). Et eksempel er, at borgerne i Nykøbing Falster 

gennem manglende adgang til havnen har en svækket position i det fysiske rum. De tilstræber 

derfor adgang til havnen, da de mener, det vil forøge deres rumlige profit, da vandet tillægges 

en symbolsk værdi.  

 

Sommetider kræver et fysisk rum også, at dem der indtager rummet besidder kapitalformer, 

som giver dem adgang til at indtage rummet på den måde, det kræves (Bourdieu 2018:112). 

For eksempel kræver det økonomisk kapital at indtage caféliv, hvor det kræver kulturel kapital 

at have kendskab til kunst på museer. Sociale positioner bliver med habitus og kapital et sæt af 

praksisformer, som også afspejles i det fysiske rum ved afstanden til andre praksisformer og 

livsstile (Bourdieu 1996:11). Ifølge Bourdieu (2018) er det aktørers habitus, der i sidste ende er 

afgørende for, om aktører kan indtage det fysiske rum (Bourdieu 2018:111). Derfor 

repræsenterer bevægelser og praksisser internaliserede dispositioner, som fører aktører mod 

inkluderende steder og afholder aktører fra ekskluderende steder (Bourdieu 1996:16). Habitus 

kan deles af aktører og grupper, der har tilsvarende livsbetingelser, der afspejles i det fysiske 

rum, hvor aktører ofte vil være bosat og opholde sig de samme steder, tilsvarende vil de steder 

aktører bor og opholder sig repræsentere deres sociale position (Bourdieu 1996:12).  

 

Imidlertid er aktørers position i det fysiske og sociale rum også forbundet til symbolske 

hierarkier, der influerer rummene diskursivt. Ifølge Bourdieu består symbolske rum af 

diskursive kategoriseringer, der naturaliseres blandt aktører som gældende principper for 

opdeling og forskellighed. Forskelligheder og opdelinger bliver til symbolske systemer og 

diskurser, der anses som det ‘rigtige’, som aktører påtager sig og handler efter, der er med til 

at forstærke forskelligheder og opdelinger yderligere (Bourdieu 1996:17). De diskursive 

kategoriseringer afspejler sig i praksisformer, holdninger og besiddelse af ejendele i det sociale 

og fysiske rum. Et eksempel er negativ værditillæggelse af industrielle områder som beskidte 

og støjende, hvilket modsat kan tillægges en positiv værdi som en industriel kulturarv, der er 

rå, særegen og en genanvendelig ressource. Derfor afspejler de forskelligheder og opdelinger, 

der er i det symbolske rum, hierarkier i det sociale og fysiske rum.  

 

Bourdieus perspektiver på vekslen mellem det fysiske, symbolske og sociale rum, anser vi som 

centralt i specialet, da planlægning og byudvikling handler om og affødes af sociale, fysiske og 

symbolske kampe. Byplanlægningen af Nykøbing Falster havn består af forskellige aktører, 
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der er positioneret forskelligt i det sociale, fysiske og symbolske rum. Kapitaludvekslinger 

foregår mellem rummene for at styrke aktørernes positioner gennem havneomdannelsen.  

 

Den refleksive sociologi anvendes til at belyse, hvordan aktører har forskellige muligheder for 

at handle i forhold til byplanlægningen af Nykøbing Falster havn, der afhænger af aktørernes 

habitus, kapitalbesiddelse og mulighedsbetingelser i feltet. Endvidere anvendes Bourdieus 

begreber til at få indblik i, hvordan byplanlægningen kan tage højde for ulige magtforhold, så 

enkelte aktører ikke ender med at dominere retningen for byplanlægningen. Vekslen mellem 

det fysiske, symbolske og sociale rum belyser, hvordan en fremtidig byplanlægning, der 

manifesteres i det fysiske rum, kan bryde med ulige magtforhold i det sociale og symbolske 

rum.  

 

En relationel tilgang til byplanlægning 
Specialets teoretiske afsæt bliver hermed en relation tilgang til byplanlægning af havne, der 

forener Bourdieus refleksive sociologi med Patsy Healeys relationelle strategiske 

byplanlægning. Fælles for begge teorier er, at de bidrager til at forstå planlægningen som 

relationelt forbundet til forskellige niveauer, aktører og steder. Healeys relationelle strategiske 

byplanlægning bidrager med en teoretisk og analytisk ramme som muliggør indsigt i 

forskellige dimensioner i byplanlægningen. Bourdieus begreber er derimod anvendelige til at 

belyse, hvordan magtkampe i feltet kan få betydning for retningen for byplanlægningen. I 

følgende model vil vi fremstille, hvordan de to teoretiske perspektiver spiller sammen (Se 

model 1). 

 

  



Healeys første dimension er momentum for den relationelle strategiske byplanlægn-
ing, som belyser hvad der fører til behovet for byplanlægning. Dimensionen udfoldes 
med Bourdieus historiske feltkonstruktion for at skabe indsigt i, hvad der historisk har 
drevet momentum for byplanlægningen. 

Healeys anden dimension består af at lokalisere feltet for den relationelle strategiske 
byplanlægning, som fokuserer på at undersøge, hvad der er på spil for aktørerne i 
feltet. Dimensionen operationaliseres med teori fra den refleksive sociologi, hvor felt 
og kapital er med til at begrebsliggøre, hvad der kæmpes om og rammerne for by-
planlægningen. 

Healeys tredje dimension sætter fokus på at udvide perspektiver og viden i den 
relationelle strategiske byplanlægning, der kan indfange specifikke lokationers sære-
genhed. Vi konkretiserer Healeys tredje dimension med Bourdieus begreber om det 
sociale, symbolske og fysiske rum samt habitus og kapital, for at give indblik i, sociale, 
fysiske og symbolske potentialer og udfordringer i byplanlægningen.  

Model 1
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Metode  
I specialet har vi anvendt metoder, der på forskellig vis har skabt indblik i dimensionerne i 

den relationelle tilgang til byplanlægning af Nykøbing Falster havn. Helt gennemgående for 

vores undersøgelse er, at vi under udarbejdelsen af specialet har haft kontor på Guldborgsund 

Rådhus og at vi har boet i Nykøbing Falster. Feltarbejdet udgør således den overordnede 

ramme og har samtidig været afgørende for inddragelse af flere metodikker for både at udvide 

perspektiver vidensmæssigt og distancere os løbende fra felten. I feltarbejdet har det været 

vigtigt at konstruere og fokusere vores felt, så vi har kunne målrette den viden, og de indtryk 

vi har fået. Bourdieus feltbegreb har været anvendeligt til at differentiere mellem den 

hverdag, vi har indgået i og det felt, vi har undersøgt, som er feltet for omdannelse af 

Nykøbing Falster havn. Professor i Antropologi Kirsten Hastrup differentierer mellem felten 

og feltet (Hastrup 2010:57). Felten er den virkelighed, der findes uden vores involvering og 

viden om denne, hvorimod feltet er konstrueret gennem erkendelsesinteressen i byudviklingen 

af Nykøbing Falster havn. Feltarbejdet har derfor ikke kun været en måde at få indsigt i felten, 

men også en metode til at indkredse og konkretisere feltet. Følgende afsnit vil reflektere over 

specialets metoder, og hvilken betydning det har haft for vores indgang til og viden om feltet.  

 

Feltarbejde  
Feltarbejdet har været en gennemgående metode for vores indsamling af empiri, hvor vi 

gennem vores feltarbejde har opnået indsigt i feltets dynamikker ved på forskellig vis selv at 

indgå i felten. Inspireret af Hastrups perspektiver på feltarbejde, har vi anvendt metoden til at 

opnå en særlig form for viden om en given praksis, hvor viden tilgås ved at undersøge, 

hvordan selvfølgeligheder opstår, reproduceres eller forandres i den konkrete kontekst 

(Hastrup 2010:55). I vores tilfælde har vi fået et unikt indblik i Guldborgsund Kommunes 

planpraksis ved at dele hverdag med kommunens planafdeling, være en del af de daglige 

rytmer på Guldborgsund Rådhus og ved at deltage i borgerhøringer, møder m.m. Endvidere 

har vi fået indblik i hverdagslivet i Nykøbing Falster ved at have vores daglige gang i byen, 

med alt hvad det indebærer: indkøb, cafébesøg, restaurantbesøg, cykel- og gåture.  
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Empirien fra feltarbejdet er præget af vores erfaringer, forståelsesramme og fortolkninger 

(Hastrup 2010:55). Vi har ikke kun betragtet felten udefra, men vi har været involveret i og 

med felten. Felten er betragtet i øjenhøjde med de øvrige aktører, og vi har derfor også været 

med til at påvirke feltets dynamikker. Således er empirien ikke upåvirket af vores egen 

interesse og position i felten.  

 

Byudvikling af Nykøbing Falster havn var ved specialets opstart kun en vision i Guldborgsund 

Kommunes Planstrategi 2018. Vi har fulgt processen fra politiske visioner til udarbejdelse af 

forslag til Kommuneplan 2019. Feltet er derfor løbende blevet konstrueret på baggrund af de 

aktører, der på forskellig vis og på forskellige tidspunkter i processen har betydning for 

omdannelsen af Nykøbing Falster havn. Feltet giver derfor indblik i de spæde dynamikker i 

byplanlægningen af havnen (Se model 2). 

 

Den løbende konstruktion af feltet har haft betydning for vores rolle i felten. Konstruktionen 

af feltet har været influeret af, om vi har haft fokus på tidlige dynamikker eller fremtidige 

perspektiver på byplanlægningen. I starten af feltarbejdet gik vi åbent til felten, hvor vi lod 

kommunale medarbejdere indføre os i den kommunale planlægningspraksis. Vi betragtede 

alt, som havde betydning for havnen som relevant. Senere har vores position i felten ændret 

sig, i takt med at vi i stigende grad fokuserede og afgrænsede feltet. Fra at være en aktiv del af 

hverdagen på rådhuset, trak vi os mere tilbage og fokuserede vores deltagelse og 

tilstedeværelse med udgangspunkt i, hvad vi fandt relevant for feltet. Den sidste del af 

feltarbejdet var derfor præget af fokuseret deltagelse og nødvendig distance. Distanceringen 

var også et resultat af, at feltarbejdet er den overordnede ramme og at andre metoder har 

været nødvendige for at skabe distance og et dybere indblik i andre aktører, interesser og 

dynamikker i feltet. Eksempelvis har det været nødvendigt at supplere med metoder, der kan 

give et dybdegående indblik i borgernes perspektiver på havneomdannelsen. 

 

  



Planstrategi 2018 vedtages  Juni 2018

PROCES

November 2018 Kontakt til Guldborgsund Kommune, 
Land og By 

December 2018 Samarbejdet starter med Guldborgsund 
Kommune

Januar 2019
Feltarbejdet starter i Guldborgsund 
Kommune 

Forslag til Kommuneplan 2019 i høringFebruar 2019

Maj 2019 Høringen afsluttes

April 2019 Borgermøder i forbindelse med høring

Juni 2019 Forslag til Kommuneplan 2019 vedtages

Feltarbejde
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Feltarbejdet har været en løbende læreproces, hvor vi ofte har skulle forholde os til og 

reflektere over vores position og rolle i felten. Eksempelvis har vi oplevet et stort fokus på 

vores tilstedeværelse i Guldborgsund Kommune i forbindelse med kommunens større strategi 

omkring vidensamarbejde og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Det resulterede både i en 

pressemeddelelse, et radioindslag og et opslag på kommunens facebookside. Det blev løbende 

tydeligt for os, at vi stod i felten som en del af en kommunal strategi, som repræsentanter for 

Roskilde Universitet, samt som studerende, der ville lave forskning og forholde sig kritisk til 

feltet. De mange roller har af og til været svære at finde rundt i og har sommetider gjort det 

svært at distancere sig i feltarbejdet. Imidlertid har det store fokus på vores tilstedeværelse i 

felten sikret os mulighed for at få adgang til og opnå indsigt i den kommunale 

planlægningspraksis. Det har resulteret i mange åbne døre og at de kommunale medarbejdere 

har været behjælpelige med at give os indblik i feltet.  

 

Vores tilstedeværelse i felten har også haft konkret indflydelse på dynamikkerne i feltet. 

Eftersom, at vi indtræder i felten i den tidlige planlægningsfase er vi blevet mødt af en undren 

og overraskelse blandt borgere og aktører over, at byudvikling på havnen, er på det politiske 

tegnebræt. Vores indtræden i felten har derfor konkret rykket ved nogle processer i forhold til 

at sprede information ud til erhverv, foreninger, netværk og borgere om, at en fremtidig 

byudvikling på havnen er igangsat.  

 

Vi har haft forskellige strategier for, hvordan vores feltarbejde er blevet til konkret empiri, 

som fremgår tydeligt i vores feltnoter. Her fremgår forskelligheden ved, at vi har haft mange 

fokusområder i udarbejdelsen af feltnoter, såsom vores daglige oplevelser i felten, 

hverdagslivet i Nykøbing Falster, det kommunale perspektiv på byplanlægning af havnen, 

borgerhøringer m.m. Detaljeringsgraden varierer derfor også, alt afhængigt af, hvad vi 

beskriver i felten. Eksempelvis har vi nedskrevet vores oplevelser af byen på en fortællende 

måde, mens møder i højere grad er refereret.  

 

Feltarbejdet har givet et unikt indblik i forskellige aktørers rolle i realiseringen af de politiske 

visioner i byplanlægningen af Nykøbing Falster havn. Det har givet mulighed for at forstå de 

kommunale vilkår og hvordan kommunale medarbejdere navigerer i den komplekse 

byplanlægning. Samtidig har feltarbejdet givet viden om hverdagslivet i Nykøbing Falster, 

hvor vi har fået indblik i hverdagsrytmerne i byens rum, såsom ophold, brug og bevægelser. 
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Indblik i borgeres hverdagsliv har også bidraget med central viden for anvendelsen af vores 

andre metoder, blandt andet walk-alongs (jf. senere afsnit).  

 

Aktørkortlægning 
For at få indblik i, hvilke interessemæssige dynamikker, der influerer byplanlægningen og som 

har betydning for feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn, har vi lavet en 

aktørkortlægning. Aktørkortlægningen foretages som en del af Patsy Healeys anden dimension 

‘lokaliser feltet’, som operationaliseres med afsæt i Bourdieus feltbegreb. I empiriindsamlingen 

har vi været inspireret af Annika Aggers og Birgitte Hoffmanns aktøranalyse5. 

Aktørkortlægning er et redskab, der giver overblik og indsigt i de eksisterende dynamikker, 

interesser, ressourcer, muligheder og udfordringer i den konkrete kontekst, der skal 

planlægges (Agger et.al. 2008:95). Metoden har givet os mulighed for at få et overblik over de 

aktører, der har betydning for den tidlige planlægningsfase, samt hvordan deres interesser er 

med til at forme og sætte retningen for byplanlægningen. Endvidere har metoden givet viden 

om de aktører, der ikke er en del af byplanlægningen. Aktørkortlægningen er foregået i de 

trin, der fremgår af model 2.  

 

Som afsæt for aktørkortlægningen har planafdelingen Land og By i Guldborgsund Kommune 

givet indblik i og adgang til nøgleaktører. Vi supplerede også aktørkortlægningen med de 

aktører, som vi løbende har fået blik for gennem vores daglige gang på kontoret og som andre 

aktører har fundet relevante for vores undersøgelse. Med udgangspunkt i den refleksive 

sociologi har interessekonflikter, ressourcer og magt været i centrum, når vi har udvalgt 

aktører til uddybende interviews i forbindelse med trin fire og fem i aktørkortlægningen. I alt 

endte vi med at udvælge 11 aktører6, herunder interesseorganisationer, 

civilsamfundsorganisationer, erhverv m.m., til uddybende interviews.  

 

  

                                                
5 Denne fremgangsmåde præsenteres i publikationen ‘Borgerne på banen’ (2008). 
6 Skema over udvalgte nøgleaktører, der er afholdt interviews med fremgår af Bilag 29.  



Aktørafdækning- og overblik 
Eksempelvis til kaffemøder, teammøder, kommunale møder m.m. Screening af me-
dieomtale og desk-top research 

Gruppering af aktører 
Inddeling af aktører i erhverv, offentlige aktører, interesseorganisationer, civilsam-
fundsorganisationer og kulturinstitutioner. 
Verificering af aktøroverblik af to medarbejdere fra Guldborgsund Kommune med 
indblik i aktørernes relevans for en kommende havneomdannelse. 

Kortlægning af aktørernes interesser, ressourcer og samarbejder 
Desk-top research af aktørernes formål, lokalisering, aktiviteter, ressourcer, inter-
esser og samarbejder med særligt fokus på havnen og aktørernes position i hav-
neomdannelsen. 

Udpeg nøgleaktører 
Kategorisering af aktører. Aktører inddeles i fire kategorier - 1. Relevante aktører, der 
ikke umiddelbart har interesse i havnen. 2. Aktører som ikke har interesse i havnen. 
3. Relevante aktører med interesse i havnen, som kan udpege flere aktører. 4. Ak-
tører som kan være eller er modspillere i havneomdannelsen. 

Udvælgelse og interviews med nøgleaktører 
Udvælgelse og interviews med i alt 11 aktører med afsæt i spredning over tre 
kriterier med ligevægt mellem grupperne – 1. Aktører med forskellige perspektiver 
på havnen. 2. Aktører, der har eller kan få interesse i havnen. 3. Aktører, der kan 
udvide perspektiver og hvor ressourcer kan mobiliseres ift. havneomdannelsen. 

1

2

3

4

5

Model 2
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Interviewene fungerede som møder, der var struktureret omkring aktørernes interesser, 

konflikter, ressourcer og samarbejder med fokus på byudvikling af Nykøbing Falster havn7. 

Flere interessemodsætninger og konflikter er blevet synlige, desto flere interviews vi har 

foretaget, og dermed også hvordan de forskellige aktører positioneres i feltet for omdannelse 

af Nykøbing Falster havn. Imidlertid er der også mange ressourcer og muligheder, der er 

blevet tydeliggjort ved at mødes med aktørerne. Møderne fik aktørerne til at reflektere over 

nye perspektiver og muligheder, de ikke havde blik for før. Nogle af de spørgsmål, der blev 

stillet under interviewene skabte grundlag for nye ideer og tankemønstre hos aktørerne, 

eksempelvis ønsker om at skabe aktiviteter og anvende bygninger på havnen i fremtiden. Vi 

oplevede også, at mange aktører undrede sig over, at vi kontaktede dem i forbindelse med 

byudvikling af havnen, da de ikke havde overvejet deres rolle i byplanlægningen. Visse 

aktører udviste alligevel interesse i at tage del i byplanlægningen. Under aktørkortlægningen 

blev det også tydeligt, at vi havde opnået indblik i de aktører, som var aktuelle i feltet for 

omdannelse af Nykøbing Falster havn, da aktørerne begyndte at henvise til hinanden. Det 

vidner om, at vi tilnærmelsesvist formåede at afdække perspektiver, ressourcer og interesser 

fra de aktører, der er relevante for feltet.  

 

Interviewene blev foretaget med ansatte og frivillige, der blev udvalgt som repræsentanter for 

foreninger, netværk, erhverv m.m. Aktørerne har ikke kunnet undgå at inddrage deres 

personlige holdninger og erfaringer i interviewene, da de fleste aktører er bosat i Nykøbing 

Falster og har en stor tilknytning til byen og havnen. I behandlingen af empirien har vi 

forsøgt at adskille de personlige holdninger fra perspektiver, der i højere grad repræsenterer 

hele organisationen. Eksempelvis når en repræsentant fra en kulturinstitution personligt gerne 

vil have et havnebad, men hele organisationen har behov for større lokaler til 

teaterforestillinger (Bilag 11:2). 

  

Møderne med aktørerne er gengivet som referater med væsentlige citater transskriberet, som 

tager udgangspunkt i temaerne: ressourcer, interesser, modstand og samarbejder. Referaterne 

gengiver kun det væsentligste indhold fra interviewene og giver indblik i aktørernes interesser, 

ressourcer og samarbejder med fokus på omdannelse af Nykøbing Falster havn.  

 

                                                
7 Interviewguide ifbm. aktørkortlægning er vedlagt i Bilag 31.  
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Under aktørkortlægningen blev det tydeligt, at borgerne ikke besidder et stort handlerum i 

feltet. Det blev synligt ved, at specifikke aktører besidder en magtfuld position i feltet, som har 

bedre betingelser for at influere byudviklingen med afsæt i deres interesser. Disse aktører er 

med til at sætte en retning for byplanlægningen, der har indflydelse på borgernes handlerum. 

For at udfordre denne retning, fandt vi det vigtigt at få indblik i borgernes perspektiver på 

byplanlægningen. Særligt perspektiver fra de borgere, der har deres hverdagsliv i byen, men 

som ikke er organiserede og som ikke deltager i borgermøder.  

 

Walk-along  
For at skabe et handlerum for borgerne i byplanlægningen, har vi valgt en metode, hvormed 

vi kan få indblik i borgernes interesser, værditillæggelser, oplevelser, minder og forståelser af 

Nykøbing Falster havn. Vi har valgt den etnografiske metode walk-along, der har bidraget til 

den relationelle rumforståelse ved at få det konkrete sted, Nykøbing Falster havn, frem i 

interviewene. Vi ønskede med walk-along, at fokusere vores viden omkring borgere i 

Nykøbing Falster for at få indblik i nye perspektiver, der kan udfordre dynamikkerne i 

byplanlægningen. 

 

Walk-along8 er en metode, der giver mulighed for at forstå informanters oplevelser og 

forståelser af et konkret sted (Kusenbach 2003). Hvor et almindeligt interview ofte sætter 

informanter til at reflektere over steder og oplevelser, de ikke befinder sig i, giver walk-along 

mulighed for at få informanterne til at forholde sig til omgivelserne på en fysisk lokation. 

Metoden giver mulighed for at opnå en dyb forståelse for konkrete steder, gennem 

informanternes hverdagslivserfaringer (Kusenbach 2003:463). Walk-along bidrog til, at 

Nykøbing Falster havn blev en konkret del af interviewsituationen, hvor vi løbende spurgte 

ind til borgernes oplevelser, minder, fortolkninger og forståelser af deres fysiske omgivelser, 

samtidig med at vi har kunne observere borgernes rumlige praksis. 

 

Metoden fokuserer på informanters færden i deres vante miljøer (Kusenbach 2003:464), men 

eftersom Nykøbing Falster havn er afskåret fra offentligheden med et terrorhegn, har det ikke 

været muligt at følge personers hverdagslige bevægelser på havnen. Vi har derfor været 

nødsaget til at opstille en færden på havnen ved at invitere borgerne med om bag 

                                                
8 Metoden bliver kaldt go-along af Kusenbach, der også anvender termen walk-along om at konversere og gå med 
informanter.  
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terrorhegnet. Denne form for intervention i borgernes hverdagsbevægelser giver dermed ikke 

indblik i, hvordan havnen nutidigt anvendes i borgernes hverdag. Vi ser alligevel metoden 

anvendelig til at forstå, hvordan havnen har været anvendt tidligere og til at frembringe 

borgernes forståelse af havnens fremtid.  

 

Vi har haft en større rolle i interviewsituationen, hvor vi sammen med borgerne har forsøgt at 

frembringe minder om havnens tidligere brug og at få dem til at reflektere over havnens 

fremtid ved løbende at spørge ind til, hvad de ser og oplever. Metoden har givet en dyb viden 

om det sted, der skal byudvikles og hvordan det opleves af de mennesker, som lever i byen og 

som formentlig kan anvende havnen i fremtiden. Helt essentielt har været borgernes 

værditillæggelser af havnen samt hvilke konkrete forskelligheder og opdelinger, der kommer 

til udtryk i disse forståelser. Det er også med til at illustrere, hvilke sociale, symbolske og 

fysiske perspektiver, der bør tages højde for i havneomdannelsen. Bourdieus refleksive 

sociologi har også været behjælpelig til at anlægge et kritisk blik på, hvorfor borgerne har disse 

forståelser. Metoden giver dermed indsigt i, hvordan borgerne oplever, interagerer og handler 

i det fysiske, sociale og symbolske rum.  

 

Selvom metoden ikke giver en bred indsigt i oplevelsen af Nykøbing Falster havn, har vi 

forsøgt at skabe en differentiering i udvælgelsen af borgere for at få forskellige forståelser og 

perspektiver på havnen. For at opnå en spredning har vi valgt at tage udgangspunkt i alder, 

da vi havde en forventning om, at alder var af betydning for, hvilke behov og interesser, der 

differentierede borgere i forhold til en fremtidig havneomdannelse. Vi har udvalgt borgere 

med afsæt i en spredning over følgende aldersgrupper: 15-29 år, 30-49 år samt 50 år og 

derover.  

 

  



Gågaden

Biblioteket

Havnepladsen

Lokationer

Tværgående
forbindelse
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Vi har opsøgt borgere på tre forskellige lokationer i byen (se kort). De tre lokationer er 

udvalgt, så de repræsenterer en differentieret brug af byen (se bilag 26). Efter at have bevæget 

os rundt i byen i forbindelse med feltarbejde og aktørkortlægning, er vi blevet opmærksom på, 

at bevægelsen gennem byen oftest går parallelt med havnen. De tre lokationer repræsenterer 

derfor 3 parallelle hovedstrømninger i bymidten og danner tilsammen en tværgående linje fra 

kanten af bymidten ned mod havnen (Bilag 24:2).  

 

Vi opsøgte borgere ved at tage kontakt til forbipasserende på de tre udvalgte lokationer. Vi 

blev hurtigt opmærksom på, at der var mange forbipasserende, der ikke vidste, at en 

havneomdannelse er en realitet. Endvidere var mange af den overbevisning, at de ikke kunne 

bidrage med relevante perspektiver på en havneomdannelse (Bilag 23). Det kan blandt andet 

skyldes, at mange borgere har svært ved at forestille sig, at havnen skal have en anden 

funktion end industri. 

 

Tilsammen har vi foretaget 8 walk-alongs med borgere fra Nykøbing Falster (Se bilag 25). 

Walk-alongs er afholdt på forskellige tidspunkter i løbet af hverdage i det tidlige forår og hvert 

interview varede ca. en time. De 8 borgere afspejler en aldersmæssig spredning over de tre 

aldersgrupperinger og lokationer. Det vil sige en ung borger (15-29 år), en voksen borger (30-

49 år) og en ældre borger (50 år og derover) på hver af de tre lokationer (Havnepladsen, 

biblioteket og gågaden)9. Under walk-alongs fik borgerne udleveret et spørgeskema med 

spørgsmål om uddannelse, beskæftigelse og alder samt hvor de opholder sig i byen og hvor de 

gerne vil opholde sig på havnen i fremtiden. Dette for at få indblik i, hvor borgerne er 

placeret i det fysiske og sociale rum (se bilag 25; Bilag 27; Bilag 28).  

 

Under walk-alongs blev det tydeligt, at vi satte borgerne i nogle uvante situationer ved at være 

på den anden side af terrorhegnet. Det blev tydeligt, at hvad vi forventede ville være en 

mindre intervention i deres hverdagsrytmer var et større indgreb. Mange borgere havde i 

starten svært ved at tænke havnen som andet end industrihavn. Vi blev derfor nødt til at 

influere interviewet i retning af et potentielt fremtidigt brug af havnen for at frembringe 

refleksioner hos borgerne10. Vi har forsøgt at spørge ind på måder, så vores ideer til en 

fremtidig havneomdannelse ikke påvirkede borgernes svar. Til tider var det dog nødvendigt at 

                                                
9 Empirisk mangler vi en ung borger fra lokationen Havnepladsen og en voksen borger fra lokationen Biblioteket. Imidlertid 
fik vi to unge borgere fra lokationen gågaden.  
10 Interviewguide til walk-alongs vedlagt i bilag 29. 
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nævne, hvad andre borgere havde sagt, for at få borgerne til at reflektere over anden brug af 

havnens arealer. Eksempelvis pointerede vi, at nogle havde udtrykt interesse i at bruge 

bygninger til galleri, eller andre havde talt om, at de manglede rekreative områder i byen (eks. 

Bilag 18:10,20f). Det var også anvendeligt at spørge ind til ekstremer, eksempelvis om havnen 

skal være et tæt bebygget boligområde, for at få indblik i deres interesser. Empirien er derfor 

influeret af, at vi som interviewere sammen med borgerne har reflekteret over potentialer i og 

brug af en fremtidig havn. Borgerne havde dog ikke udfordringer med at reflektere over 

tidligere brug, minder, oplevelser og holdninger til havnen. 

 

Borgeres færden giver indblik i, hvordan borgere organiserer viden om og vægter steder samt 

hvilken indflydelse, det har på borgernes færden (Fallov & Jensen 2010:31f). Interventionen i 

borgernes hverdagslige rytmer under walk-alongs fremgik tydeligt ved deres første færden på 

havnen. Denne færden var præget af, at det var lang tid siden, at de havde været bag 

terrorhegnet. Efter et stykke tid blev de fleste borgere vant til situationen, dog var der steder, 

hvor borgerne gav udtryk for, at de aldrig havde været før. Der var også borgere, som holdt 

sig tilbage i forbindelse med det industrielle arbejde, der var synligt på havnen, da de ikke 

mente, at det indbød til færden (Bilag 22:7). Borgernes færden tydeliggjorde, hvor de ønsker at 

færdes, hvad de tillægger af værdi på havnen samt muligheder og udfordringer i en fremtidig 

byudvikling. 

 

Alle borgerne blev bedt om at holde en lydoptager under walk-alongs, hvor vi efterfølgende 

foretog transskription af lydoptagelserne. At få oplevelsen af helheden og detaljerne i et 

interview oversat til det skrevne sprog kan være vanskeligt (Brinkmann & Tangaard 2010). 

Transskriptionerne er foretaget med udgangspunkt i at få så meget af helheden, de konkrete 

steder og vores bevægelser frem i den skrevne empiri. Vi har tilføjet parenteser, der nævner de 

steder, der tales om i interviewet, samt skrevet i kursiv, hvor vi bevæger os og hvad vi kigger 

på. Transskriptionerne er kodet med udgangspunkt i vores teoretiske begrebsapparat, der 

ledte til følgende tematikker: det fysiske rum (bygninger, historie, forbindelser, forhold mellem 

by og havn, genanvendelse m.m.), det sociale rum (habitus, kapitaler, bevægelser, brug af 

byen, minder m.m.), det symbolske rum (kategoriseringer og positioneringer m.m.) og 

interesser i havneomdannelsen (ønsker, behov m.m.).  
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Analysestrategi  
Specialet undersøger, hvordan en relationel tilgang kan være med til at kvalificere 

byplanlægningen af Nykøbing Falster havn med fokus på at inddrage borgeres stedbundne 

perspektiver i byplanlægningen. Metoden og teorien har tilsammen givet et relationelt indblik 

i feltet. Healeys dimensioner, som en del af den relationelle strategiske byplanlægning, 

bidrager til den teoretiske ramme i specialet. Bourdieus refleksive sociologi giver indblik i, 

forskellige aktørers interesser og mulighedsbetingelser i feltet, som er forbundet til det fysiske, 

symbolske og sociale rum. Tilsammen giver de teoretiske vinkler mulighed for at belyse om 

ulige magtforhold i byplanlægningen produceres og reproduceres – og om magtforhold kan 

transformeres gennem en relationel tilgang til byplanlægning. Analysen er inddelt i tre 

dimensioner, der på forskellig vis belyser relationen mellem det sociale, symbolske og fysiske 

rum, der har betydning for byplanlægningen af havnen.  

 

Første analysedel vil med udgangspunkt i Patsy Healeys første dimension momentum for 

den relationelle strategiske byplanlægning og Pierre Bourdieus historiske feltkonstruktion 

undersøge, hvad der har ført til behovet for byplanlægning af Nykøbing Falster havn. Denne 

del er afgørende for at forstå den konkrete kontekst og hvilke interesser, der er på spil. 

Analysen vil præsentere historiske nedslagspunkter, der har haft betydning for havnens 

sociale, symbolske og fysiske kampe – fra industrialiseringens opstart til visionerne om en 

havneomdannelse. Denne analyse tager empirisk afsæt i historiske- og kommunale 

dokumenter samt feltnoter fra kommunale møder og observationer i felten. I empirien har vi 

fokuseret på de nedslagspunkter, der har haft betydning for industriens tilblivelse på havnen 

samt den praksis, der har skabt fokus på byudvikling af havnen og resulteret i Guldborgsund 

Kommunes Planstrategi 2018. De historiske nedslagspunkter, vi har valgt at fokusere på, 

tager afsæt i den viden, vi har fået gennem vores feltarbejde. Vi har fravalgt at inddrage de 

politiske visioner om byudvikling på en ny ø, Nykøbing Ø.  

 

Anden analysedel tager afsæt i Patsy Healeys anden dimension i den relationelle strategiske 

byplanlægning, der indebærer at lokalisere feltet. Dimensionen begrebsliggøres med 

Bourdieus feltbegreb, der sætter fokus på kampe, der udspiller sig mellem aktører, der har 

interesser og kapitaler på spil i byplanlægningen af havnen. Analysen skaber indblik i 

byplanlægningens mulighedsbetingelser og hvilke aktører, der har og ikke har handlerum til 

at influere byudviklingen til deres fordel. Analysens empiriske grundlag bygger på 
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aktørkortlægning, feltnoter fra møder, borgermøder og observationer i felten. I empirien har 

vi fokuseret på de dele, der er centreret omkring interesser, ressourcer, samarbejder og 

havnens fremtid. Dermed har vi fravalgt tematikker, der vedrører aktørernes personlige 

værditillæggelse af havnen og ønsker til en fremtidig byudvikling. Vi har ligeledes fravalgt at 

inddrage flere interviews, da vi har valgt at lægge fokus på de væsentligste 

interessemodsætninger i feltet.  

 

Tredje analysedel er en del af Healeys dimension udvid perspektiver og viden for at få nye 

vinkler på og udfordre byplanlægningen af havnen. Afsættet for denne analysedel er resultater 

fra anden analysedel, hvor det synliggøres, at borgerne har begrænsede muligheder for at 

influere byplanlægningen til deres fordel. Målgruppen for tredje analysedel er borgerne i 

Nykøbing Falster, hvis viden vi mener bør inddrages i byplanlægningen af havnen. Bourdieus 

begreber om det sociale, fysiske og symbolske rum samt habitus og kapital vil anvendes til at 

operationalisere Healeys tredje dimension. Det empiriske udgangspunkt for analysen er 

feltnoter og walk-alongs. Vi har foretaget tematiseret kodning af transskriptionerne fra walk-

alongs for at få indblik i borgernes fysiske, sociale og symbolske perspektiver på havnen. Vi 

har fravalgt andre tematikker, som borgerne fremhævede, såsom vandstigninger, Nykøbing Ø 

og ressourcemæssig genanvendelse, da disse tematikker ikke har været vores fokus. Analyse 

strategien fremgår af model 3.  

 

 

 

 

 

 

  



Healeys første dimension er momentum for den relationelle strategiske byplanlægn-
ing som udfoldes med Bourdieus historiske feltkonstruktion for at skabe indsigt i, 
hvad der driver momentum for havneomdannelsen. 

Metoder: Feltarbejde. 

Det empiriske afsæt er historiske- og kommunale dokumenter samt feltnoter fra 
kommunale møder og observationer i felten.

Anden dimension består ifølge Healey af at lokalisere feltet for den relationelle 
strategiske byplanlægning, som indebærer at undersøge, hvad der er på spil for 
aktørerne i feltet. Dimensionen operationaliseres med Bourdieus felt- og kapitalbe-
greb.  

Metoder: Aktørtkortlægning og feltarbejde. 

Det empiriske afsæt er aktørkortlægning, feltnoter fra møder, borgermøder og 
observationer i felten.

Healeys tredje dimension sætter fokus på at udvide perspektiver og viden i den 
relationelle strategiske byplanlægning, der anvendes til at indfange havnens sære-
genhed. Bourdieus begreber anvendes til at konkretisere tredje dimension med det 
sociale, symbolske og fysiske rum samt habitus og kapital. 

Metoder: Walk-alongs og feltarbejde. 

Det empiriske afsæt er feltnoter og walk-alongs.

1

2

3

Model 3
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3. KAPITEL – FØRSTE ANALYSEDEL  
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Momentum for byplanlægningen af Nykøbing 
Falster havn 
Første analysedel vil med udgangspunkt i Patsy Healeys første dimension momentum for den 

relationelle strategiske byplanlægning og Pierre Bourdieus refleksive sociologi belyse, hvad der 

har ført til behovet for byplanlægning af Nykøbing Falster havn. Først vil analysen præsentere 

historiske nedslagspunkter, der har haft betydning for havnens sociale, symbolske og fysiske 

kampe gennem tiderne. Derefter vil analysen fokusere på mere nutidige nedslagspunkter, der 

driver behovet for byudvikling af havnen. Tilsammen giver analysen et indblik i de historiske 

betingelser for feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn. 

 

 

 

 
 

 

 

Industrihavnens tilblivelse  
Havnen i Nykøbing Falster har spillet en vigtig rolle for udviklingen og bosætningen på 

Falster gennem tiderne. Samtidig har havnens funktion ændret sig – lige fra overfart, handel 

og fiskeri til industri (Mørch 1997:109; Dansk Center for Byhistorie u.å.; Tønnesen 1993). 

Først henimod 1800-tallet gjorde havnens brug og funktioner udvidelse og ekspansion 

nødvendig for at få optimalt udbytte af adgang til vandet (Nørregård 1982:148; Tønnesen 

1993:9). I 1830’erne begyndte blandt andet anlæggelsen af et havnebassin med dertilhørende 

havneplads. Havnebassinet ændrede sig i de efterfølgende år efter behov og nødvendig 

udvidelse (Nørregård 1982:152ff; Tønnesen 1983:9). I år 1866 havde havnen fået så mange 

forbedringer, at den kunne imødekomme de krav som byens vækst og skibstrafik medførte 

(Nørregård 1982:146). Samtidig med havnens gradvise udvidelse blev der etableret flere 

fabrikker, heriblandt et træskibsbyggeri, en dampmølle og en mælkekondenseringsfabrik 

(Tønnesen 1983:9). I år 1886 blev den store Sukkerfabrik, der er lokaliseret tæt på 

industrihavnen, opført. Sukkerfabrikken blev byens mastodont inden for storindustri og blev i 

Analysen tager empirisk afsæt i feltnoter fra kommunale møder samt historiske- og 
kommunale dokumenter. I empirien har vi fokuseret på historiske og nutidige 
nedslagspunkter, der har haft betydning for industrihavnens tilblivelse og behovet for en 
omdannelse af Nykøbing Falster havn. 
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starten af 1900-tallet efterfulgt af mindre erhverv på havnen, såsom Markedshallen, 

andelsslagteriet og Vejerbod (Kulturstyrelsen u.å.; Museum Lolland Falster u.å.). 1800-tallet 

var en væsentlig periode ift. havnens udvidelse og opførelsen af de første fabrikker på havnen.  

 

Ved den begyndende industrialisering i 1800-tallet fik havnen samtidig en vigtig rolle for 

Nykøbing Falsters fremgang. Efter modernisering af havnen oplevede byen i løbet af årtier, at 

antallet af industrivirksomheder voksede. Havnens udvidelse blev efterfulgt af en ny 

jernbaneforbindelse og Christian IX’s bro, der begge forstærkede den industrielle udvikling i 

byen (Dansk center for Byhistorie u.å.).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kort over Nykøbing Falster havn 1901-1971  
Kort: Guldborgsund Kommune 
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Den industrielle udvikling fortsatte ind i 1900-tallet og resulterede i en kraftig 

befolkningstilvækst. I løbet af denne periode havde Nykøbing Falster udviklet sig til en 

handels-, industri- og erhvervsby (Dansk center for Byhistorie u.å.). I løbet af 1920-30’erne 

begyndte havnen så småt at blive udlejet til erhvervsvirksomheder, som havde behov for 

bygninger og plads til losning og lastning. En af de virksomheder, der kom til at influere 

havnen var kornfirmaet A. Nielsen & Co. (ANCO). Andre virksomheder var også placeret på 

havnefronten og fik etableret anlæg til olie, benzin, kullosning og gødningslagre (Mørch 

1997:110). Gennem 1900-tallet fortsatte befolkningstilvæksten11 og den industrielle udvikling i 

Nykøbing Falster. Byen blev også et trafikalt knudepunkt for både jernbane- og havnetrafik 

og i år 1950 forsørgede næsten halvdelen af befolkningen sig gennem industri og håndværk 

(Dansk center for Byhistorie u.å.). Ydermere var inderhavnsbassinet på havnen løbende 

blevet fyldt op, hvilket resulterede i at der i år 1979 var intet af bassinet tilbage (Tønnesen 

1993:13).  

 

Godsmængden på havnen steg i 1990’erne samtidig med at færre fartøjer foretog anløb på 

havnen, da fartøjerne kunne rumme større godsmængder. Godsomsætningen var i 1994 på 

400.000 tons, hvor korn udgjorde 25 pct. og resten af omsætningen var roepiller, melasse, 

sukker, kalksten, kul, koks, olie og gødning. Særligt olievirksomheden Samtank, 

Sukkerfabrikken og kornvirksomheden ANCO var de største på havnen (Mørch 1997:112). I 

1994 blev et nyt pakhus opført og havneanlægget blev udvidet med 170 meter ny kaj og 8000 

kvadratmeter nye havnearealer (Mørch 1997:112). Havnen voksede sig dermed større og blev 

i stigende grad adskilt fra byen og dens aktiviteter. Erhvervet havde således en vigtig 

betydning for udvidelsen og udviklingen af havnearealerne, hvor fysiske rammer og adgang til 

vandet var væsentligt for at sikre gode forhold for omsætning og produktion.  

 

Med jernbanen, Storstrømsbroen og et udbedret vejnet blev den ressource, der tidligere var 

ved at have adgang til vandet for første gang truet, da godstransporten fik en større betydning 

med de infrastrukturelle forbedringer (Tønnesen 1993:13). Havnen blev yderligere svækket 

ved anlæggelse af Farøbroerne og nye motorveje. Samfundets udvikling fra industri til 

servicesamfund havde også negativ betydning for havnen (Dansk center for Byhistorie u.å.; 

Tønnesen 1993:13). Den ressource vandet tidligere blev anset som i forhold til at sikre 

                                                
11 Befolkningstilvæksten var stigende indtil 1960’erne.  
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omsætning blev svækket i takt med den infrastrukturelle og samfundsmæssige udvikling, 

hvilket var med til at true erhvervets monopol og handlerum på Nykøbing Falster havn.  

 

I dag fungerer havnen fortsat som arbejdsplads for erhverv, der beskæftiger sig med industri. 

Erhvervet er dermed fortsat højt positioneret på havnen og er med til at sikre arbejdspladser 

og generere en stor omsætning, som én af de eneste industrihavne i Guldborgsund Kommune 

(Bilag 9:1f). Erhverv indenfor landbrug - og fødebranchen er repræsenteret på Nykøbing 

Falster havn, hvor både Danish Agro, Nordic Sugar og DanGødning influerer havnens 

aktiviteter og funktioner (Bilag 24:3).  

 

Som det fremgår af det historiske afsnit har erhvervet fortsat en fysisk position på havnen, 

hvor de bidrager til omsætning og arbejdspladser. Erhvervets position er dog blevet udfordret 

af de politiske planer om byudvikling af Nykøbing Falster havn. Følgende afsnit giver et 

indblik i, hvad der har ført til behovet for de politiske visioner om byudvikling af 

industrihavnen med fokus på nedslagspunkter, der har været afgørende for beslutningen om 

igangsættelse af havneomdannelse. 

 

Stærk hovedby 
Guldborgsund Kommune blev til gennem kommunesammenlægningen i 2007. Det førte seks 

forskellige kommuner på Lolland og Falster sammen med tilsvarende seks byråd, hvis fokus 

var på den tidligere kommunale afgrænsning og egne interesser. I de sidste par år har der 

derfor i Guldborgsund Byråd været uenighed om, hvorvidt der politisk og økonomisk skal 

prioriteres og investeres i Nykøbing Falster (Bilag 4:5). Imidlertid har der i det nye byråd, 

siden kommunalvalget i 2017, været større tilslutning til at se byudvikling i Nykøbing Falster 

som en forudsætning for et stærkere opland (Ibid.). Kort efter kommunalvalget i 2017 tog det 

nye byråd til Rostock for at udvikle visioner for den nye planstrategi (2018) (Ibid). Her blev 

der sat politisk fokus på Nykøbing Falster som hovedby og at ‘et stærkt Nykøbing’ var 

afgørende for en sammenhængende kommune (Ibid). Det blev i stigende grad legitimt at tale 

om en politisk prioritering af Nykøbing Falster. 

 

Resultatet af den politiske prioritering blev et fokus på Nykøbing Falster havn og med det 

første forslag til byrådets Planstrategi 2018 var havneomdannelsen i Nykøbing Falster skrevet 

ind som en konkret politisk vision for det nye byråd (Guldborgsund Byråd 2018:16). I 



 52 

planstrategien fremhæves adgang til vandet på havnen som en ressource, dog ikke gennem 

dets muligheder for at opfylde erhvervets behov, men ved de herlighedsværdier vandet kan 

bidrage til i en byudvikling (Guldborgsund Byråd 2018:16). I visionerne i planstrategien 

(2018) fremgår havneomdannelse og vandets herlighedsværdier som faktorer, der spiller en 

vigtig rolle i realiseringen af den politiske strategi om at skabe et stærkt Nykøbing.  

 

Befolkningstilvækst og boligdrømme 
Det politiske fokus på at styrke Nykøbing Falster og byudvikle på havnen, har været påvirket 

af befolkningsudviklingen i Guldborgsund Kommune. Danmark har i de seneste 10 år oplevet 

en urbanisering nationalt, hvor indbyggere er flyttet fra land mod by (DST 2018:1f). Store 

dele af befolkningen har bosat sig i storbyer, hvorimod antallet af indbyggere er faldet i andre 

dele af landet. Arbejdspladser er også blevet centraliseret i de større byer de seneste 10 år, 

blandt andet det voksende serviceerhverv (DST 2018:1). Det har også haft indflydelse på 

Guldborgsund Kommune og dens cirka 60.000 indbyggere, der har haft befolkningsmæssig 

tilbagegang. Imidlertid er indbyggertallet blevet mere stabilt de seneste par år (Cowi 2018:2).  

 

Nykøbing Falsters befolkningsudvikling skiller sig ud fra resten af Guldborgsund Kommune. 

Ifølge nyere tal fra Danmarks Statistik (2018) er indbyggertallet i Nykøbing Falster steget 

mellem 2010 og 2017 12 (Statistikbanken 2018). En befolkningsprognose (2018) viser 

endvidere, at der også forventes en stigning i tilflyttere til Nykøbing Falster13 (Cowi 2018:28). 

Nykøbing Falsters befolkningsmæssige fremgang skal også anses som en del af en 

dobbelturbanisering. Det er en tendens, der gør sig gældende i mange kommuner i Danmark 

og viser, at urbanisering ikke blot er den voksende hovedstad, men også er en del af den 

kommunale udvikling i eksempelvis landkommunerne, hvor der er voksende bevægelser mod 

de største byer (DST Analyse 2018:4f). 

 

Forventninger om en fortsat befolkningstilvækst i Nykøbing Falster sætter rammer for de 

kommunale prioriteringer, hvor boligudbud og byudvikling i Nykøbing Falster kan være med 

til at sætte en retning for udviklingen af hele kommunen. Ifølge en analyse er boligudbuddet, 

herunder moderne og tidssvarende boliger, væsentligt for at tiltrække og fastholde borgere i 

                                                
12 Dog med et mindre fald mellem 2017 og 2018 på cirka 100 indbyggere (Statistikbanken 2018) 
13 Nykøbing Falster fremgår som hovedbyen.  
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Guldborgsund Kommune (Exometric & Kuben Management 2017:8). Byudvikling af 

Nykøbing Falster havn kan anses for at være en del af en større kommunal strategi, der kan 

vende tendensen til faldende indbyggertal i hele kommunen.  

 

Nye toner 
Erhvervets position i det fysiske rum på Nykøbing Falster havn er truet af befolkningstilvækst, 

et stigende behov for boliger og et politisk ønske om at få udbytte af vandets herlighedsværdi 

gennem byudvikling på havnen. Samtidig har adgangsforholdene på havnen også sat et pres 

på erhvervets fremtidige handlerum. Havnen var tidligere præget af, at både erhverv og 

borgere havde mulighed for at anvende havnefronten. Borgerne kunne blandt andet gå ture 

og opholde sig på havnearealerne, samtidig med, at erhvervet fortsat havde deres daglige 

drift. I 2004 resulterede et stigende fokus på terror, siden terrorangrebet i USA i 2001, i nye 

EU-regler for maritim sikring af havne af hensyn til beskyttelse af den internationale 

skibstrafik (Kystdirektoratet 2013:6). De nye regler medførte at et 2 meter højt terrorhegn 

blev sat op langs hele havnen for at sikre faciliteter, der servicerer international skibstrafik 

(Kystdirektoratet 2013:6; Bilag 4).  

 

Med de nye restriktioner for adgang til havnen var der ikke længere mulighed for at 

havnefronten kunne rumme både rekreative aktiviteter og erhverv. Havnens funktion som 

industrihavn har forudsat, at det to meter høje hegn har stået og skærmet havnen af siden 

2012. Allerede ved hegnets opførsel begyndte debatten i medierne, hvor borgere og lokale 

politikere udtrykte et fortsat behov for at have en offentlig tilgængelig havnefront. Debatten 

har også løbende fokuseret på at hegnet er en hindring i byudviklingen af en 

sammenhængende bymidte (Overgaard i Lolland-Falster Folketidende 29.10.12; Birk i 

Lolland-Falster Folketidende 06.11.12; TV2 Øst 21.08.17a; TV2 Øst 21.08.17b Zetland.dk 

16.05.17; Lolland-Falsters Folketidende 12.03.14; Berlingske 26.11.11). Repræsentanter fra 

erhvervet har imidlertid udtrykt tilfredshed over hegnet og de sikrede arbejdsforhold, det har 

medført (Johnsen i Lolland-Falsters Folketidende 27.09.17). Samlet set viser det begyndende 

interessemodsætninger i havneomdannelsen.  
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Sammenfatning 

Nykøbing Falster havns udvikling fra industrialisering til kommende byudvikling er opstået af 

sociale, symbolske og fysiske kampe, som sætter historiske betingelser for byudviklingen af 

havnen. Gennem historien har havnen fysisk ændret sig ved havneudvidelser og opførsel af 

industribyggerier, der har resulteret i, at havnen i dag er domineret af siloer, lagerhaller og 

erhvervsbyggerier. Havnen har også været arbejdsplads for en stor del af byen og midtpunkt 

for omsætning, industri og handel i udviklingen fra købstad til industrihavn. Derfor har 

havnen haft betydning for Nykøbing Falsters industrielle- og befolkningsmæssige vokseværk.  

 

Erhverv og industri har fortsat en position i det fysiske rum på havnen. Erhvervets fremtidige 

position på havnen er imidlertid udfordret af dobbelturbanisering, efterspørgsel på boliger, 

byudvikling, befolkningsudvikling, politisk fokus på Nykøbing Falster, symbolsk 

værditillæggelse af vandet og et pres fra offentligheden. Kulminationen af det øgede pres på 

erhvervets fremtidige position på havnen fremgår i Forslag til Kommuneplan (2019), hvor 

hele havnefronten er udpeget til transformationsområde for byudvikling. Kommunen ejer 

store dele af de grunde, der ønskes byudviklet på havnen og de første erhvervslejemål er 

opsagt fra slutningen af 2020 (Bilag 4).  

 

 

  

Slotsbryggen og industrihavnen 
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4. KAPITEL – ANDEN ANALYSEDEL  
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Kampe i feltet for omdannelse af Nykøbing 
Falster havn  
I første analysedel fremgår fysiske, symbolske og sociale kampe, der har konstrueret behovet 

for og igangsættelsen af byudvikling af Nykøbing Falster havn. Helt centralt i feltet for 

omdannelse af Nykøbing Falster havn er de fysiske arealer på havnen, som er en specifik 

ressource, der kæmpes om at besidde, få adgang til og sætte sit aftryk på. For at få synliggjort 

ulige magtforhold i byplanlægningen er det væsentligt at få indblik i de planlægningsprocesser, 

som er igangsat for at få realiseret de politiske visioner om en havneomdannelse. Analysen 

undersøger, hvilke aktører, der besidder en position til at påvirke feltet ud fra deres interesser, 

og giver et indblik i de aktører, som ikke har mulighed for at influere byplanlægningen af 

Nykøbing Falster havn.  

 

Anden analysedel tager afsæt i Patsy Healeys anden dimension i den relationelle strategiske 

planlægning, der indebærer at lokalisere feltet, som består af at undersøge, hvad der er på spil, 

for hvem og hvor, i den specifikke kontekst (Healey 2009:445). Dimensionen begrebsliggøres 

med Bourdieus feltbegreb for at sætte fokus på de kampe, der udspiller sig mellem aktører, 

der har kapitaler på spil i feltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen er inddelt ud fra processer i den tidlige planlægningsfase i byplanlægningen af 

Nykøbing Falster havn. Den tidlige planlægningsfase havde opstart ved byrådets vedtagelse af 

Planstrategien 2018 og fortsatte frem til høringsfristen for Forslag til Kommuneplan 2019. 

Første del af analysen fokuserer på kampe i den spæde opstart af udarbejdelse af Forslag til 

Kommuneplan 2019, hvor aktører kæmper for enten at bevare eller forandre status quo på 

havnen. Anden analysedel undersøger de aktører, som kæmper for at sætte deres aftryk på en 

fremtidig byudvikling af havnen. Tredje del fokuserer på det ulige handlerum 

planlægningsprocessen er med til at sætte for, at borgerne kan indgå i denne fase af 

Analysen tager empirisk afsæt i aktørkortlægning, feltnoter fra kommunale møder, 
borgermøder m.m. Analysen fokuserer på de dele i empirien, der omhandler interesser, 
samarbejder, ressourcer og havnens fremtid. I analysen optræder forskellige aktørgrupper, 
herunder erhverv, interesseorganisationer, kulturinstitutioner, borgere samt kommunale- 
og lokalpolitiske aktører. 
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byplanlægningen af havnen. Tilsammen giver analysen indblik i betingelserne for 

byplanlægningen af havnen og et indblik i hvilke aktører, der besidder og ikke besidder en 

position til at influere havneomdannelsen til deres fordel.  
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Første fase – Status quo eller forandring? 
Da vi indtræder i felten i januar 2019, er planlægningsprocessen fra Planstrategi 2018 til første 

udkast af Forslag til Kommuneplan 2019 i fuld gang. I feltet for omdannelse af Nykøbing 

Falster havn indgår politikere og kommunale forvaltninger (kommunale- og lokalpolitiske 

aktører), der kæmper for en omdannelse af havnen. I modsætning til disse aktører indgår 

lejere af havnens arealer, der kæmper for at bevare deres plads på den. Planlægningens 

opstart var dermed influeret af aktører, der enten ønsker at bevare eller udvide deres fysiske 

position og handlerum på havnen. Følgende afsnit vil analysere de kampe, der udspiller sig i 

feltet om enten at bevare eller forandre status quo på havnen. 

 

Havnen bliver et investeringsobjekt  
Feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn er påvirket af et lokalpolitisk felt, der kæmper 

for at styrke den kommunale position i et større nationalt hierarki. Dette hierarki består som 

tidligere nævnt af kommuner, der nationalt kæmper om at styrke deres position ved at 

tiltrække arbejdspladser, tilflyttere og økonomisk vækst (jf. problemfelt). I empirien fremhæves 

byudvikling af Nykøbing Falster havn som et vigtigt greb til at styrke kommunens position i 

dette hierarki. 

 

For at styrke kommunens position i det nationale hierarki har byrådet interesse i at styrke 

kommunens skattegrundlag, sikre flere arbejdspladser og styrke hovedbyen Nykøbing Falster 

(Guldborgsund Byråd 2018:8ff). Det italesættes af byrådsmedlem René Christensen14: 

 

”Vi er en provinskommune, og vi er udfordret på vores skattegrundlag. Hvis vi kigger på 

tallene over de sidste 10 år, der er husstandsindkomsten kun steget med 6 pct. i Guldborgsund 

Kommune. Det er mindre end inflationen. Vi er voldsomt udfordret. Derfor har vi behov for at 

blive flere borgere, og vi har behov for at blive flere borgere, som er i beskæftigelse og som også 

gerne har en løn, der er højere end gennemsnittet. Det kan man hvis man har beliggenhed, 

beliggenhed, beliggenhed - og det er dét en havn kan, den kan give beliggenhed.” (Bilag 9:5f). 

 

Byrådet kæmper derfor i feltet for at sikre bedre sammenhæng mellem by og havn, tilflytning 

af ressourcestærke borgere gennem attraktive boliger og nye former for erhverv 

                                                
14 René Christensen er byrådsmedlem for DF og medlem af Folketinget. 
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(Guldborgsund Byråd 2018:10,16). Politikerne er højt positioneret i feltet, da arealerne, der 

ønskes byudviklet på havnen, er kommunalt ejede samtidig med, at politikerne har magten til 

at bestemme anvendelsen af arealerne gennem et plangrundlag. Det lokalpolitiske felt 

besidder dermed et stort handlerum til at influere havneomdannelsen ud fra deres interesser.  

 

I kampen for at få de politiske visioner om en byudvikling på havnen realiseret trækker det 

lokalpolitiske felt på andre aktører, herunder Guldborgsund Kommunes forvaltninger, det 

lokal bureaukratiske felt. Det lokal bureaukratiske felt kæmper for at få de politiske visioner 

om en havneomdannelse udmøntet i et konkret plangrundlag. Økonomi og IT har en 

fremtrædende rolle, da de sidder med ansvaret for at sikre det økonomiske grundlag for en 

havneomdannelse. Økonomi og IT udøver også indflydelse på det lokalpolitiske felt. Dette 

kommer blandt andet til udtryk i empirien ved, at Ole Jakobsen, direktør for Center for 

Økonomi og IT, har et tæt samarbejde med politikerne (Bilag 2:1,3). For at sikre at de 

politiske visioner kan blive til et konkret plangrundlag, trækker Økonomi og IT på ressourcer 

fra andre kommunale aktører, herunder Land og By fra Center for Teknik og Miljø (Bilag 2; 

Bilag 4:2). Land og By positioneres i feltet gennem besiddelse af stor kulturel- og social 

kapitalvolumen, i kraft af deres faglige viden og dialog med forskellige aktører i feltet og med 

eksterne felter (Bilag 4:2; Bilag 3).  

 

De kommunale- og politiske aktørers handlerum i feltet for omdannelse af Nykøbing Falster 

havn er imidlertid truet af begrænset økonomisk kapitalvolumen. Det er tydeligt i den 

kvalitative empiri, at Guldborgsund Kommune ikke besidder den økonomiske kapital til at 

sikre, at havneomdannelsen bliver realiseret (Bilag 4:2; Bilag 9:5). For at styrke deres position 

og muligheder i feltet kæmpes der for at sikre et plangrundlag, der kan gøre arealerne 

attraktive for potentielle investorer og gøre havnen til et investeringsobjekt (Bilag 4:2). De 

politiske- og kommunale aktører styrker deres position i feltet ved at sikre arealer på havnen 

til fremtidig byudvikling, hvor afvikling og opsigelse af erhvervsarealer allerede er igangsat i 

den sydlige del af havnen (Bilag 2:1f, Bilag 4:5). Det kommunale ejerskab af havnens arealer 

er en ressource i realiseringen af de politiske visioner, hvor den sydlige del af havnen betragtes 

som lokation for første fase mod byudvikling af havnen (Bilag 2:2; Bilag 4:5).  

 

Den økonomiske kapitalvolumen er også med til at sætte rammerne for omfanget af 

havneomdannelse, hvor der optræder kampe om, hvorvidt hele eller kun dele af havnen skal 

omdannes (Bilag 9:2f). Der er derfor kampe i feltet om retten til at definere, hvilken form for 



 60 

udvikling, der kan styrke kommunens position og øge den økonomiske kapitalvolumen (Bilag 

9:4f). Guldborgsund Havne15 kæmper for en delvis byudvikling i den sydlige del af havnen for 

at sikre omsætning, og de lokale arbejdspladser som industrihavnen genererer, i den nordlige 

del (Bilag 9:1f,6f). Det kræver imidlertid også økonomisk kapital at bevare industrihavnen i 

den nordlige del og koncentrere byudvikling i den sydlige del. Det bliver tydeligt i empirien 

ved, at erhvervet anvender og kræver forskellige tekniske faciliteter16, der er spredt ud over 

hele havnens areal og som kræver økonomisk kapitalvolumen at flytte (Bilag 2:2; Bilag 4:5; 

Bilag 14:2f). Kommunens økonomiske ressourcer og den politiske prioritering kan være af 

betydning for, om der skal ske en delvis eller hel omdannelse af havnen. Politisk er der også 

magtkampe om, hvorvidt omdannelse af havnen skal være hel eller delvis, hvilket skaber 

uklarhed om omfanget af byudvikling. Fastholdelse af erhvervet og lange lejekontrakter har i 

dele af det politiske landskab været modargumentet for en hel omdannelse (Bilag 9:4f). 

Imidlertid har de politiske uklarheder om havnens fremtid ført til, at Økonomi og IT 

fokuserer på, at en hel omdannelse gradvist kan blive en realitet i takt med, at 

lejekontrakterne på havnen ophører (Bilag 2:3). En afvikling af hele industrihavnen kan 

således blive til virkelighed. 

 

Kampe for bevaring af status quo 
Realiseringen af de politiske visioner om en havneomdannelse bliver udfordret af aktører, der 

anvender og lejer arealerne på havnen af kommunen. De har gennem lange 

opsigelsesperioder fortsat et stort handlerum på havnen, i særdeleshed i den nordlige del 

(Bilag 2:3; Bilag 4:5). På havnen optræder forskellige erhverv og foreninger, herunder Nordic 

Sugar, Danish Agro og Sejlforeningen Vikingen, der lejer arealer på havnen. I empirien 

optræder lejerne som en sårbar part i kampen om at realisere de politiske visioner om 

byudvikling (Bilag 2:1; Bilag 4:3). Den kommunale hensigt om at undgå konflikter fører til en 

sparsom dialog og magtkampe mellem erhverv og foreninger samt de kommunale- og 

politiske aktører (Bilag 4:1,3,5; Bilag 14:3f).  

 

                                                
15 Guldborgsund Havne er administrationen for den kommunale selvstyrehavn, der med en politisk valgt bestyrelse står for at 
administrere og sikre drift af industrihavnene i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Havne u.å.a; Guldborgsund Havne 
u.å.b).  
16 Tekniske faciliteter er blandt andet en studs, som Sukkerfabrikken er afhængig af. Studser er rørføringer, hvor genstande af 
forskellige substans kan føres igennem.  
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Det er tydeligt, da vi indtræder i felten, at visioner om en fremtidig havneomdannelse ikke er 

kommunikeret direkte ud til offentligheden andet end gennem den offentlige Planstrategi 

2018 (Bilag 23:3; Bilag 24:1). Forudsætningen, for at aktører er bevidste om planerne for 

havnen, er derfor betinget af, at de har orienteret sig i Planstrategien, og at aktørers sociale 

kapitalvolumen har givet dem adgang til denne information gennem deres netværk. Vores 

ønske om at kontakte erhverv, der ikke er opsagt, får derfor betydning for, at dialogen med de 

større erhverv på havnen bliver igangsat (Bilag 4:1f). En repræsentant fra erhvervene, Nordic 

Sugar, fortalte under et interview, at de ikke havde fået at vide, at de eventuelt skal opgive det 

sidste lager i den sydlige del af havnen og at hele havnen muligvis skal byudvikles (Bilag 

14:3f). Sejlforeningen Vikingen, der ligesom erhvervet, lejer arealer på havnen, udtrykte også 

uvidenhed og forvirring over de kommunale- og politiske aktørers interesser i byudvikling af 

havnen (Bilag 13:1ff). Manglende transparens og dialog er med til at gøre magtkampene i 

feltet tydelige. Lejerne på havnen kæmper for et fortsat handlerum på havnen i modsætning 

til de kommunale- og politiske aktører, som kæmper for en hel eller delvis omdannelse af 

havnen. 

 

Lejerne er positioneret i feltet gennem deres fysiske position på havnen. Sejlforeningen 

Vikingen kæmper for at styrke deres position ved at vægte den økonomiske kapitalvolumen, 

deres aktiviteter bidrager til gennem turisme og et årligt kapsejlads, Vegvisir (Bilag 13:2,4). 

Nordic Sugar er positioneret i det fysiske rum gennem deres lejekontrakter, der først ophører i 

2034 (Bilag 4:5; Bilag 14:3). I kampen for en fortsat plads på havnen trækker Nordic Sugar på 

deres symbolske kapitalvolumen, gennem deres historiske position som Sukkerfabrik og 

arbejdsplads i Nykøbing Falster (Bilag 14:1). For at imødekomme de politiske interesser 

forsøger Nordic Sugar at styrke deres position i feltet gennem deres social kapitalvolumen. 

Det bliver tydeligt gennem deres ønske om dialog og samarbejde med kommunen i forhold til 

at realisere en delvis havneomdannelse. Ønsket om samarbejde kommer til udtryk ved 

åbenhed overfor at overgive de sydlige arealer og omplacere de tekniske faciliteter, Nordic 

Sugar anvender i den sydlige del af havnen (Bilag 14:1ff,4ff). Nordic Sugar og Sejlforeningen 

Vikingen er nødsaget til at tilpasse sig de politiske interesser og mulighedsbetingelser for at 

sikre sig en fortsat position på havnen.  

 

Fra planstrategiens vedtagelse til udarbejdelse af forslag til kommuneplan er kampene i feltet 

karakteriseret af aktører, der ønsker at bevare eller udfordre status quo på havnen. De 

politiske- og kommunale aktører besidder en magtfuld position, da de ejer arealer på havnen 
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og har kompetencen til at bestemme plangrundlaget, der kan gøre havnen til et 

investeringsobjekt. Det har givet de politiske- og kommunale aktører handlerum til at starte 

planlægningsprocessen omkring en fremtidig havneomdannelse, gennem forslag til 

Kommuneplan 2019, på trods af lejernes interesse i at fastholde deres position i feltet. Som 

det fremgår af den tidlige planlægningsfase, har der været sparsom dialog og transparens 

omkring de politiske visioner for omdannelse af havnen. Den manglende dialog og 

gennemsigtighed kan være betinget af politisk uenighed om hvorvidt en delvis eller hel 

omdannelse af industrihavnen styrker kommunens position. Det resulterer i en uklar retning 

for havneomdannelsen. De kommunale- og politiske aktører ønsker at igangsætte en 

havneomdannelse for at positionere kommunen i det nationale hierarki, hvor byudvikling er 

et greb til dette. Økonomisk kapital er en afgørende ressource i feltet, der er med til at gøre 

kommunale- og politiske aktører afhængige af investorer og developere fra eksterne felter, der 

kan udbygge og investere i havnen. Social- og økonomisk kapitalvolumen bliver dermed 

afgørende for at realisere visionerne og opstarte byudvikling af havnen. 

 

 
  

Terrorhegnet ved Bastebrostræde 
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Anden fase – Retningen for byplanlægningen  
I anden fase af planlægningsprocessen er det tydeligt, at aktører på forskellig vis øver 

indflydelse på feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn, som udfordrer og skaber nye 

muligheder i byplanlægningen. Vi er løbende blevet opmærksomme på aktører gennem den 

daglige gang på rådhuset, der af de politiske- og kommunale aktører anses for at besidde 

ressourcer, som kan styrke deres position i feltet. I denne fase er borgerne fortsat fraværende, 

og kommer først på banen i den efterfølgende høringsproces. I følgende afsnit vil vi belyse de 

magtkampe, der udspiller sig blandt et udsnit af aktørerne i feltet. Alle aktører i denne 

planlægningsfase besidder kapitaler, der vægtes af de kommunale- og politiske aktører, som 

giver aktørerne handlerum til at definere havnens fremtidige anvendelse.  

 

Nye former for erhverv 
Modsat de kommunale- og politiske aktører kæmper interesseorganisationen Vores Nykøbing 

for, at den nordlige del af havnen byudvikles først. Dette for at få byudviklingen så tæt på 

bymidten som muligt, så en fremtidig havneomdannelse kan skabe gevinst for deres 220 

erhvervsmedlemmer frem for at udkonkurrere dem (Bilag 15:1f,3f,5f). I feltet kæmper 

foreningen med social kapitalvolumen for at sikre rumlig profit for erhvervsmedlemmerne 

(Bilag 3; Bilag 15:1,6). Det gør Vores Nykøbing ved at have dialog med erhverv på havnen, 

herunder Danish Agro, for at undersøge, hvorvidt deres lejekontrakter i den nordlige del kan 

opsiges tidligere (Bilag 15:6). Ydermere har de også dialog med investorer, der kan have 

interesse i at opføre hotel- og konferencefaciliteter på havnen (Bilag 15:2). Den social 

kapitalvolumen som Vores Nykøbing besidder er en ressource i feltet, da politiske- og 

kommunale aktører er afhængig af økonomisk kapitalvolumen og investorer i kampen om at 

realisere de politiske visioner i feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn.  

 

For at realisere planerne om havneomdannelse er der behov for rådgivere, der kan sørge for, 

at planerne bliver til virkelighed. ETN Arkitekter kæmper for at få mulighed for at sætte deres 

æstetiske og arkitektoniske aftryk på havnen, hvis kommunen udbyder en arkitektkonkurrence 

(Bilag 8:1,11). I feltet er ETN Arkitekter positioneret højt, da de politiske- og kommunale 

aktører allerede trækker på deres kulturelle kapitalbesiddelse i form af deres beskæftigelse som 

arkitekter og kulturgeografer (Bilag 4:3; Bilag 8:1ff,9). De politiske- og kommunale aktører 

anvender ETN i forbindelse med borgerinddragelsesprocesser og andre byudviklingsprojekter 

i kommunen, heriblandt på Stubbekøbing havn (Bilag 1:1,5; Bilag 8:10). ETNs position i 
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feltet styrkes ved, at deres æstetiske udtryk er blevet tillagt symbolsk værdi i tidligere projekter 

(Bilag 1:1,5). Endvidere ved at de tillægger sammenhængen mellem by og havn en værdi, der 

kan styrke de politiske- og kommunale aktørers interesser i feltet (Bilag 8:1ff,9). De 

kommunale aktører betragter ETN Arkitekter som oplagte at inddrage i 

planlægningsprocessen (Bilag 4:3). 

 

Studieby, bevaring og midlertidighed  
I udarbejdelsen af forslag til kommuneplan 2019 optræder kommunale aktører, der indenfor 

hvert deres forvaltningsområde forsøger at fremme deres interesser i feltet. Erhverv og 

Udvikling fra Center for Politik og Personale kæmper for at sikre tilflytning og fastholdelse af 

studerende i deres arbejde med uddannelse, udvikling og erhvervsstrategier i kommunen 

(Bilag 7:1,3f). Havneomdannelsen kan være et aktiv, der kan promovere de politiske visioner 

om at styrke Nykøbing Falster som studieby og uddannelsessted gennem aktiviteter og 

faciliteter for de unge (Bilag 3:2; Bilag 7:1,4f). Erhverv og Udvikling styrker deres position i 

feltet gennem social kapitalvolumen, der kommer til udtryk gennem deres samarbejde med 

kommunale- og eksterne aktører, såsom uddannelses- og kulturinstitutioner (Bilag 3; Bilag 

7:3). Endvidere er der et stort fokus på inddragelse og aktivering af borgere og unge i deres 

aktiviteter, da det er med til at skabe byliv og engagement. Erhverv og Udvikling betragter 

byliv og engagement som en ressource, der kan være med til fremme deres interesser i feltet 

(Bilag 7:2ff). Erhverv og Udvikling er med til at fremme unge, midlertidighed, kultur- og 

studierelaterede aktiviteter i kontrast til mere økonomiske rationaler i feltet (Bilag 7:3f).  

 

En anden kommunal aktør, som også har fokus på midlertidighed og aktiviteter for borgere i 

Nykøbing Falster, er Land og By fra Center for Teknik og Miljø. Udover at Land og By 

kæmper for at sikre et godt plangrundlag for havnen, kæmper de også for at skabe grobund 

for byliv og kulturaktiviteter (Bilag 23:2; Bilag 24:1). Endvidere betoner de også vigtigheden 

af, at havnen udvikles med afsæt i dens identitet og særegenhed (Bilag 23:2; Bilag 24:1f,3f). 

Markedshallen i den sydlige del af havnen, betragtes som et middel til målet, da 

Markedshallen kan blive et knudepunkt for midlertidige aktiviteter (Bilag 2:1; Bilag 3:2; Bilag 

4:1; Bilag 23:2; Bilag 24:1,3f). Det kræver dog økonomisk kapitalvolumen at restaurere og 

drifte Markedshallen, hvilket Land og By kæmper for at få (Bilag 2:1; Bilag 4:1). Land og By 

kan styrke deres position i feltet ved at trække på deres social kapitalvolumen, og skabe 

forbindelser til relevante partnere og aktører, der kan drifte, finansiere og lave midlertidige 
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aktiviteter (Bilag 3). Land og By har fokus på den sydlige del af havnen, da den er til rådighed 

for byudvikling i modsætning til den nordlige del, hvilket er i kontrast til Vores Nykøbings 

interesse i, at havneomdannelsen realiseres i den nordlige del (Bilag 2:2; Bilag 4:5).  

 

Sammen med Erhverv og Udvikling har Land og By planlægningsrationaler, der adskiller sig 

fra andre kommunale aktører, hvilket også skyldes, at de modsat Økonomi og IT, ikke har 

hovedansvaret for det økonomiske grundlag for havneomdannelsen. Erhverv og Udvikling 

samt Land og By kan skabe en social værdiskabelse på havnen med eksempelvis midlertidige 

aktiviteter og fokus på havnens særegenhed. Økonomi er stadig den vigtigste faktor i 

byplanlægningen, og byliv skal kunne betale sig. Land og By betragter derfor kulturelle 

institutioner som en ressource, der kan styrke deres interesse i at generere byliv, kultur og 

midlertidighed på havnen.  

 

  

Transportbånd foran Danish Agro siloen 
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Kulturelle institutioner som værktøj til merværdi 
Ligesom i andre havneomdannelser i landet, såsom Aalborg Havn og Helsingør Havn, 

tillægges kulturelle aktiviteter- og institutioner også en værdi i feltet for omdannelse af 

Nykøbing Falster havn (Galland & Jensen 2012; Helsingør Byråd 2016). I feltet kæmper 

aktører fra forskellige kulturelle institutioner om at få en plads på havnen i fremtiden for at 

sikre eller udvide deres aktiviteter. Kulturelle institutioner har det tilfælles, at deres kulturelle 

kapitalvolumen bliver værdisat af andre aktører i feltet, da deres kulturaktiviteter kan skabe 

attraktionsværdi på havnen. 

 

Billedkunstrådet er som kulturinstitution bevidst om den værdi, deres aktiviteter tillægges i 

feltet ved, at deres kulturelle kapitalvolumen kan veksles til økonomisk kapitalvolumen i en 

havneomdannelse. Det betones ved, at de udtrykker: “kunst, det er jo også omsætning i princippet” 

(Bilag 5:3). I feltet kæmper Billedkunstrådet for at få mulighed for at anvende Markedshallen i 

den sydlige del af havnen som atelier og til udstillinger (Bilag 5:1). Billedkunstrådets 

handlerum i feltet styrkes ved deres sociale kapitalvolumen, som består af et stort netværk af 

kunstnere i og udenfor Guldborgsund Kommune (Bilag 5:3ff). Endvidere er Billedkunstrådet 

kommunalt forankret (Bilag 1:1). Kombinationen af deres forankring i det kommunale 

system, deres kulturelle kapitalvolumen og netværk fremmer deres mulighed for, at 

Markedshallen i den sydlige del af havnen kan overgå til dem. Billedkunstrådets interesser står 

også i kontrast til Vores Nykøbings interesse i at styrke byudviklingen så tæt på bymidten som 

muligt.  

 

For at sikre kulturel attraktionsværdi kæmper flere aktører for et fremtidigt museum på 

havnen (Bilag 8:8; Bilag 9:4; Bilag 11:1; Bilag 15:2). Museum Lolland Falsters behov for øget 

kapacitet betragtes som en ressource af flere aktører i feltet, herunder René Christensen, 

Vores Nykøbing og ETN Arkitekter, da det kan tiltrække flere besøgende til byen og havnen 

(Bilag 8:8; Bilag 9:4; Bilag 15:2). Museum Lolland Falster er dermed positioneret i feltet 

gennem deres besiddelse af social- og kulturel kapitalvolumen med deres netværk og kendskab 

til historie og formidling, som værdsættes, da det er med til at styrke andre aktører i feltets 

interesser. Museet kan skabe kulturel attraktionsværdi, der højner havnens rumlige profit for 

mange aktører - alt fra kommunale aktører, Vores Nykøbing til investorer, men også borgere, 

der besidder kapitalvolumen til at besøge museer. 
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Egnsteatret Masken kæmper også for at blive betragtet som en kulturinstitution, der kan skabe 

attraktionsværdi i feltet. I feltet kæmper de for at få arealer eller bygninger til et stort teater- 

og koncerthus, med dertilhørende udendørsteater og rekreative områder, der kan sikre gode 

vilkår for og handlerum til deres teaterproduktioner (Bilag 11:1f). Ligesom de andre 

kulturinstitutioner ønsker de at fastholde deres position i feltet ved at tilegne sig en fysisk 

position på havnen, der også styrker deres funktion som kulturinstitution i fremtiden. 

 

De kulturelle institutioner kæmper for at få øget handlerum i feltet, og de har en interesse i at 

tilegne sig en plads i en fremtidig havneomdannelse. De kulturelle institutioner har ikke stor 

økonomisk kapitalvolumen og afhænger derfor af kommunale- og politiske aktører, samt 

eksterne investorer og fonde, hvis de fremtidigt skal tilegne sig en position på havnen. De 

kulturelle institutioner ændrer dynamikkerne i feltet, da de bidrager med nye 

anvendelsesmuligheder på havnen i form af kultur, kunst og attraktionsværdi. De kulturelle 

institutioner besidder ressourcer, som andre aktører i feltet kan trække på for at promovere 

deres interesse i at øge den rumlige profit på havnen fx gennem kulturelle aktiviteter, der 

skaber større attraktionsværdi. 

 

 

 

  

Lagerhal og DanGødning tanke 
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Når aktører i den tidlige planlægningsfase tilkæmper sig handlerum i feltet for omdannelse af 

Nykøbing Falster havn, opstår der en klar retning for byplanlægningen af havnen, der er med 

til at ændre dynamikkerne i feltet. De kommunale aktører har fortsat fokus på at øge den 

rumlig profit på havnen, og sikre attraktionsværdien i et kommende bykvarter. De 

kommunale aktører trækker derfor på andre aktører, hvis kapitalbesiddelse kan være med til 

at generere rumlig profit, som sikrer og muliggør realisering af havneomdannelsen. Hotel- og 

konferencefaciliteter, kulturaktiviteter og midlertidighed vinder indflydelse, da de indtænkes 

som greb i byudviklingen. Grebene kan gøre havnen til et attraktivt investeringsobjekt, så der 

kommunalt kan genereres økonomisk kapitalvolumen. 

 

Selvom at borgerne ikke er tydeligt repræsenteret i disse faser af byplanlægningen, har der 

tidligere været borgerdialog i forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale planstrategi 

2018 (Bilag 7:2f). Som det er med mange planlægningsprocesser blev det tydeligt i 

feltarbejdet, at mange borgere i Nykøbing Falster ikke havde opfattet, at der var visioner om 

at byudvikle Nykøbing Falster havn og eventuelt afvikle industrihavnen (Bilag 23:2; Bilag 

24:1f,4f). Indtil denne fase har borgerne derfor ikke været en stor del af byplanlægningen, 

hvor de gør deres indtog, da forslag til kommuneplan skal i høring. Det vil vi uddybe i 

følgende afsnit.  

 

Tredje del – Byplanlægningen åbnes for offentligheden 
De to forrige planlægningsfaser viser, at aktører i feltet for omdannelse af Nykøbing Falster 

havn kæmper for at påvirke byplanlægningen til deres fordel. Borgerne er ikke synlige i disse 

magtkampe på trods af, at flere aktører i planlægningsfaserne indtænker dem som en del af 

byplanlægningen. Magtkampene i planlægningsprocessen illustreres i det konkrete forslag til 

kommuneplan 2019. I planen er det tydeligt, hvilke aktører, der har vundet indflydelse på 

anvendelsen af havnens arealer, hvor blandt andet hotel- og konferencefaciliteter, 

kulturinstitutioner og oplevelsesfaciliteter fremgår (Guldborgsund Byråd 2019:48). Endvidere 

fremgår det, at kampen om en hel omdannelse af havnen har vundet indflydelse, da hele 

havneområdet er udlagt til transformationsområde (Guldborgsund Byråd 2019:47,111). Med 

forslag til kommuneplan 2019 bliver den konkrete havneomdannelse for første gang aktivt 

formidlet ud til offentligheden, hvilket leder til den sidste del af den tidlige 

planlægningsproces: Forslag til Kommuneplan (2019) i høring.  
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Borgerne bliver med høringen for første gang synlige i feltet, da kommunen inviterer til 

borgermøder for at skabe et rum for, at borgerne kan bidrage til og sætte deres aftryk på 

havneomdannelsen17. Til borgermøderne præsenterede facilitatorerne18 ikke, hvad der står 

om havneomdannelsen i det konkrete forslag til kommuneplan 2019. Facilitatorerne fortalte 

blot, at der kommunalt er skabt mulighed for, at havnen kan blive offentlig, og at der fx 

mangler attraktive boliger i kommunen, der kan være med til at sikre flere tilflyttere (Bilag 

1:1). Kommuneplanen blev fremlagt som rammer, der skal udfyldes af borgerne, hvor 

borgerne blev bedt om at komme med deres tilkendegivelser (Bilag 1:1). Mange borgere blev 

ved med at sætte spørgsmålstegn ved erhvervets fremtid på havnen og hvad planerne er for 

byudviklingen, men facilitatorerne gav ikke konkrete svar på hvorvidt industrihavnen skal 

afvikles (Bilag 1:1f,3,5f,7). Facilitatorerne svarede, at høringen skulle være med til at give svar 

på, hvorvidt hele havnen skal omdannes til et byområde, forblive erhvervsområde eller være 

begge dele (Ibid.). Løbende blev der givet indikationer på, at det er politisk besluttet, at 

havnen både skal rumme boliger og erhverv i fremtiden, hvilket skabte uklarhed om de reelle 

planer for byudviklingen. Uklarheden resulterede i, at erhvervet gjorde opmærksom på, at det 

fremgår i forslag til kommuneplan, at hele havnen er udlagt til transformationsområde, og 

erhvervets rolle dermed er udeladt (Bilag 1:5f).  

 

De politiske- og kommunale kampe, om hvorvidt en hel eller delvis havneomdannelse skal 

realiseres, medførte uklarhed og manglende svar til borgere under borgermøderne om de 

reelle planer for havnen. Feltanalysen viser imidlertid, at planlægningsprocessen og planerne 

om at gøre havnen til et investeringsobjekt er i fuld gang. Manglende transparens om rammer 

og planer for havneomdannelsen har været en hindring for at skabe et reelt handlerum, hvor 

borgerne kan påvirke byplanlægningen med ideer og ønsker med afsæt i deres interesser. 

Denne form for borgerdialog fremstod mere som en måde at rette eksisterende processer i 

planlægningen til, i stedet for at skabe rum for at borgerne kan idéudvikle og give deres 

perspektiver på, hvad havnen skal bruges til i fremtiden. Det har skabt ulige betingelser for at 

borgerne kan indgå i byplanlægningen af havnen og få indflydelse på de konkrete visioner – 

nemlig byudvikling af hele havnen. Borgermøderne demonstrerer også den komplekse opgave 

det er for byplanlæggere at inddrage borgeres forskelligartede perspektiver i byplanlægningen, 

                                                
17 Guldborgsund Kommune afholdte i alt fire borgermøder, mens forslaget til kommuneplanen var i høring. Vi deltog i to 
borgermøder, der begge berørte udvikling af arealerne på havnen (se bilag 1). 
18 Facilitatorerne til borgermøderne var lokalpolitikere og en medarbejder fra ETN Arkitekter (Bilag 1).  
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når der er uklarhed om den politiske retning. Planlægningsprocessen har været svær at 

gennemskue for borgerne, som får ulige betingelser i feltet.  

 

Sammenfatning  
Analysen viser de kampe, der udspiller sig i feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn, 

og at der er skabt ulige betingelser for, at borgere kan påvirke byplanlægningen af havnen. I 

analysen fremgår det, at der er centrale politiske- og kommunale aktører, der har et stort 

handlerum til at definere retningen for byplanlægningen af havnen. I feltet har kommunale- 

og politiske aktører et ønske om at opretholde og styrke kommunens position i det nationale 

hierarki. Kommunen ønsker at styrke sin position, da den er underlagt vilkår og 

mulighedsbetingelser, der gør, at den eksempelvis må skabe rumlig profit gennem 

byudviklingsprojekter, som fx kan tiltrække borgere og flere skatteindtægter.  

 

De kommunale- og politiske aktører handler ud fra mulighedsbetingelserne i feltet, hvor 

økonomi er et væsentligt vilkår. Derfor trækker de på andre aktører, herunder 

kulturinstitutioner, erhverv, interesseorganisationer m.m., der kan være en ressource i 

realiseringen af de politiske visioner om en havneomdannelse. De aktører, der trækkes ind, 

tilkæmper sig et handlerum i feltet og influerer retningen for byudviklingen ud fra deres 

interesser. Aktørerne, der trækkes ind, kan bidrage til en social værdiskabelse, men også 

understøtte de økonomiske rationaler i byplanlægningen ved at tilføre mere 

forbrugsorienterede faciliteter til byudviklingen.  

  

I krydsfeltet mellem udvikling og afvikling af industrihavnen, politisk uklarhed, 

borgerinddragelse og ønsket om økonomiske investeringer er der opstået et overlap, hvor 

planlægningen er blevet mindre transparent. For det første fremgår det, at lejere på havnen er 

usikre på deres fremtidige rolle og at de ønsker dialog og gennemsigtighed i byplanlægningen, 

så de kan kæmpe for et fortsat handlerum på havnen. For det andet fremgår det, at ønsket om 

tidlig inddragelse og høringer mister sin betydning, da der er uklarhed om de politiske 

intentioner for byudvikling af havnen. Lejere af havnens arealer og borgere har dermed et 

ulige handlerum i byplanlægningen. Vi vælger imidlertid at fokusere på borgerne, da deres 

dybdegående og nuancerede perspektiv mangler i den fremtidige byplanlægning af Nykøbing 

Falster havn.   
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5. KAPITEL – TREDJE ANALYSEDEL  
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Udvid perspektiver – Borgerne i fokus 
I forrige analyse rettede vi blikket mod kampe, der udspiller sig i feltet for omdannelse af 

Nykøbing Falster havn i den tidlige planlægningsfase. I feltet er aktører, der har interesser og 

ressourcer på spil i byudviklingen af havnen, herunder kulturinstitutioner, foreninger, erhverv 

samt kommunale - og politiske aktører. Disse aktører har lettere adgang til byplanlægningen, 

som resulterer i et ulige handlerum for borgerne i feltet. I denne analyse træder vi ud af 

planlægningsprocessen for at zoome ind på en mindre synlig aktørgruppe i den tidlige 

planlægningsfase, nemlig borgere i Nykøbing Falster. Formålet er at skabe et vidensmæssigt 

indblik i borgernes perspektiver, som vi mener kan kvalificere byplanlægningen af Nykøbing 

Falster havn.  

 

Analysen tager afsæt i Healeys dimension udvid perspektiver og viden for at få nye vinkler på den 

igangværende byplanlægning af havnen. Denne analysedel har til hensigt, ligesom Healey 

(2009) pointerer, at tage empirisk afsæt i borgeres hverdagsliv, som består af alt fra at cykle, 

arbejde og leve i byen for at kvalificere byplanlægningen af havnen. Bourdieus begreber om 

det sociale, fysiske og symbolske rum samt habitus og kapital anvendes til at give indblik i 

borgernes interesser og mulighedsbetingelser i feltet.  

 

Alder har vist sig at være en afgørende faktor for forskelligheden i habituelle dispositioner og 

kapitalbesiddelse blandt borgerne. Her har henholdsvis de unge (15-29 år), de voksne (30-49 

år) og de ældre (50 år og derover) differentierede perspektiver og mulighedsbetingelser. Hver 

aldersgruppe deler henholdsvis de samme positioner i det sociale, symbolske og fysiske rum. 

Samtidig med, at hver aldersgruppe også er ens på flere punkter i forhold til fx uddannelse, 

beskæftigelse m.m. Det giver forskellige betingelser for at handle og påvirke feltet for 

omdannelse af Nykøbing Falster havn. 

 

Imidlertid er der også mulighedsbetingelser i feltet, der er fælles for alle borgere. I feltet 

optræder forskellige udfordringer og muligheder, der kan svække eller styrke borgernes 

position på havnen. Borgerne anvender derfor de samme strategier til at sikre, at 

byudviklingen bliver til deres fordel. Det kommer til udtryk ved, at der i empirien optræder 

flere perspektiver, der forener borgerne.  
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Analysen tager empirisk afsæt i walk-alongs, som suppleres med kort og feltnoter fra 
hverdagslivet i Nykøbing Falster. Vi har foretaget i alt 8 walk-alongs med borgere fra 
Nykøbing Falster, der er fordelt over tre alderskategorier på tre forskellige lokationer (jf. 
metode). Det har ført til følgende aldersmæssige inddeling, der også er grundet af, at 
borgernes perspektiver varierer afhængigt af alder:  
 
De unge (15-29 år): 3 unge, der bor i og omkring Nykøbing Falster. Den ene går i folkeskole, 
hvor de to andre har en erhvervsuddannelse. De er alle opvokset i Nykøbing Falster.  
 
De voksne (30 - 49 år): 2 voksne, der bor i og omkring Nykøbing Falster. De har begge en 
erhvervsuddannelse og er i beskæftigelse. Den ene er tilflytter og den anden er opvokset i 
Nykøbing Falster.  
 
De ældre (49 år og derover): 3 ældre, der bor i Nykøbing Falster. De er alle pensioneret og 
har en mellemlang videregående uddannelse. To er opvokset i Nykøbing Falster og én er 
tilflytter. 
 
I analysen vil de differentierede aldersgrupper betegnes som de unge, de ældre og de 
voksne. Vi vil betegne borgere fra feltarbejdet og alle informanter fra walk-alongs som 
borgere, når der fremgår sammenfaldende perspektiver i empirien. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyserne vil afspejle den differentiering, der er blandt borgernes perspektiver, der er betinget 

af alder samt de perspektiver, der forener borgerne på tværs på grund af fælles 

mulighedsbetingelser i feltet. Analysen har derfor fokus på hvad der henholdsvis adskiller og 

forener borgerne.  

 

Følgende analyse vil præsentere borgernes fysiske, symbolske og sociale perspektiver på 

havnen. Afsnittene vil tage udgangspunkt i de tematikker, der optræder i empirien, herunder 

plads til os, fysiske barrierer og muligheder, plads til alle samt historie, bygningsarv, 

genanvendelse, industrihavn og landkommune. Tilsammen giver borgernes perspektiver et 

vidensmæssige bidrag til byplanlægningen af Nykøbing Falster havn, der kan bryde med deres 

ulige handlerum.  
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Plads til “os” 
I den kvalitative empiri er det mærkbart, at borgernes perspektiver er et udtryk for deres 

placering i det sociale rum, som også afspejler sig i det fysiske og symbolske rum. Dette bliver 

tydeligt ved deres søgen efter en plads til “os” i en fremtidig byudvikling. Forskellighed og 

interessemodsætninger mellem aldersgrupperne tegner sig, der indikerer forskellige 

betingelser for at handle og påvirke feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn. 

Aldersgrupperne kæmper for at få lov til at sætte deres aftryk på havnen ud fra deres 

mulighedsbetingelser og interesser. I det følgende afsnit vil vi analysere aldersgruppernes 

konfliktuelle placeringer i det sociale, symbolske og fysiske rum og give indblik i, de positioner 

og den rumlige profit de forsøger at kæmpe sig til i en fremtidig byudvikling. 

 

De unge  
De to steder de unge (15-29 år) opholder sig allermest i det offentlige rum er byparken 

Evigheden og Slotsbryggen, som består af boligbyggeri og rekreative arealer, nord for havnen. 

Borgere i den unge aldersgruppe fortæller, at de bruger disse steder til ophold, badning, grill, 

sport og sociale aktiviteter i sommerhalvåret (Bilag 17:8; Bilag 19:1,2,4,15,19,28). Disse steder 

værdsætter de unge, da de har behov for steder at være i byen, som er uden for den private 

matrikel og ikke kræver høj økonomisk kapitalvolumen (Bilag 17:7,13,18f; Bilag 

19:14f,20,28,30). Imidlertid er de unges ret til et opholdsrum i Nykøbing Falster udfordret og 

de anskuer derfor byudvikling af havnen som en mulighed for at styrke deres position i det 

fysiske rum (Bilag 17:7f; Bilag 19:4,15). 

 

De unges position i det fysiske rum har betydning for deres mulighed for at tilegne sig et 

opholdsrum i en havneomdannelse. De unge beretter, at de sommetider afholder 

sammenkomster og fester i det offentlige rum, der flere gange har ført til konflikter i 

forbindelse med støj og larm. De unge fortæller, at der har været borgere, der klager over 

larmen og brokker sig, som blandt andet har medført, at politiet er blevet tilkaldt og har bedt 

de unge om at skrue ned eller har fjernet dem fra de steder, de opholder sig (Bilag 17:8,19; 

Bilag 19:1,20). Udfordringer med de unges ophold i det offentlige rum italesættes også af de 

voksne og ældre borgere (Bilag 18:19; Bilag 21:8). Følgende udsagn viser blandt andet de 

interessemodsætninger, der er forbundet med de unges ophold i byen:  

 

“Desværre er der rigtig mange unge mennesker, der vælger at tage derned [Evigheden red.] og så ligger 
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de alle deres smadrede flasker og cigaretter. Og det er igen det, jeg godt kan blive lidt bekymret for. At 

hver gang man åbner op for en mulighed i vores by, nok ikke kun i vores by [...] De unge kan fandeme 

ikke finde ud af at behandle det ordentligt” (Bilag 21:8). 

 

Som det fremgår af den voksne borger anses de unge for at være uønskede i det offentlige 

rum, når de ikke indordner sig regler, såsom at der ikke må larmes og smides affald, som er 

almengyldige blandt borgere i resten af byen. Forestillingen om at de unge ikke kan behandle 

offentlige rum i byen ordentligt bidrager til, at de unges position bliver udfordret i det fysiske 

rum. De unges opførsel i det offentlige rum medfører en negativ symbolsk værditillæggelse, 

blandt voksne og ældre borgere, som kan være med til at forværre de unges ret til at indtage 

en plads i det offentlige rum nu og i fremtiden. Disse konflikter kan medvirke til symbolske 

kategoriseringer af de unge, som også får indflydelse på de unges position i det fysiske rum. 

De ældre og voksnes bekymring og symbolske kategoriseringer af de unge er også et udtryk 

for, hvad de voksne og ældre tillægger symbolsk værdi i det offentlige rum, såsom ro, orden og 

ingen affald. Det illustrerer tydelige interessemodsætninger, hvilket også har indflydelse på, 

hvad de unge kæmper for ift. en havneomdannelse. De unge italesætter dog også, at flere 

borgere også støtter de unge i deres ophold i det offentlige rum (Bilag 17:19; Bilag 19:20). 

 

De symbolske kategoriseringer af de unge svækker deres mulighed for at tilegne sig et 

opholdsrum og forøge deres rumlige profit. I den kvalitative empiri er det tydeligt, at de unge 

ønsker et frirum i det offentlige rum, hvor de kan opholde sig og handle ud fra de habituelle 

dispositioner, de har19 (Bilag 17:7,13,18f,28; Bilag 19:4,14f,20,28,30). De unge anskuer derfor 

byudvikling af havnen som en mulighed for at styrke deres position i det fysiske rum (Bilag 

17:7f; Bilag 19:4,15). De ønsker derfor at tilegne sig et opholdsrum, der ikke påvirker deres 

position i det sociale, symbolske og fysiske rum negativt, fx i form af en reproduktion af de 

negative symbolske kategoriseringer.  

 

  

                                                
19 De unge ønsker opholdsrum, strandaktiviteter, restauranter, street-food, havnebad m.m., hvor der fx gerne må larmes 
(Bilag 17:7,20; Bilag 19:10,16f;20;30).  
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De voksne 
Aldersgrupperne har forskellige forudsætninger, som skaber synlige interessemodsætninger, 

som også er betinget af aldersgruppernes position i det fysiske, sociale og symbolske rum. De 

voksne (30-49 år) italesætter ønsker om sikkerhed, faciliteter for børn og funktioner i en 

fremtidig havneomdannelse. De steder som den voksne aldersgruppe opholder sig mest er 

bymidten omkring Østergågade og Torvet, hvor bevægelser ofte er grundet af transit, da de 

har et formål med deres transport til byen, såsom indkøb (Bilag 20:1,9; Bilag 21:1; Bilag 27). 

Denne aldersgruppe har hus og de oplever derfor ikke et behov for længere ophold i byen på 

samme måde, som de unge gør (Bilag 20:2f,21; Bilag 21:24). De voksne har gode betingelser 

for at opholde sig i byen, da de besidder økonomisk kapitalvolumen gennem deres 

beskæftigelse (Bilag 20:1; Bilag 21:6). Ligesom de unge udtrykker den voksne aldersgruppe 

også interesser i at tilegne sig og højne deres position i det fysiske rum, hvor byudvikling af 

havnen også kan bidrage til dette for denne aldersgruppe.  

 

De voksne fokuserer på et offentligt rum i en fremtidig byudvikling af havnen, hvor børns 

behov er tilgodeset med fx en legeplads og et ishus (Bilag 20:12f,22; Bilag 21:7,11,24;). Særligt 

havnens sikkerhed ift. børn er italesat som et væsentligt element i byudviklingen af havnen. 

Den voksne aldersgruppe påpeger blandt andet, at der kan blive behov for et lille hegn (Bilag 

20:12; Bilag 21:6). Nødvendigheden af sikkerhed på havnen fremgår af en voksen borger i 

følgende citat:  

 

“Men hvis der skulle rende små børn rundt hernede, så kommer moren op i mig, så tror jeg at jeg 

tænker ‘ah, så skulle der nok være et eller andet’. For ellers så er det bare lige at hoppe ud – og der er 

ikke nogle steder bare lige at komme op igen” (Bilag 21:6).  

 

Citatet viser også en interesse for, at der er plads til familier i det fysiske rum på havnen i 

fremtiden. De voksnes habituelle dispositioner er kontrastfulde ift. de unges, da de på grund af 

beskæftigelse og familie har behov for funktioner og børnevenlige faciliteter i en fremtidig 

havneomdannelse, såsom legeplads, ishus og restauranter (Bilag 20:21; Bilag 21:11,16f,23). 

Aldersgruppen beskriver også ønsker om etablering af supermarked og parkering, som også 

synliggør behovet for funktioner (Bilag 20:10f,16,20).  

 

De voksnes økonomiske kapitalvolumen giver dem bedre muligheder for at indtage det fysiske 

rum i modsætning til de unge, blandt andet ved brug af caféer, restauranter og detailhandel 
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(Bilag 20:1; Bilag 21:2). De voksne lægger vægt på, at de gerne vil have udvidet disse 

muligheder i en fremtidig byudvikling på havnen, hvor udsyn til vandet italesættes som en 

faktor, der kan øge deres rumlige profit (Bilag 20:8; Bilag 21:6ff). Denne aldersgruppe 

tilstræber ligesom de unge at positionere sig i den fremtidige havneomdannelse med afsæt i 

deres interesser.  

 

De ældre  
Ligesom de unge og voksne kæmper de ældre for at skabe en plads til “os” i byudviklingen af 

havnen. I den kvalitative empiri fremgår, at de ældre i høj grad anvender byens funktioner og 

tilbud, som muligvis kan være grundet mere tid og større købekraft (Bilag 16:2,6; Bilag 18:21; 

Bilag 22:1f). Særligt kunst er en stor interesse for de ældre og de ser potentialer i, at havnen 

kan indeholde kunsttilbud i fremtiden, som indikerer at de har kulturel kapitalvolumen (Bilag 

18f,20f,31f; Bilag 22:1f,9f). Flere fra den ældre aldersgruppe er også placeret højt i det fysiske 

rum ved at have bolig med udsigt eller tæt på vandet i Nykøbing Falster bymidte, som også 

illustrerer deres position i det sociale rum (Bilag 18:9; Bilag 22:13; Bilag 25). 

 

Dét, som de ældre påpeger, er mest væsentligt at bevare i den fremtidige byudvikling af 

havnen, er industrihavnen (Bilag 18:2; Bilag 22:3f,7,13f: Bilag 16:6,9). En aktiv industrihavn 

mener de bør være i kombination med offentlig adgang på dele af havnen, så de kan få 

adgang til vandet (Bilag 18:32; Bilag 22:14). Blandt den ældre aldersgruppe italesættes også en 

interesse i fx restauranter, grønne arealer og sejlkultur (Bilag 16:7,9; Bilag 18:4,10f,31; Bilag 

22:9,15). Ligesom de voksne og unge ønsker den ældre aldersgruppe også at tilegne sig og 

styrke deres position i det fysiske rum. Det er tydeligst ved, at de ældre ønsker, at der forbliver 

udsyn og adgang til vandet, hvis dele af havnen fx skal bebygges med boliger. Boliger 

udfordrer eksempelvis de ældres position i det fysiske rum, da de bor tæt på vandet i 

modsætning til andre aldersgrupper (Bilag 18:23,32; Bilag 22:3f,6,18; Bilag 25).  

 

De forskellige aldersgruppers perspektiver giver indblik i, at borgernes interesser for 

fremtidens havneomdannelse afhænger af, hvor de er positioneret i det sociale, fysiske og 

symbolske rum. Borgerne har forskellige forudsætninger for at indtage det fysiske rum i form 

af fx byen og havnen, hvilket også er mærkbart i deres ønsker og behov for fremtidens 

havneomdannelse. De unge tilstræber et opholdsrum, hvor de må handle ud fra deres 

habituelle dispositioner. De voksne vil gerne have et offentligt rum med plads til børn og 
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funktioner. De ældre ønsker en aktiv industrihavn i kombination med et offentligt rum med fx 

kunst, sejlkultur og grønne områder. Borgernes ønsker og behov indikerer kontrastfulde 

interesser mellem aldersgrupperne ift. havnens fremtidige byudvikling og forskellighed i 

forhold til, hvad der forøger deres rumlige profit.  

 

Med de forskellige aldersgruppers perspektiver for øje er det interessant, hvorledes de til dels 

modsætningsfyldte interesser kan forenes og tilgodeses. De modsætningsfyldte interesser bør 

være afsættet for byplanlægningen af havnen på trods af den kompleksitet og forskellighed 

perspektiverne indikerer. Forskelligheden skaber grobund for at finde krydsfeltet mellem alles 

behov og forudsætninger, så de hver især kan tilgodeses. Borgernes forskelligartede positioner 

på havnen kan eksempelvis styrkes ved at tage højde for aldersgruppernes forskellige 

kapitalbesiddelser, såsom de unges lave økonomiske kapitalvolumen og de ældres høje 

kulturelle kapitalvolumen. Hvis der tages højde for borgernes forskellige perspektiver kan det 

være med til at sikre, at ulige betingelser for at få adgang til havnen nedbrydes og vejen banes 

for, at forskellighed kan indtage havnen i fremtiden.  

 

Fælles for alle borgerne er, at de ønsker at styrke deres position i det fysiske rum gennem en 

havneomdannelse. I feltet er der imidlertid mulighedsbetingelser, der er en hindring for, at 

deres ønsker kan imødegås i fremtiden. Erhvervets position i det fysiske rum har skabt en 

hierarkisk opdeling mellem det offentlige rum og industriarealerne på havnen. De unge, de 

voksne og de ældre er derfor alle fælles om at være ekskluderet fra det fysiske rum på havnen, 

modsat erhvervet. Med de politiske visioner om byudvikling på havnen skabes der nye 

muligheder for borgernes position i det fysiske rum. For at styrke borgernes position i det 

fysiske rum er forbindelser, der styrker borgernes adgang til havnens arealer afgørende for, at 

borgerne kan tilkæmpe sig den rumlige profit, de tilstræber.  

 

Fysiske barrierer og muligheder  
Selvom borgerne er en differentieret gruppe er der fysiske barrierer på havnen, som er fælles 

for alle aldersgrupper. I empirien optræder der forskellige måder, hvorpå borgerne kan styrke 

deres position, hvor at bryde med de fysiske barrierer er én af dem. Med afsæt i den 

relationelle tilgang til byplanlægning og indsamling af empiri er vi blevet opmærksom på, 

betydningen af havnens fysiske og sociale forbindelse til resten af byen. Havnen fremstår 

adskilt fra Nykøbing Falster og der er behov for at skabe samspil mellem by og havn. Ifølge 
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Healey (2009) skal specifikke lokationer netop relateres til helheder, såsom byer, for at opnå 

en relationel planlægning, der er i samspil med omgivelserne. Følgende afsnit analyserer 

borgernes perspektiver på barrierer og muligheder i forholdet mellem by og havn.  

 

Forholdet mellem by og havn 
Forholdet mellem by og havn i Nykøbing Falster er influeret af erhvervets monopol på 

havnen gennem tiden, der blandt andet har skabt en gradvis funktionsopdeling. Denne 

opdeling bliver forstærket yderligere af en gennemkørende vej og store parkeringsarealer 

(Bilag 23:1,3,4; Bilag 24:4). Forholdet mellem by og havn er traditionelt set med til at indikere 

byens orden og havnens uorden (Carlberg & Christensen 2005:42f). I Nykøbing Falster har 

terrorhegnet også bidraget til denne distance. Borgernes adgang til havnen og vandet er 

blevet forværret og umuliggjort med terrorhegnet, hvilket sætter sine tydelige spor i borgernes 

perspektiver på forholdet mellem by og havn. De politiske visioner om byudvikling giver 

imidlertid borgerne nye muligheder for adgang til havnen og vandet. 

 

Ifølge borgerne udgør terrorhegnet den største fysiske barriere for adgang til vandet (Bilag 

16:6; Bilag 17:3; Bilag 18:30; Bilag 19:27; Bilag 20:21; Bilag 21:22; Bilag 22:13). For borgerne 

har industrihavnen tidligere været et allemandseje og et rekreativt mødested, der har styrket 

deres rumlige profit gennem udsyn til vandet og mulighed for ophold (Bilag 16:8; Bilag 

17:3,5,15,20f; Bilag 18:7,12; Bilag 19:4,6; Bilag 20:4,6,8,11f; Bilag 21:3,6,22; Bilag 22:14). 

Det fremgår af borgernes italesættelser, at havnen tidligere blev anvendt på tværs af det 

sociale rum, fordi det hverken har krævet økonomisk-, kulturel- og social kapitalvolumen at få 

adgang til havnen, da den har været offentlig20 (Bilag 17:3,5,20f; Bilag 18:7,12; Bilag 19:6; 

Bilag 20:4,8; Bilag 21:22; Bilag 22:14). Terrorhegnet fremhæves af alle borgere som en fysisk 

‘mur’, da den fratager dem adgang til havnen og dermed en position i det fysiske rum (Bilag 

17:3,28; Bilag 18:30; Bilag 19:27; Bilag 20:12; Bilag 21:22; Bilag 22:13). En borger italesætter 

det således:  

 

“[...] borgerne bliver holdt ude og de står der bag hegnet og rusker i tremmerne og kan ikke komme 

herned. Der er jo dejligt at gå hernede, også selvom der måske ikke er så smukt” (Bilag 22:13) 

                                                
20 Alle vi har mødt gennem specialeperioden har anvendt industrihavnen før terrorhegnet blev opført.  
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Havnepladsen 

Terrorhegnet som fysisk barriere har været uundgåelig at møde i felten og markerer tydeligt, 

at adgang til vandet øger borgernes rumlige profit. Selvom det har været en udfordring for 

borgerne, at se udover den fysiske barriere som terrorhegnet udgør, har de også bidraget med 

andre perspektiver på forholdet mellem by og havn.  

 

I felten er vi blevet mødt af en anden potentiel fysisk barriere i byudviklingen af havnen, 

nemlig parkeringspladser, der ligger langs med arealet mellem by og havn. Parkeringspladser 

bliver imidlertid italesat af borgerne som en nødvendighed (Bilag 16:8; Bilag 18:18,23; Bilag 

20:10). Parkeringspladser bidrager ifølge borgerne til gode adgangsforhold og tæthed til 

butikslivet i byen og italesættes som en positiv faktor, da det indikerer, at der er byliv (Bilag 

16:8; Bilag 19:18). Én enkelt borger mener også, at den gennemkørende vej, der adskiller by 

og havn, er en god trafikal forbindelse, der forbinder Falster til eksempelvis Lolland, og derfor 

ikke kan undgås (Bilag 16:8). Borgernes beretninger giver udtryk for, at de bor og har deres 

hverdagsliv i en bilby, hvor bilerne er væsentlige for at komme fra A til B. Derfor er parkering 

og adgangsforhold for biler væsentlige for at få adgang til de destinationer og funktioner som 

borgerne er afhængige af, der forøger deres rumlige profit. 
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Borgernes forståelse af forbindelser fra bymidten til havnen er influeret af, at Nykøbing 

Falster er en bilby. Forbindelser fra bymidten til havnen italesættes af borgerne som positive, 

da der er mange små veje, der går på tværs fra by til havn, herunder Færgestræde, Brogade 

og Bastebrostræde (Bilag 16:1,3f; Bilag 18:8f; Bilag 19:1; Bilag 20:11; Bilag 21:2,24). 

Imidlertid italesætter borgerne at få af dem bevæger sig ned ad gaderne mod havnen, og deres 

bevægelser ofte er grundet af enten parkering, detailhandel og enkelte butikker, der er er 

placeret i de små gader og tæt på havnen (Bilag 16:8; Bilag 17:10; Bilag 19:10; Bilag 20:24; 

Bilag 21:24). Bevægelser tæt på og mod havnen er derfor ofte grundet transit. I feltarbejdet 

fremgår også, at der ikke er meget bevægelse fra bymidten mod havnen, og særligt ikke på 

grund af ophold, men derimod på grund af parkering (Bilag 23:2f,3f).  

 

Borgernes bevægelser ned mod og omkring havnen er influeret af transit, der er med til at 

forstærke opdelingen mellem by og havn. Adskillelsen mellem by og havn fremhæves også af 

en borger:  

 

“Altså det er meget delt op jo [...] Her er byen og her er havnen, og der er ikke rigtig sådan nogen 

connection [...] Hvis jeg tager en sammenligning som Nysted havn [...] altså der bruger de havnen til 

ligesom også at være på, hvor det gør vi jo ikke på samme måde her” (Bilag 21:14).  

 

Skellet mellem by og havn opstår, da borgerne ikke kan anvende havnen som i fx Nysted 

Havn, hvor der er adgang til og faciliteter på havnen. Borgernes bevægelser omkring havnen, 

indikerer transit og at de orienterer sig mest mod bymidten, da bymidten har funktioner og 

opholdsrum (Bilag 16:1,3; Bilag 17:10; Bilag 18:13,19; Bilag 19:4,28; Bilag 20:1). 

Kortøvelserne med borgerne understøtter også, at de opholder sig mest i bymidten samt på 

lystbådehavnen og Slotsbryggen, hvor der er adgang til vand, funktioner og opholdsrum 

(Bilag 27). Havnen er derfor ikke den retningsgivende faktor ift. borgernes perspektiver på 

forbindelser mellem by og havn, da bymidten bidrager med mere rumlig profit og 

attraktionsværdi i deres perspektiv gennem fx detailhandel og funktioner. Arealet mellem 

bymidten og havnen er derimod et sted, der understøtter gode adgangsforhold til byen og 

fungerer som transitzone med gennemkørende vej, små vejforbindelser og parkering. 
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Med udgangspunkt i Bourdieus fysiske og sociale rum kan dette anskues som, at borgernes 

hverdagsruter fører dem mod inkluderende steder, såsom bymidten, og væk fra ekskluderende 

steder, såsom havnen, hvor de er forhindret adgang af terrorhegnet. Borgernes hverdagsruter 

viser sammenfaldende habituelle dispositioner i forhold til deres brug af byen. Forholdet 

mellem by og havn kan derfor anses som en markering af et hierarki, som borgerne indretter 

sig efter i deres bevægelser og hverdagsruter. Borgernes naturaliserede orientering og 

bevægelser er med til at forstærke adskillelsen mellem by og havn, som også er betinget af 

funktionsopdelingen.  

 

  

Bastebrostræde med kig mod havnen 
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Ifølge borgerne og feltarbejdet er de sociale og fysiske forbindelser mellem by og havn 

influeret af, at det store parkeringsområde, terrorhegnet og den trafikerede vej er med til at 

hindre den naturlige retning og bevægelse mod havnen. Der er derfor behov for en større 

fysisk og social forbindelse til bymidten, hvis havnen skal byudvikles. De små vejforbindelser, 

som flere borgere påpeger, at de anvender, er oplagte at styrke i en fremtidig 

havneomdannelse. Imidlertid udtrykker borgerne, at de også er afhængige af biler, 

gennemkørende veje og parkering, da det giver dem adgang til de funktioner, de anvender i 

fx bymidten. Funktioner er dermed også af betydning, hvor manglende funktioner og 

faciliteter på selve havnen er med til at forstærke, at borgernes bevægelser ikke er i havnens 

retning. Den fysiske afstand mellem by og havn fremstår som distanceret med behov for at 

minimere adskillelsen med funktioner og bevægelser i begge retninger for at øge borgernes 

adgang til vandet og dermed deres rumlige profit. 

 

Borgerne ønsker at bryde med den hierarkiske opdeling mellem det offentlige rum og 

industriarealerne på havnen. Det kommer blandt andet til udtryk i borgernes ønsker om 

adgang til vandet og et offentligt rum på havnen, hvor terrorhegnet anses som den største 

fysiske barriere for borgerne i feltet. Der er tydelige indikationer på, at borgerne på tværs af 

aldersgrupper ønsker at styrke deres position i feltet for omdannelse af Nykøbing Falster havn. 

Alle borgerne har derfor én ens markør for, den retning de ønsker for byplanlægningen, som 

kan være i konflikt med de nuværende lejere på havnen og med den byudvikling, der 

udmøntes i fremtiden. I den kvalitative empiri er det markant, at borgerne ønsker en ‘plads til 

alle’ i en kommende byudvikling på havnen for at styrke deres position i det fysiske rum.  

  



Forbindelser 
med potentiale

Havnen

FORBINDELSER MED POTENTIALE
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“Plads til alle”  
I den kvalitative empiri er det tydeligt, at borgerne har aldersdifferentierede ønsker til 

fremtidens byudvikling. Udover at borgerne italesætter en plads til “os” italesættes der også et 

ønske om plads til “alle” i den kvalitative empiri. En plads til alle skal ses i lyset af, at alle 

borgernes positioner er udfordret af, at en fremtidig byudvikling af havnen fx fordrer nye 

boligbyggerier m.m. Derfor bliver der italesat en plads til alle, som indikerer borgernes behov 

for at øge deres handlerum i det fysiske rum, som forener borgernes interesser. Plads til alle 

gennemsyrer borgernes udsagn på forskellige måder. 

 

I den kvalitative empiri fremgår borgernes behov for at sikre deres fysiske position på havnen 

ved, at flere borgere italesætter, at hele havnen ikke må bebygges med boliger (Bilag 16:7; 

Bilag 17:29; Bilag 18:22,31; Bilag 19:23; Bilag 20:12f; Bilag 21:11,22). En borger udtrykker 

bekymringen omkring boligbyggeri på hele havneområdet således:  

 

“Jamen altså, at det hele sådan bliver lukket til af boligbebyggelse. Det er jo heller ikke alle mennesker, 

der har råd til at bo her. Så alle de mennesker, som skal bo et andet sted, som de har råd til at bo i 

[...] de kan så ikke gå herude [på havnen red.], fordi dem, der har råd til at købe de lejligheder, er her. 

Det er jo sådan, at det foregår” (Bilag 18:22) 

 

Der italesættes en bekymring omkring, at hele havnen udbygges med boliger, da borgeren 

antager, at havnen kommer til at være henvendt til dem, som har økonomisk kapitalvolumen 

til at bo på havnen. Citatet indikerer sammenhængen mellem det sociale og fysiske rum. 

Mangel på økonomisk kapitalvolumen i det sociale rum kan medvirke til at borgerne 

fremtidigt ikke kan få adgang til det fysiske rum på havnen, modsat andre, der har en højere 

kapitalvolumen. Derfor kan borgernes position i feltet svækkes, hvis byudviklingen fordrer 

boliger på havnearealerne. Borgerne er således bekymret for at vekslen mellem kapitaler i det 

sociale og fysiske rum vil få indflydelse på deres adgang til havnen.  

 

Borgerne forsøger at styrke deres position i feltet ved at påpege, at der er masser af byggeri på 

Lolland og Falster, der er ved at falde sammen, som også er oplagte steder at placere 

boligbyggeri (Bilag 17:29; Bilag 18:22). Ydermere italesætter andre borgere, at der skal være 

lav boligbebyggelse på havnen, så alle fortsat kan få glæde af udsynet til vandet (Bilag 20:20; 

Bilag 22:14). I relation til det italesætter borgerne også, at der ikke må udbygges med for 
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mange boligkomplekser og med for høj bebyggelsesgrad, som nogle borgere fremhæver, at 

Slotsbryggen eksempelvis er (Bilag 18:17; Bilag 19:23; Bilag 20:12f; Bilag 22:12). Under 

interviewene gav borgerne derfor nuancerede og detaljerede perspektiver på konkrete fordele 

og ulemper ved udbygning af boliger på havnen. Perspektiverne viser, at borgerne indordner 

sig mulighedsbetingelserne i feltet, selvom det er i kontrast til deres reelle interesser for 

havneomdannelsen.  

 

Flere borgere anerkender imidlertid, at der kan udbygges med boliger, så længe, at der fortsat 

er offentlig adgang for alle borgere fx i form af grønne arealer og opholdsrum (Bilag 

18;10f,12,31; Bilag 19:23; Bilag 20:12,23; Bilag 21:10,22,24f). Mange borgere italesætter, at 

de værdsætter, at havnen bliver brugt og at der er liv på havnen, også i form af boliger (Bilag 

17:29; Bilag 18;12; Bilag 22:3). Imidlertid er særligt de unge imod boligbyggeri på havnen, da 

de mener, at det bryder med de åbne arealer, som de fortsat gerne vil have adgang til, hvilket 

adskiller sig fra de ældre og voksnes italesættelser af boligbyggeri (Bilag 17:29; Bilag 19:23). 

Overordnet fremhæver de fleste borgere et ønske om et offentligt byrum for alle på havnen, så 

deres adgang og brug af havnen fremtidigt sikres (Bilag 17,29; Bilag 18:10,12,17,22,31; Bilag 

19:23; Bilag 20:12f,23; Bilag 21:10,22,24f; Bilag 22:3). Det fremgår også af én ung borger, at 

det skal være for alle:  

 

“[...] Sådan, hvor det er for alle aldersgrupper. Så det ikke bare er for de gamle og de unge, men hvor 

man ved, at der er alle på sådan en sommerdag” (Bilag 19:19) 

 

Anerkendelsen af at havnen skal udbygges med boligbyggeri, mens borgerne fortsat ønsker et 

offentligt rum, er også en del af borgernes tænkemåde og habituelle dispositioner. Borgernes 

perspektiver indikerer strategier for at sikre deres interesser i byudviklingen af havnen 

samtidig med, at det viser, at borgerne indordner sig mulighedsbetingelserne i feltet for at 

sikre deres plads i det fysiske rum. 

 

Borgernes perspektiver tydeliggør også, at de er bevidste om, at den kommune de bor i skal 

sikre sin position i det nationale hierarki, herunder ved at øge den rumlige profit på havnen, i 

form af boligbyggeri og attraktivitet, så kommunen kan tiltrække fx tilflyttere og øge den 

økonomiske kapitalvolumen. Det fremgår i den kvalitative empiri ved, at borgerne er bevidste 

om, at kommunen har behov for at skabe liv på havnen ved fx at bygge boliger. Hermed skal 

borgernes anerkendelse af, at havnen skal byudvikles på trods af deres ønsker og perspektiver, 
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anskues som deres internaliserede habituelle måde at positionere og styrke deres kommune i 

det nationale hierarki. Samtidig kan borgernes tankegang indikere, at de indordner sig 

mulighedsbetingelserne i feltet, der således begrænser borgernes interesser og ønsker.  

 

Borgerne har dog andre strategier til at fremme deres interesser som de vægter højere end fx 

boligbyggeri på havnen. Iøjnefaldende i den kvalitative empiri er borgernes perspektiver på 

den symbolske og fysiske værditillæggelse af havnens historie, genanvendelse og bygningsarv. 

Det er ifølge borgerne vigtige ressourcer, som er væsentlige at videreføre i en fremtidig 

havneomdannelse. Disse ressourcer kan anses som borgernes strategi til at styrke deres 

position i feltet gennem fastholdelse af bygningsarv og historien, samtidig med at de vægter 

genanvendelse.  

 

Historie, bygningsarv og genanvendelse  
Healey (2009) pointerer, at der bør være en forståelse for det fysiske miljø og dertilhørende 

kulturhistorie, som den specifikke planlægning tager afsæt i, da det er med til at definere og 

forme, hvad der ønskeligt og på spil i byplanlægningen. Med udgangspunkt i en relationel 

tilgang til byplanlægning anser vi det fysiske miljø og historien som en betydningsfuld del af 

Nykøbing Falster havn. Bygningsarven, genanvendelse og byens historie kan anses for at være 

ressourcer, der kan anvendes i krydsfeltet mellem bevaring og byudvikling på havnen. 

Følgende afsnit vil analysere borgernes værditillæggelse af historien, genanvendelse og 

bygningsarven, som er borgernes strategi til at styrke deres position i feltet. Selvom, at 

borgerne har differentierede perspektiver på havnen anskues disse ressourcer af alle borgere 

som aktiver i kampen om at styrke deres position i en fremtidig havneomdannelse. 

 

I den kvalitative empiri er det tydeligt, at flere borgere har minder fra havnen, både fra den 

nære fortid og den, der strækker sig længere tilbage i tiden. Borgere har fx hjulpet til i 

Slagteriet, gået på de gamle togspor, hygget sig med deres venner, leget ved kornsiloen, fisket 

på havnen m.m. (Bilag 16:10; Bilag 17:3; Bilag 19:5,14; Bilag 21:3). Ydermere italesættes det 

også, at havnens historie spiller en vigtig rolle, som borgerne i varieret grad har konkret 

kendskab til, men alligevel påpeger som essentiel og tillægger en positiv værdi (Bilag 16:4; 

Bilag 18:32; Bilag 19:10,13,23,27; Bilag 20:5; Bilag 21:6; Bilag 22:13). Borgernes habituelle 

dispositioner er væsentlige, da de gennem deres opvækst og kendskab til byen via deres 

hverdagsliv har fået en tilknytning til havnen (Bilag 17:22; Bilag 18:2; Bilag 19:4,7,25; Bilag 
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20:18,20,22; Bilag 21:6,10,19; Bilag 22:19). Det varierer, blandt aldersgrupperne, hvor langt 

tilbage i tiden de har kendskab til havnen. Hvor de ældre eksempelvis i løbet af deres opvækst 

har fået kendskab til Christian d. IX’s bro, som i dag er nedrevet, har de unge derimod spist 

McDonald’s på havnen (Bilag 16:5; Bilag 17:10; Bilag 19:4; Bilag 22:5:f). Derfor er der stor 

variation blandt aldersgrupperne i deres konkrete kendskab til havnen og dens historie. 

Imidlertid vægtes historien, genanvendelse og bygningsarv af alle aldersgrupper. 

 

Historien er koblet på det fysiske miljø på havnen i form af en bygningsarv, som mange 

borgere ønsker bevaret i en fremtidig byudvikling på havnen (Bilag 17:21; Bilag 18:32; Bilag 

19:13; Bilag 20:5; Bilag 22:13). Havnens bygningsarv og historie er dermed faktorer, der 

tillægges en positiv symbolsk værdi af borgerne og som de mener kan sikre deres rumlig profit 

på havnen i fremtiden. Konkret tillægger alle borgerne Vejerbod, Slagteriet, Markedshallen 

og Transformerstationen en positiv værditilskrivning, da de repræsenterer byens historie og da 

borgerne mener, at bygningerne bidrager til havnens særegenhed (Bilag 16:4,10; Bilag 17:21; 

Bilag 18:8,14; Bilag 19:8,17,23,29; Bilag 20:3,15; Bilag 21:22; Bilag 22:5,8f,13). Borgernes 

værditilskrivninger er koblet til bygningernes mindre skala og deres historiske udtryk, som 

borgerne tilskriver en positiv værdi, da resten af havnen er stor i skala og har et nyere udtryk, 

uden de samme detaljer. Borgernes fokus på bevaring indikerer også, at borgernes position i 

det fysiske rum er udfordret af en fremtidig byudvikling, hvor bevaring kan anses for at være 

en strategi til at kæmpe for en fortsat position på havnen. 

 

  

Markedshallen 



NORD
Danish Agro Silo, Tanke, 
Transformerstationen 
m.fl.  

MIDTEN
Danish Agro Lagerhal 
m.fl. 

BYGNINGER PÅ HAVNEN

SYD
Markedshallen, Slagteriet, 
Sukkerfabrikkens lagerhal, 
Havnekontoret, Det sydlige 
bådelaug m.fl. 
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De fleste borgeres møde med den sydlige del af havnen bidrog med en positiv 

værditilskrivning, da vi interviewede borgerne under walk-alongs (Bilag 17:24; Bilag 

18:14,16,31). Flere borgere havde aldrig orienteret sig i den sydlige del af havnen og så 

masser af potentiale i den, hvor særligt bygningerne blev fremhævet som faktorer, der 

bidrager til havnemiljøet. Borgerne havde især fokus på genanvendelse af Markedshallen og 

italesatte ønsker om fx et grøntmarked, kunsttilbud og en café (Bilag 18:13f; Bilag 19:20; Bilag 

21:21f: Bilag 22:9). Slagteriet blev også tillagt en positiv værdi og som en bygning, der bør 

genanvendes fremtidigt, hvor det sydlige bådelaug også anses som et værdifuldt område, der 

understøtter sejlkulturen (Bilag 19:24; Bilag 21:9,15; Bilag 22:9f,13). Den sydlige del af 

havnen fremstilles som et område, der har store potentialer for genanvendelse, ifølge 

borgerne, og som kan øge deres rumlige profit gennem nye anvendelser, tæt på vandet, der 

henvender sig til dem.  

 

Den industrielle arkitektur i den nordlige del af havnen, herunder Danish Agro siloen, 

tankene21 og Danish Agro lagerhallen, bliver italesat som byggerier, der bør blive på havnen, 

hvis de fortsat er i funktion (Bilag 17:4; Bilag 20:2,5,10; Bilag 21:6f,25). Én borger mener 

tværtimod, at industribygningerne tager alt pladsen på havnen (Bilag 19:14,29). Der var 

derfor forskellige værditilskrivninger af byggerier i den nordlige del, når borgerne talte om 

fremtidens havn. I vores kvalitative empiri er det tydeligt, at Danish Agro Lagerhallen 

italesættes som en bygning, der har et funktionelt formål, men som borgerne tilskriver en 

negativ værdi. Borgerne fremhæver, at lagerhallen fratager dem udsigten til vandet og ikke 

bidrager positivt til havnen (Bilag 19:13f; Bilag 21:12; Bilag 22:2,9). Andre industribygninger i 

den nordlige del blev derimod tillagt en mere positiv værdi af borgerne. Danish Agro siloen 

har været pejlemærke på havnen og anskues af borgerne som en naturaliseret del af den, 

gennem dens virke og placering på havnen gennem tiderne, selvom borgerne også italesætter 

den som dominerende i højde og proportion (Bilag 16:5; Bilag 17:33; Bilag 18:2f,29f; Bilag 

19:9; Bilag 20:2). Flere borgere havde derfor også perspektiver på byens pejlemærke, 

herunder at siloerne kan omdannes til lejligheder og at forhallen til Danish Agro siloen kan 

blive til et plante ‘mekka’ (Bilag 17:34; Bilag 19:10). Andre industribygninger blev også tillagt 

positiv værdi af borgerne ift. en fremtidig byudvikling, hvor det blev italesat, at der fx kan 

etableres et graffitilandskab ved tankene og at en anden bygning kan blive til en restaurant 

(Bilag 17:14: Bilag 19:10; Bilag 20:6). Der er flere borgere, der påpeger og tillægger denne 

                                                
21 Mange af borgerne opfatter tankene som siloer, og de fremgår derfor som siloer i de fleste bilag.  
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form for udvikling af havnen symbolsk værdi, hvor havnens industrielle og historiske karakter 

videreføres og nytænkes i fremtidens udvikling af havnen gennem fx transformation af 

siloerne (Bilag 17:34; Bilag 18:26; Bilag 22:16f,19f). 

 
Overordnet tillægges genanvendelse og bevaring af de historiske og de industrielle bygninger 

derfor en positiv værdi. Borgernes ønske om at bibeholde og bevare bygninger kan anses for 

at være deres strategi til at tilegne sig og fastholde deres position i det fysiske rum på havnen. 

Det fysiske miljø på havnen tillægges også en symbolsk værditilskrivning, da borgerne 

værdsætter den historie og de minder, der er forbundet med bygningsarven, som de ønsker 

skal bevares og videreføres som aktiver i en fremtidig byudvikling. Borgerne kæmper for at 

sikre deres position på havnen i fremtiden gennem fx fastholdelse af ressourcer som 

bygningsarven og historien. Bygningsarven og byens historie er dog ikke det eneste aktiv 

borgerne anvender til at styrke deres position i en fremtidig byudvikling.  

 
  

Danish Agro siloen 
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Industrihavnen  
Selvom industrien er grunden til, at borgerne ikke kan få adgang til havnen, værdsætter de 

fleste borgere industrihavnen. Borgerne tillægger for det første industrihavnen værdi, da den 

styrker deres muligheder på havnen i fremtiden, da fastholdelse af industrien forudsætter, at 

havnen ikke bliver helt tilbygget af boliger. For det andet har industrihavnens betydning for 

borgerne en relation til borgernes positionering af deres kommune i det nationale hierarki. 

Borgerne anser industrihavnen som en nødvendighed og en naturaliseret del af havnen, der 

medvirker til liv og øget beskæftigelse. På trods af, at borgerne er en differentieret gruppe, er 

industrihavnen én faktor, der samler dem. 

 

I den kvalitative empiri fremgår det af størstedelen af borgerne at de værdsætter industrien, da 

den bidrager til aktivitet og funktionelt brug af havnen (Bilag 16:6,9,21; Bilag 17:33f; Bilag 

18:2,4; Bilag 20:10,18,20; Bilag 22:3f,6f,13f). Mange borgere italesætter samtidig, at de ikke 

har interesse i at industrien nedlægges (Bilag 16:9; Bilag 18:12; Bilag 20:2,22; Bilag 22:6). 

Industrihavnen tilskrives en positiv værdi af borgerne, da det vidner om at havnen anvendes 

som en rigtig havn, når der er industri og erhverv (Bilag 1:6; Bilag 16:9; Bilag 18:2; Bilag 

22:3,6,13). Sukkerfabrikken nævnes ofte af borgerne som et eksempel på en stor del af 

industrien, som tillægges en symbolsk værdi gennem dens historiske betydning for byen (Bilag 

17:22; Bilag 18:16; Bilag 19:22; Bilag 20:5f; Bilag 22:10,19). 

 

Den positive værditilskrivning af industrien på havnen er et udtryk for, at borgerne opfatter 

industriens aktiviteter som en ressource for deres kommune. Det fremgår også af følgende 

borger, at byen er afhængig af industrien:  

 

“Men jeg synes at så længe, at der er liv i den industri, der er hernede, så skal det også have lov til 

at forblive her. Vi kan jo ikke rende rundt og fjerne alle vores arbejdspladser, og alt hvad der sker.” 

(Bilag 20:25).  

 

Det italesættes af flere borgere, at industri på havnen indikerer arbejdspladser, beskæftigelse 

og omsætning (Bilag 16:9; Bilag 19:7; Bilag 22:3f,6,10,13f). Visse borgere italesætter, at det er 

mere fordelagtigt med industri end byudvikling på havnen (Bilag 16:9; Bilag 20:2,21f). Det 

kan være et udtryk for borgernes interesse i at bibeholde arbejdspladser og omsætning i deres 

kommune for at positionere den i et større nationalt hierarki. For nogle borgere, er 
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industrihavnen også en naturaliseret del af deres bevidsthed, da de ikke har oplevet at havnen 

bestod af andet end industri (Bilag 19:4; Bilag 21:10,17,25). Det tydeliggør sammenfaldende 

habituelle dispositioner blandt visse borgere som de har udfordringer med at bryde med i 

lyset af byudvikling.  

 

Flere borgere kan godt bryde med forestillingen om fastholdelse af hele industrihavnen og 

argumenterer for, at der skal være plads til industri, byudvikling og offentlige rum på havnen 

(Bilag 18:32; Bilag 21:24f; Bilag 22:13f). Det fremgår af én borger, at kombinationen af bolig 

og industri (og offentlige rum) er en mulig løsning, der kan være til alles fordel:  

 

“[...] Men jeg synes det er godt, at en havn bliver brugt, at det ikke bare er et sted, hvor der skal ligge 

fancy boliger og hvor det er dét, dét handler om [...]. Men derfor kunne man måske godt planlægge det 

og bygge det her på en måde, så der var plads til det hele og også plads til, at man kunne nyde det 

smukke ved at bo ved vandet. Det er jo det, der tiltrækker folk rigtig meget og mig selv inklusiv” (Bilag 

22:3).  

 

Borgeren italesætter, at der er behov for at alle interesser indtænkes i byudviklingen af 

havnen, så planlægningen tilgodeser de interesser, der foreligger. Interessen i at kombinere 

byudvikling og industri kan betragtes som borgernes strategi til at positionere deres ønske om 

et offentligt rum på havnen, der kan øge deres rumlige profit ved fx adgang til vandet. 

Imidlertid er det også et udtryk for borgernes interesse i at tilgodese de kommunale interesser 

ved at styrke kommunens position i det nationale hierarki med byudvikling og fastholdelse af 

industri. Industrien skaber fx arbejdspladser og øger den økonomiske indtjening. Imens 

havnens attraktionsværdi øges med byudvikling, som fx tiltrækker tilflyttere og 

skatteindtægter. Industriens betydning skal også ses i lyset af, at Guldborgsund Kommune er 

en landkommune. Det vil vi uddybe i følgende afsnit.  

 

Landkommune 
I den kvalitative empiri er det tydeligt, at Nykøbing Falster er placeret i en landkommune, 

som alle borgerne anser for at være en særegen størrelse med både potentialer og 

udfordringer. Borgerne er bevidste om, at de vilkår som kommunen er underlagt medfører, at 

der må foretages visse prioriteringer i den fremtidige byudvikling af havnen, samtidig med at 

de anser deres kommunes særegenhed som væsentlig at inddrage.  
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Flere borgere fremhæver de særlige egenskaber som deres landkommune har, som gør den 

mere attraktiv sammenlignet med fx storbyer. Borgerne betoner blandt andet, at de 

værdsætter, at alle kender hinanden, har et engagement i byen og at tempoet er mere roligt 

(Bilag 17:9,15f; Bilag 19:3,26; Bilag 20:14,20; Bilag 21:19; Bilag 22:1). Borgere sætter også 

byen i et positivt lys sammenlignet med København. De tillægger storbyen en negativ 

symbolsk værdi og fremhæver fx at tempoet går for hurtigt, at der er mangel på lokale 

bekendtskaber og at der er en masse bilstøj (Bilag 16:8; Bilag 17:16f,27; Bilag 19:3,26; Bilag 

20:14,26). Én tilflytter fra København til Nykøbing Falster fremhæver, at kvaliteten ved 

Nykøbing Falster er, at der er adgang til natur og by på samme tidspunkt:  

 

“Der er masser skov og natur omkring. Nu kan jeg ikke kalde det en storby, hvis man sammenligner 

med København, men der er trods alt noget by og noget liv herinde, men du skal hellere ikke langt før 

der kommer fred og ro.” (Bilag 20:14).  

 

Borgerne har positive tilskrivninger af deres by, som de positionerer ift. storbyen ved at vægte 

natur, rolige omgivelser og lokale bekendtskaber. Kvaliteterne fremhæves som det, der 

bidrager til byens særegenhed og som adskiller byen positivt fra storbyer. Det viser 

sammenfaldende habituelle dispositioner, da det sted borgerne bor, Nykøbing Falster, har 

indflydelse på hvordan de anskuer kommunen. Borgernes vægtning af kommunens 

særegenhed understreger også et behov for, at havneomdannelsen ikke ender med at følge 

den samme generiske byggestil, som er set andre steder i verden, men i stedet inddrager de 

kvaliteter kommunen besidder (jf. problemfeltet). 

 

I modsætning til positive tilskrivninger af de kvaliteter kommunen har at byde på, bliver 

kommunen også sammenlignet med fx København ud fra mere negative tilskrivninger. 

Særligt de unge italesætter, at selvom de værdsætter deres by, så kan den ikke tilstrækkeligt 

opfylde de behov, de har som unge både i forhold til mangel på tilbud, såsom videregående 

uddannelser, lærepladser og arbejde, men også caféliv, butikker m.m. (Bilag 17:13,31; Bilag 

19:26f,30f). Byens mangler tydeliggøres ved, at de unge flytter væk eller har planer om at 

flytte væk (Bilag 17:15f; Bilag 19:26). De unges forståelser er i kontrast til de voksne og ældres 

mere positive tilskrivninger af kommunen, hvor det betones, at byen lever op til de krav og 

ønsker, de har, hvor fx ro, gode vilkår for børn og natur vægtes (Bilag 20:14;16; Bilag 21:5,20; 

Bilag 22:1). De unge vil til gengæld gerne flytte tilbage til kommunen, når de skal etablere 
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familie, hvilket også understreger kommunens kvaliteter (Bilag 17:16,27: Bilag 19:27). 

Imidlertid fremhæver de unge også, at der eksempelvis er mange, der tager en 

erhvervsuddannelse, som bliver i Nykøbing Falster (Bilag 19:30,31f). Én ung borger 

fremhæver, at Nykøbing Falster godt kan formå, at bibeholde de unge studerende: “[...] hvis 

man lavede det [byen red.] til noget, hvor man havde lyst til at være” (Bilag 19:31f). Derfor kan der være 

grobund for at skabe tilbud for de unge, så de vælger at bosætte sig og uddanne sig i byen. 

Grundlæggende er de unges italesættelser af byens tilbud og funktioner mere negativ end de 

voksne og ældres synspunkter, som markerer, at de har behov og ønsker, som byen og 

kommunen ikke kan imødegå.  

 

Selvom at de unge ikke mener, at byen og kommunen kan opfylde deres krav og ønsker lige 

nu, mener de, at kommunen og byen skal have de bedste betingelser for at modstå 

kommunale udfordringer. Én ung borger italesætter den habituelle ambivalens mellem at 

være opvokset i byen, ønske dens overlevelse og samtidig have et ønske om noget mere:  

 

“Alle skal ikke flytte herfra. Det skal ikke blive en af de der byer, en spøgelsesby. Det kan godt være en 

rigtig kedelig by. Det kan jeg godt give folk. Især unge, der gerne vil ud og se ting og sådan noget. Men 

ja, vi gider ikke at vores by skal være sådan en spøgelsesby.” (Bilag 17:15). 

 

Citatet understreger en bevidsthed om, at der kan være udfordringer forbundet med at være 

en landkommune, som kan føre til fx fraflytning og en tom by. Gennem den kvalitative empiri 

fremgår en bevidsthed om de udfordringer landkommuner er underlagt. Udfordringer er også 

tydelige for visse borgere, særligt de unge, gennem fx lukkede restauranter og manglende 

aktivitet i byen m.m. (Bilag 17:15f,24,31,35; Bilag 18:14; Bilag 19:26,30). Disse vilkår og 

udfordringer ønsker borgerne at bryde med, så kommunen kan indtage en styrket position i 

det nationale hierarki, som også kan blive til borgernes fordel.  

 

Borgerne tillægger deres kommunes særegenhed en positiv værditilskrivning, som de mener 

positionerer kommunen i et større nationalt hierarki. Borgerne vægter kvaliteter, såsom natur, 

ro og lokalt bekendtskab, som dét, der udgør kommunens særegenhed. Disse kvaliteter er også 

forbundet med udfordringer, da dét, der gør kommunen unik, også betragtes som 

utilstrækkeligt for at opfylde de unges behov. Borgerne italesætter, at de ønsker at modstå 

udfordringer som deres kommune står overfor, som fx kan føre til fraflytning, lukkede 

butikker, manglende liv m.m. Borgerne vægter imidlertid den kommunale særegenhed som et 
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greb til at styrke den kommunale position i det nationale hierarki. Prioritering af særegenhed i 

byudvikling af havnen kan endvidere være en strategi til at sikre borgernes fremtidige 

handlerum på havnen, hvor deres position styrkes gennem fokus på de særegne og 

stedsspecifikke potentialer.  

 

Sammenfatning 
Analysen sætter fokus på borgernes sociale, fysiske og symbolske perspektiver på Nykøbing 

Falster havn i lyset af en omdannelse af industrihavnen. Borgernes perspektiver indikerer en 

forbindelse til magt og vilkår i byplanlægningen, der går langt ud over deres habituelle 

mulighedsbetingelser. Borgerne ønsker at modstå de udfordringer, som de og deres kommune 

er underlagt. Det gør de eksempelvis gennem interesse i fastholdelse af industri på havnen, 

der kan generere arbejdspladser og omsætning. Samtidig med, at borgerne udtrykker 

bevidsthed om, at byudvikling af havnen kan være en nødvendighed for at sikre kommunal 

overlevelse. Selvom at borgerne tilpasser sig feltets mulighedsbetingelser, har de også 

strategier for, hvordan de kan styrke deres position i en fremtidig byudvikling. 

 

Borgerne ønsker ud fra deres kapitalbesiddelse og aldersdifferentiering, at positionere en plads 

til “os”. De unge ønsker at bryde med den symbolske kategorisering, der fratager dem den 

rumlige profit, de ønsker i form af et opholdsrum. Modsat de unge italesætter de voksne 

ønsker om faciliteter til børn og funktioner på havnen, hvor de ældre ønsker kunsttilbud, 

grønne arealer og at bevare industrihavnen. Det giver indblik i den kompleksitet, der er i at 

inddrage og tilgodese borgere med forskellige forudsætninger, muligheder og perspektiver i 

byplanlægningen.  

 

Udover en plads til “os” ønsker borgerne også en “plads til alle”, såsom et offentligt rum, der 

kan betragtes som en forenelig strategi til at styrke borgernes position i et fremtidigt bykvarter 

på havnen. Der er dog fysiske barrierer, der hindrer alle borgerne i at få adgang til havnen, 

der er influeret af et fysisk hierarki mellem by og havn, som en fremtidig byplanlægning kan 

bryde med.  

 

De konkrete fysiske barrierer er et terrorhegn, en gennemkørende vej og store 

parkeringsarealer, der styrker skellet mellem by og havn. Skellet medfører, at borgerne har 
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sammenfaldende habituelle bevægelser og hverdagsruter mod bymidten, hvor funktioner og 

opholdsmuligheder er lokaliseret. Parkeringsarealer og gennemkørende veje er en 

nødvendighed, som giver borgerne adgang til de funktioner, de tilstræber i byen. Her er de 

små vejforbindelser, der fysisk og socialt er forbundet til havnen nødvendige at styrke, for at 

borgerne kan opnå den rumlige profit, de tilstræber, som er adgang til vandet.  

 

For at styrke borgernes position i det fysiske rum i lyset af en kommende byudvikling på 

havnen, vægter borgerne også genanvendelse, bygningsarv og historie. Disse aktiver bliver 

tilskrevet en positiv værdi, der fx er med til at bibeholde havnens særegenhed og videreføre 

historien. Samtidig tilskrives industrihavnens aktiviteter og brug af havnen også en positiv 

værdi, da det indikerer liv, beskæftigelse og omsætning. Det samme angår borgernes positive 

tilskrivninger af deres landkommune, som de positionerer i forhold til storbyer med kvaliteter, 

såsom natur og lokale bekendtskaber, som bidrager til deres kommunens særegenhed. 

Borgerne sætter derfor fokus på vigtige elementer, der er relevante at inddrage for at 

kvalificere byplanlægningen.  

 

 

 

  

DanGødning tanke 
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6. KAPITEL – DISKUSSION  
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En relationel tilgang til byplanlægning af havne 
Analysen viser, at der er flere aktører på spil i byplanlægningen af Nykøbing Falster havn, der 

har forskellige muligheder for at influere retningen for byplanlægningen. For at bryde med 

byplanlægningens rammer og magtforhold har vi dykket ned i borgernes sociale, symbolske 

og fysiske perspektiver på Nykøbing Falster havn. Analysen har givet nye perspektiver, der 

kan udfordre og kvalificere byplanlægningen. I analyserne blev det tydeligt, at der er 

specifikke vilkår, som borgerne og kommunen er underlagt, der kan forklares af ulige 

betingelser og vilkår for at planlægge og byudvikle. De ulige betingelser og vilkår influerer 

også på borgernes habituelle mulighedsbetingelser og den konkrete planlægningspraksis i 

kommunen.  

 

Overordnet understreger analysen en systemisk ulighed i den komplekse byplanlægning, hvor 

borgernes placering i det sociale, fysiske og symbolske rum medfører, at de tilpasser sig 

planlægningens vilkår for at styrke den kommunale position i et nationalt hierarki. Analyserne 

viser ligheder mellem den retning byplanlægningen tager og de ønsker borgerne har. 

Borgerne tilslutter sig, at boliger og dertilhørende tilflyttere er en nødvendighed for at sikre 

Guldborgsund Kommunes position i et nationalt hierarki. Endvidere, at en fremtidig havn 

kan indeholde kulturelle tilbud, rekreative områder, sammenhæng mellem by og havn samt 

en bevaring af dele af bygningsarven. Samtidig viser analysen også, at der er flere aktører, der 

besidder handlerum i feltet, som kan sikre borgernes interesser varetages, som en modpol til 

mere økonomiske rationaler i byplanlægningen. Med disse analytiske resultater kan vores 

undersøgelse af aktørernes og borgernes perspektiver på Nykøbing Falster havn, være med til 

at legitimere de dynamikker, der allerede er i byplanlægningen – det er dog ikke hensigten.  

 

Den relationelle tilgang har givet os mulighed for at forklare den kontekst vi har befundet os i, 

samtidig med, at den har givet nye perspektiver på byplanlægningen. Ligesom Healey (2009) 

mener vi, at byplanlægning bør udpege udfordringer og finde løsninger, der indebærer at 

skabe et fællesskab, der identificerer sig med udviklingen. Vi opfatter den kollektive proces 

som afgørende for at berørte parter inddrages i byplanlægningen. Denne proces er dog ikke 

problemfri og magt har også betydning for om berørte parter kan inddrages. Vi ønsker derfor 

ikke at legitimere, men at kvalificere og udfordre byplanlægningen. Ved kvalificering mener 

vi, at nye perspektiver i byplanlægningen kan ændre dynamikker, der producerer eller 

reproducerer ulige magtforhold og hindrer den kollektive proces. Derfor udgør borgernes 
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perspektiver til den nutidige byplanlægning en viden, som kan kvalificere byplanlægningen, 

da den bidrager til nye måder, at anskue den på.  

 

Af nye perspektiver viser analysen blandt andet borgernes positive værditilskrivning af 

bevaring og genanvendelse, offentlige rum for alle og tilbud for differentierede aldersgrupper, 

samt en positiv værditilskrivning af deres kommune og industrihavnen. Analysen afspejler 

også borgernes interesse i at sikre de faktorer, som de mener bidrager til den kommunale 

særegenhed. Samlet set mener borgerne, at disse faktorer vil øge deres rumlige profit. 

Borgerne har blot udfordringer med at bryde med deres ulige betingelser og de vilkår 

byplanlægningen er underlagt. For at den relationelle tilgang kan kvalificere byudviklingen af 

Nykøbing Falster havn, skal disse perspektiver inddrages i byplanlægningen.  

 

De forudgående analyser fokuserer på delelementer og helheder i byplanlægningen, herunder 

den kommunale planpraksis, lokale aktører og borgere. Vi vil i dette afsnit diskutere vores 

resultater i relation til større plansystemer og det nationale hierarki, der har betydning for 

mulighedsbetingelserne i feltet. Det gør vi, for at diskutere de muligheder og begrænsninger, 

der er for at inddrage borgernes perspektiver på byplanlægningen af havnen. 

 

Følgende afsnit stiller derfor skarpt på, hvordan den relationelle tilgang kan kvalificere 

byplanlægningen af havne med afsæt i Nykøbing Falster havn. Afsnittet fokuserer på 

bygningsarv, historie og genanvendelse, plads til alle og plads til os, landkommuners vilkår og 

den relationelle tilgang som et alternativ til den generiske og markedsdrevne byplanlægning af 

havne (jf. problemfeltet).  

 

Plads til ”alle” og plads til ”os”  
Følgende afsnit vil diskutere, hvordan borgernes differentierede og ensartede ønsker om en 

plads på havnen kan kvalificere byplanlægningen. I de foregående analyser fremgår, at alle 

borgere kæmper om adgang til vandet og arealerne på havnen. Borgerne italesætter i den 

sammenhæng ønsker om at skabe en plads til “os” og plads til “alle”, som byplanlægningen 

kan vælge at prioritere og tilgodese. At inddrage disse perspektiver kan der være store 

udfordringer forbundet med, da borgerne er en kompleks og differentieret målgruppe. 

Imidlertid er der også andre betingelser som har indflydelse på om der overhovedet kommer 

til at være en plads til “alle’ og “os” i byudviklingen.  
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Borgere er en kompleks størrelse 
Den relationelle tilgang har givet en unik mulighed for at få indblik i den forskellighed, der er 

i forudsætninger for at bruge byens rum. I analysen fremgår, at der er differentierede 

aldersbetingede interesser, som er afgørende for, hvilke faciliteter og funktioner, der kan sikre 

borgernes rumlige profit på havnen. Byplanlæggeren står overfor en stor opgave i at forene 

konfliktuelle interesser, hvis der skal tages højde for alle i byplanlægningen. Analysens 

resultater bidrager med viden om, hvordan byplanlæggeren kan forstå ulige betingelser og 

forudsætninger for at bruge byens rum til at kvalificere byplanlægningen, så den blive til 

underordnedes fordel. Byplanlægningen kan dermed skabe gode betingelser for at 

forskelligheder kan mødes og forenes på tværs af det sociale, symbolske og fysiske rum. Ikke, 

at vi antyder, at alle skal bruge byens rum i fremtiden. Derimod at byplanlægningen tager 

højde for, at alle får lige betingelser for at få adgang og opholde sig på havnen i fremtiden. I 

den kommunale planpraksis er der dog en økonomi og en politisk prioritering, der skal på 

plads før, at der overhovedet kan skabes rum for alle og borgernes differentierede ønsker i 

byplanlægningen. 

 

Investorer og krav i byplanlægningen  
Borgernes ønske om en plads til alle på havnen kan være udfordret af de mulighedsbetingelser 

byplanlægningen af Nykøbing Falster havn er underlagt, hvor der er et stort behov for 

økonomisk kapital, der kan sikre realiseringen af visionerne om en havneomdannelse. 

Inddragelse af private aktører i byplanlægningen er ikke unikt, men er en generel tendens, 

hvor blandt andet private investorer får en stigende betydning og en rolle i byudviklingen 

(Oakley 2005; Oakley 2009: Oakley 2011; Sehested 2003; Harvey 1989; Harvey 2012). 

Investorer kan være drevet af andre rationaler og kapitalformer end bløde værdier, såsom 

byliv og hverdagsliv. Investorer lægger blandt andet vægt på byggeprocenter, så deres 

investeringer kan generere størst mulig profit (Agger et al. 2018:58).  

 

Investorer kan derfor spille en stor rolle i byudviklingen af havne. Investorer får ofte magt, 

når der kommunalt ikke er økonomi til at sikre realisering af byudvikling, som gør kommuner 

afhængige af investorernes kapital. Investorerne kan derfor være med til at bestemme 

arealanvendelser, som ofte får betydning for om mange og forskellige borgere tilgodeses i 

byplanlægningen. Som vi påpeger i analysen er kommuneplaner og planstrategier et værktøj 

til at signalere overfor developere, hvilket former for byudvikling, der ønskes, som ikke er 
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unikt for byudvikling af Nykøbing Falster havn (Agger et al. 2018:60). Kommuner besidder 

en vigtig rolle som planmyndighed med kompetencen til at stille krav og sætte retningen for 

byplanlægningen. Disse planer er derfor et væsentligt værktøj til at sikre plads til forskellighed. 

Det kræver dog politisk enighed om at prioritere plads til forskellighed i plangrundlaget, som 

fordrer, at der er incitament til, at byliv og forskellighed i byens rum kan betale sig.  

 

Investering i byliv for alle 
Flere undersøgelser fokuserer på økonomiske incitamenter ved byliv. COWI et al. (2013) 

viser, at byliv eksempelvis kan føre til øgede skatteindtægter ved tilflytning til kommunen, 

værdi for brugerne af et område og samfundsøkonomisk værdiforøgelse ved produktion og 

opførsel i forbindelse med byliv (COWI et al. 201:10f). En anden undersøgelse udarbejdet af 

KU et al. (2014) viser endvidere, hvordan byliv kan have betydning for stigende boligpriser i 

områder. Byliv, herunder nærhed til caféliv, restauranter, butikker m.m. har en positiv 

indflydelse på boligpriser. Undersøgelsen viser samtidig at nærhed til parker, natur og kyst 

også påvirker priserne positivt (Ibid.). Fokus på byliv er ikke for at promovere konsumerisme 

som en del af byplanlægningen. Derimod for at gøre opmærksom på, at bylivsinvesteringer 

kan skabe et større afkast for kommuner og investorer, samtidig med, at der skabes byliv og 

offentlige områder, der henvender sig til bredere målgrupper end dem, der har et stort 

økonomisk råderum. Bylivsinvesteringer kan derfor være med til at forøge kommuners og 

investorers profit, samtidig med at borgeres rumlige profit og handlerum øges i 

byudviklingen.  

 

Det offentlige rum er vejen frem  
Fokus på offentlige rum kan være med til at øge borgernes rumlige profit, sikre lige adgang til 

havne og mindske forbrugsdrevet byudvikling. Offentlige rum kan skabe grobund for steder, 

hvor positioner i det sociale, fysiske og symbolske rum ikke nødvendigvis spiller en rolle. 

Ydermere kan investeringer i offentlige rum føre til merværdi i relation til byliv og 

økonomiske investeringer i byudvikling. Eksempelvis har Iles des Nantes i Frankrig realiseret 

havneudvikling gennem en fleksibel og langsigtet planlægning, som har gavnet brugere, skabt 

en attraktiv havn og ført til investeringer i byudvikling (Diedrich & Dahl 2016). Afsættet for 

havneomdannelse var det offentlige rum som den tidligere industrihavn efterladte. 

Transformationen af det tidligere industriområde tog derfor udgangspunkt i det historisk og 
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fysisk eksisterende i samspil med brugere af havnen. Det offentlige rum var bærende for 

transformationen og afsættet for byudvikling, hvor der løbende blev afprøvet, udformet og 

tilpasset funktioner sammen med brugerne. Brugerne var derfor med til at bestemme havnens 

ændringer og retning, samtidig med at havneomdannelsen har tiltrukket økonomiske 

investeringer i byudvikling. Havneomdannelse i Iles des Nantes er et eksempel på, at 

investering i det offentlige rum kan være økonomisk fordelagtigt samtidig med, at forskellige 

brugere af havnen får en aktiv rolle, og offentlige rum for alle bliver forankret fra start. Derfor 

kan det betale sig at vægte by for alle.  

 

  

Nordre Kajgade på havnen 
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Bygningsarv, historie og genanvendelse som aktiver  
Følgende afsnit giver et indblik i, hvordan bygningsarv, genanvendelse og historie bidrager til 

at kvalificere byplanlægningen af havne. De analytiske resultater viser, at Nykøbing Falster 

havns historie er præsent i form af en bygningsarv, kendskab til havnens historie og 

hverdagslige minder fra havnen. Borgernes perspektiver fokuserede på ældre og nyere 

industri-, lager- og erhvervsbygninger på havnen, der overordnet blev tillagt en positiv 

historisk, ressource- og identitetsmæssig værdi. Disse aktiver kan være udfordret i lyset af 

byudvikling, men også i forhold til økonomiske og driftsmæssige faktorer, som er forbundet 

med vedligeholdelse og genanvendelse.  

 

Borgernes viden er vigtig  
Bygningsarven, historien og genanvendelse tilskrives en positiv værdi af borgerne, som kan 

være med til at udfordre og kvalificere byplanlægningen af havnen. Udpegning af kulturarv i 

samarbejde med borgere, lokale aktører og brugere af bygninger er tidligere set som et 

redskab i byplanlægningen, hvor kulturarv udpeges med et demokratisk sigte (Riesto & 

Tietjen 2016:160). Det fordrer, at kulturarv iagttages og defineres på nye måder i samarbejde 

med lokale aktører og borgere. Kulturarv skal derfor anskues som et værktøj mere end et mål 

i byudviklingen, hvor det kræver, at byplanlæggere opererer med kulturarv på andre måder, 

end blot bevaring af den (Riesto og Tietjen 2016:160).  

 

Det peger på helt nye måder at anskue kulturarv på, hvor borgere og lokale aktører er med til 

at sætte retningen for fremtidig bevaring, transformation og udvikling af kulturarven på 

specifikke lokationer (Riesto og Tietjen 2016). Vores analyse viser, at borgerne kan bidrage 

med nye vidensmæssige perspektiver på bygningsarv og kulturarv, som kan være med til at 

være retningsgivende for byudvikling. Borgernes lokale viden er med til at sætte fokus på 

muligheder og begrænsninger i forhold til bygningsarv og historie. Borgernes perspektiver har 

eksempelvis udfordret udpegning af bygningsarv ved at sætte fokus på byggerier og kulturarv, 

der ikke er de åbenlyse valg og fokusområder, blandt praktikere og fagprofessionelle, såsom 

bevaring af Slagteriet og Danish Agro Siloen (Bilag 2:1). Her har borgernes lokale viden og 

kendskab til byens vilkår, herunder funktioner, forudsætninger og behov i byen, været med til 

kvalificere, hvad bygningsarven og kulturarven kan anvendes til i fremtiden.  
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Denne form for tilgang til bygningsarv, kulturarv og genanvendelse rummer også et strategisk 

potentiale, der samtidig har det plus, at den bygger på kvalificeret viden fra dem, som bor og 

lever i byen, nemlig borgere. Borgernes perspektiver på bygningsarv, kulturarv og 

videreudvikling af havnen kan derfor være med til skabe ejerskab og bidrage til at udviklingen 

bliver på borgernes præmisser ved at øge deres handlerum og vægte deres perspektiver som 

gyldige og brugbare i en konkret byudvikling.  

 

Økonomi og merværdi  
Analysen viser planlægningsrationaler i byudviklingen af havnen, der indikerer, at 

bygningsarv22 kan komme til at spille en rolle i fremtiden. Bygningsarv som en del af 

byudvikling afhænger af robuste økonomiske og driftsmæssige betingelser. For hvad gør 

kommuner, når de ikke har økonomi til at finansiere vedligeholdelse og bevaring af 

bygningsarven, eftersom at økonomisk kapitalvolumen er en forudsætning for overhovedet at 

realisere byudviklingen? Det økonomiske rationale vægtes ofte højere, da kommuner vil være 

nødsaget til at indgå kompromisser for at realisere byudvikling, som kan blive på bekostning 

af kulturarv og bygningsarv. Eksempelvis når der sker en vekslen mellem den økonomiske og 

kulturelle kapitalform på grund af kommuners afhængighed af developeres profit. Denne 

afhængighed kan give developerne handlerum til at definere plangrundlaget og tilmed den 

æstetiske udformning. Det er væsentligt, at bygningsarven og kulturarven anses som aktiver, 

der kan bidrage til merværdi, både for developere og kommuner. 

 

Publikationen ‘Værdien af Bygningsarven’ (2015), som er udarbejdet af Incentive for 

Realdania, peger på, at der er økonomiske og sociale potentialer ved at vedligeholde og 

anvende bygningsarven. Publikationens resultater viser, at bygningsarv giver værdi. Herunder 

en umiddelbar værdi gennem dens kulturhistoriske-, arkitektoniske-, identitetsmæssige værdi 

m.m. Samtidig med, at der også er afledte effekter af den umiddelbare værdi i form af social 

sammenhængskraft, tiltrækning af turister og nye tilflyttere, som kan have en positiv 

økonomisk indflydelse på omsætning og den kommunale økonomi (Incentive & Realdania 

2016:4). Det tyder på, at der er potentiale i at anvende bygningsarven som et aktiv i 

byplanlægningen. Det kræver imidlertid, at developere og kommuner anser bygningsarven 

som en ressource, der skaber merværdi, der tilmed kan give større afkast.  

                                                
22 Markedshallen (jf. analysedel 2).  
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Planlægningen åbner for nye potentialer  
Det er først og fremmest en politisk- og planlægningsmæssig prioritering, der er af betydning 

for bevaring af bygningsarven. Det er blandt disse aktører, der kan stilles krav til og sættes 

rammer for, hvad der skal indgå og vægtes i byplanlægningen. Politisk- og 

planlægningsmæssigt kan kulturarven prioriteres på forskellige måder, eksempelvis gennem en 

bevarende lokalplan, som sørger for at bygningsarven planlægningsmæssigt sikres og bevares. 

Det kan også være med en mere proaktiv tilgang til bygningsarv, hvor den udpeges, samtidig 

med, at der gives mulighed for, at den kan bruges på nye måder i byudviklingen. Svendborg 

Kommune har eksempelvis valgt at indskrive den maritime kulturarv og udpeget 

kulturmiljøer i helhedsplanen for Svendborg havn. De beskriver i helhedsplanen, at 

bygningsarven ikke skal være en spændetrøje, men et aktiv, som også betyder at byggeriet 

gerne må få alternative anvendelser (Svendborg Kommune 2014:54f). Inddragelse af 

bygningsarv i helhedsplanen er også med til at markere en politisk- og planlægningsmæssig 

prioritering af den, samtidig med, at nye brugere af byggeriet får mulighed for at forme og 

nyskabe bygningernes anvendelse. 

 

I publikationen ‘Brug din industrihavn’ fremhæver Slots- og Kulturstyrelsen23 også som 

anbefaling, at havne bør planlægges fleksibelt, når de skal byudvikles. Det vil sige, at havne 

bør planlægges løbende og gerne i samspil med borgere og lokale aktører, da det skaber plads 

til at nye eksperimenter kan opstå. I publikationen står også, at industrihavnes bygningsarv 

har store potentialer for at rumme midlertidige aktiviteter, da det kan bidrage til merværdi for 

borgere og byen samt pege på nye anvendelsesmuligheder (Kulturarvsstyrelsen u.å.:79). 

Midlertidighed kan således bidrage til, at borgernes konkrete visioner bliver realiseret med 

afsæt i deres ønsker og handlen, samtidig med, at bygningsarven bevares. 

 

Borgerne kan være med til at kvalificere og udfordre forhandlingen om kulturarv med lokal- 

og hverdagslig viden, som supplement til eksempelvis økonomiske-, politiske- og 

planlægningsmæssige interesser, som ofte har mere magt i byplanlægningen. I krydsfeltet 

mellem borgernære perspektiver, planlægningens vilkår og økonomiske rationaler kan der 

findes en middelvej, hvor der er potentiale for, at kulturarven forhandles på en balanceret 

måde. Således kan byplanlægningen blive til manges fordel på trods af magtens uendelige 

                                                
23 Slots- og Kulturstyrelsen udgav publikationen, da styrelsen blev betegnet Kulturarvsstyrelsen.  
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tilstedeværelse. I denne forhandling er der også basis for, at kulturarv kan blive en del af byers 

relationelle strategiske sigte og anvendes som et værktøj til at konkretisere byudviklingen.  

 

Fra ulighed og generiske havne til en relationel tilgang  
De foregående analyser viser, at borgerne tilpasser sig de mulighedsbetingelser, som deres 

kommune er underlagt i et større nationalt hierarki. Borgerne ønsker ligesom kommunen at 

modstå udfordringer, såsom faldende befolkningstal og en svækket økonomi. For at modstå 

udfordringer lægger borgerne vægt på bevaring af industrihavnen og anerkender byudvikling. 

Analysen viser imidlertid, at de ønsker at bibeholde havnen som et samlingspunkt og et 

opholdsrum med differentierede tilbud, så de kan tilegne sig den rumlige profit, de tilstræber.  

 

Kommuners vilkår i byplanlægningen  
Analysen viser, at Nykøbing Falster oplever stigende befolkningstilvækst sammenlignet med 

resten af kommunen, som en del af en dobbelturbanisering. Samtidig er der et øget 

boligbehov, som indikerer, at Nykøbing Falster har potentiale for, at byudvikle havnen. I 

relation til statslig- og kommunal udvikling kan byudvikling på havnen anskues som en 

kommunal strategi til at styrke kommunens position i det nationale hierarki. 

 

Den kommunale strategi skal anskues som en del af en større udvikling, hvor byer kæmper 

om at indtage førertrøjen i den interurbane konkurrence om at tiltrække og fastholde 

indbyggere og arbejdspladser ved at lave ‘spatial fix’ med fx byudviklingsprojekter (Harvey 

2001; Bisgaard 2010:173; Jensen 2004; Oakley 2011). Udviklingen fører også til en regional 

konkurrence, hvor kommuner påtager sig entreprenante strategier for at blive 

konkurrencedygtige (Andersen 2008; Brenner 2009) i stedet for, at den socio-rumlige lighed 

prioriteres nationalt. Sat på spidsen, kan de kommunale strategier anskues som 

byplanlægning, der på grund af behovet for overskydende kapitalproduktion, som fremmer 

vækst, bliver til en undertrykkende praksis, der foregår på kapitalismens præmisser (Harvey 

1989).  

 

Som vi påpeger i problemfeltet kan denne udvikling resultere i generiske havne, som allerede 

forekommer visse steder, eksempelvis i vesteuropa, hvor industriarealer omdannes til 

nybyggede kontorer, velhaverboliger, indkøbscentre, kultur- og fritidsfaciliteter. Havnes 
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stedbundne sociale, fysiske og symbolske potentialer rummer en særegenhed, der overses i den 

generiske udvikling af havne. Det underbygges af Lisa Diedrich og Ellen Braae, professorer i 

Landskabsarkitektur, som mener, at der er potentiale i at genanvende det eksisterende i 

havnes transformationer for at fremme særegne og heterogene havnemiljøer (Braae & 

Diedrich 2012; Braae 2015). Den generiske og markedsdrevne byplanlægning af havne har vi 

ønsket at imødegå ved at inddrage borgernes perspektiver på byudvikling af havnen.  

 

Fra divergerende til et kollektivt afsæt  
I analysen og diskussionen fremgår, at den relationelle tilgang også er med til at fremme en 

forståelse for den særegenhed og de stedbundne kvaliteter, som der er på forskellige lokationer 

– en form for stedsans. Den relationelle tilgang bidrager med vidensmæssige perspektiver, der 

skaber indblik i de muligheder og udfordringer, der er på specifikke lokationer. Samtidig har 

analysen givet et indblik i, hvordan konfliktuelle aktører og forskellige niveauer kan imødegå 

disse udfordringer og skabe muligheder sammen. Vi er imidlertid bevidste om de 

magtdynamikker, der er koblet til den kollektive tilgang til byplanlægning, som oftest vil tippe 

til de dominerendes fordel. Analysen viser blandt andet at specifikke aktører har et større 

handlerum i feltet. Alligevel mener vi, at der er potentiale for, at perspektiverne kan forenes, 

når der skabes en forståelse for forskellige mulighedsbetingelser i byplanlægningen.  

 

I de foregående analyser har vi eksempelvis forsøgt at skabe indblik i borgernes 

forudsætninger og behov i forhold til en fremtidig havneomdannelse i Nykøbing Falster. 

Analysens resultater er med til at give indblik i borgernes interesser, som kan blive et indspark 

til byplanlægningen. Borgernes perspektiver har også vist sig at afspejle de vilkår som 

planlægningsniveauer og politikere italesætter, som eksempelvis at der er kommunale 

udfordringer, der bør imødegås. Det viser et fælles afsæt i byplanlægningen, hvor alle 

interesser peger mod det samme mål, som er at modvirke disse udfordringer. Den relationelle 

tilgang kan bidrage til, hvordan det fælles afsæt også kan blive til de underordnedes fordel for 

at skabe en særegen havn, der viderefører de forskelligartede og mangesidede perspektiver, 

som der er i byplanlægningen.  

 

Det er en stor udfordring at bryde med de nationale (og globale) dynamikker, der skaber den 

ulige interurbane konkurrence, som mange kommuner er nødsaget til at indrette sig efter for 

at skabe vækst. Vi mener imidlertid, at specialets resultater viser, at der er basis for, at lægge 
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den generiske planlægning af havne til side og basere byplanlægningen på en relationel 

tilgang. Det skaber grobund for en samarbejdende og differentieret tilgang med fokus på 

stedbundne sociale, fysiske og symbolske udfordringer og potentialer. Den relationelle tilgang 

kvalificerer derfor byplanlægningen af havne ved at synliggøre ulige magtforhold og hindre 

generisk og markedsdreven byplanlægning.  

 

 

  

Danish Agro lagerhal og Vejerbod 

Danish Agro lagerhal og Vejerbod 
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7. KAPITEL – KONKLUSION  
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Konklusion 
For at besvare, hvordan en relationel tilgang til byplanlægning af havne kan kvalificere 

havneomdannelsen i Nykøbing Falster med fokus på at inddrage borgernes perspektiver i 

byplanlægningen, har vi taget afsæt i en teoretisk ramme, der bygger på Patsy Healeys 

relationelle strategiske byplanlægning og Pierre Bourdieus refleksive sociologi. Den teoretiske 

ramme har ført til en relationel tilgang til byplanlægning af havne. Den relationelle tilgang 

har givet os mulighed for at forklare den kontekst vi har befundet os i, samtidig med, at den 

har givet nye perspektiver på byplanlægningen.  

 

Analysen af momentum har givet indblik i behovet for byplanlægning af Nykøbing Falster 

havn, der er opstået på baggrund af symbolske, fysiske og sociale kampe om havnens arealer. 

Erhverv og industris monopol på Nykøbing Falster havn siden industrialiseringen er udfordret 

af politiske visioner om at byudvikle industrihavnen. Byudvikling af Nykøbing Falster havn 

kan betragtes som en større kommunal strategi til at styrke den kommunale position i et større 

nationalt hierarki. 

 

Analysen af aktører, interesser og ressourcer i byplanlægningen af Nykøbing Falster havn 

viser, at kommunale- og politiske aktører forsøger at skabe rumlig profit gennem byudvikling 

på havnen, der eksempelvis kan sikre tilflytning og flere skatteindtægter. Kommunen besidder 

ikke økonomisk kapitalvolumen til at realisere byudvikling, som medfører at havnen bliver et 

investeringsobjekt. Endvidere er der politiske magtkampe om hvorvidt at en delvis eller hel 

havneomdannelse styrker kommunens økonomiske kapitalvolumen. For at styrke kommunens 

muligheder for at realisere byudvikling på havnen trækker kommunale- og politiske aktører 

på andre aktører, herunder kulturinstitutioner, erhverv, interesseorganisationer m.m. 

Aktørerne, der trækkes ind, kan bidrage til en social værdiskabelse, men også understøtte 

økonomiske rationaler ved at tilføre forbrugsorienterede faciliteter og attraktionsværdi til 

byudviklingen. De politiske magtkampe om omfanget af havneomdannelse og kampene 

mellem aktørerne om at få indflydelse på byudviklingen, skaber uklarhed om erhvervets 

fremtid på havnen og hvad byudviklingen indebærer. Kampene og uklarheden bliver en 

hindring for at borgerne kan få indflydelse på retningen for byplanlægningen af havnen.  

 

Analysen af stedbundne perspektiver på byplanlægning af havnen skaber et handlerum for 

borgerne. Borgerne anvender flere strategier, der kan sikre deres position på havnen i 
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fremtiden. Borgerne tillægger bevaring, genanvendelse, offentlige rum for alle, tilbud for 

differentierede aldersgrupper, deres kommune og industrihavnen positiv værdi. Faktorerne 

bidrager til den kommunale særegenhed og kan sikre borgerne rumlig profit på havnen, hvis 

de videreføres i byplanlægningen. Borgernes har perspektiver på stedbundne potentialer og 

udfordringer, der kan kvalificere og udfordre byplanlægningen af havnen. 

 

Analysen viser en systemisk ulighed i byplanlægningen af havnen, hvor borgere og 

kommunen tilpasser sig planlægningens vilkår for at styrke den kommunale position i et 

nationalt hierarki. Selvom borgerne har flere perspektiver, der legitimerer retningen for 

byudviklingen af havnen, har de også nye stedbundne perspektiver, der udfordrer og 

kvalificerer byplanlægningen. Inddragelse af borgernes viden kan hindre at ulige magtforhold 

reproduceres i den kommunale planlægning. Økonomisk kapital er afgørende for at realisere 

havneomdannelsen, og kan blive på bekostning af inddragelse af borgernes perspektiver i 

byplanlægningen. Inddragelse af borgernes perspektiver kan betragtes som en investering, der 

kan sikre økonomisk profit og merværdi på havnen, samtidig med at borgernes interesser 

varetages i byplanlægningen. Vores hensigt er ikke at kapitalisere borgernes perspektiver og 

havnes særegenhed i byplanlægningen, men at påpege at borgeres perspektiver og havnes 

særegenhed er relationelt betinget og økonomi er et væsentligt vilkår for fx landkommuner.  

 

Vi kan konkludere at en relationel tilgang til havneomdannelse er vejen frem, da den bidrager 

med vidensmæssige perspektiver, der skaber indblik i de muligheder og udfordringer, der er 

på specifikke havne. Samtidig med at den relationelle tilgang skaber åbninger for at 

konfliktuelle aktører og forskellige niveauer kan imødegå udfordringer og skabe muligheder 

sammen. Den relationelle tilgang kan kvalificere byplanlægning af havne ved at inddrage 

havne og byers særegenhed i havneomdannelser, bryde med ulige magtforhold og udfordre 

markedsdrevne og generiske havneomdannelser.  
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8. KAPITAL – PERSPEKTIVERING  
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Relationelle havne  
I specialet har vi sammenvævet to teoretiske perspektiver, herunder Healeys perspektiver på 

en relationel strategisk byplanlægning og Bourdieus refleksive sociologi. Såvidt vi ved er denne 

teoretiske konstellation ikke tidligere blevet anvendt til at undersøge byplanlægning af tidligere 

industrihavne24. Vi mener derfor, at specialet kan bidrage til nye perspektiver.  

 

Den relationelle tilgang til byplanlægning af havne har ikke været problemløs. Kommuner er 

blot en lille brik i et større system, nationalt og globalt. Dermed er der vilkår i byudviklingen, 

som kan være svære at bryde med alene i den kommunale planlægningspraksis. Strukturelle 

betingelser som ikke blot kan imødegås med en relationel tilgang, men kræver en national 

politisk prioritering af socio-rumlig lighed. Markedsdreven byudvikling har vundet indpas i 

mange planlægnings- og byudviklingsprocesser. Den kommunale byplanlægning skal derfor 

anskues som et resultat af en national og global udvikling. Det betyder også, at den relationelle 

tilgang kan have sine begrænsninger. Vi mener alligevel, at den relationelle tilgang kan være 

vejen frem.  

 

Relationelt strategisk og magtkritisk 
Ifølge Healey (2009) bør den relationelle strategiske byplanlægning tage højde for flere 

niveauer og deres gensidige samspil. Med afsæt i Bourdieu kan planlægningen også betragtes 

som influeret af niveauer og strukturelle betingelser, der er med til at påvirke 

mulighedsbetingelser på lokalt niveau, i vores tilfælde i den kommunale planlægningspraksis. 

Det lokale niveau er imidlertid ikke uden handlerum (jf. teori). Derfor har vi haft fokus på en 

stedbunden og kontekstnær viden, der belyser udfordringer og potentialer på et lokalt niveau. 

Det betyder også, at vi kun i mindre grad fokuserer på, hvad der er strategisk at satse på i 

relation til nationale vilkår, hvor der kan være udfordringer og potentialer vi har overset i den 

sammenhæng. Imidlertid mener vi, at der er grundlag for at anskue den stedbundne viden 

som dét, der skal være afsættet for byplanlægning af havne. Planlægningen bør i vores optik 

tage højde for borgere og lokale aktører, der har deres hverdagsliv i relation til specifikke 

lokationer. 

 

                                                
24 Healey (2007) refererer også til Bourdieu i forbindelse med den relationelle planlægning.  
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Men vil der ikke altid være vindere og tabere i byplanlægningen? Healey (2009) vil nok mene, 

at vi tillægger magt for stor en betydning og at vi overser det allestedsnærværende fællesskab, 

der kan opnås i byplanlægningen. Vi mener imidlertid, at der er grundlag for, at 

forskelligheden kan tilgodeses, så længe at der tages højde for, at der kan være ulige betingelser 

for adgang til byplanlægningen, og at der skabes rum for plads til alle. Vores anvendelse af 

Bourdieus begreber i en relationel planlægningskontekst har været anvendeligt til at få indblik 

i de magtkampe, der er med til at skabe ulige handlerum i byplanlægningen, hvor aktører har 

forskellige betingelser for at opnå rumlig profit gennem byudviklingen af havnen.  

 

Byplanlægning kvalificeres ved at give de underordnede et handlerum, derfor er 

kombinationen af Healey og Bourdieu en anvendelig konstellation. Kombinationen af de to 

teorier kan give indblik i, hvordan forskellige niveauer og mange aktører kan finde et fælles 

fodslag i byplanlægningen for at indkredse det strategiske afsæt.  

 

Et relationelt værktøj til byplanlægning af havne  
Vores fokus i specialet har været på byplanlægning af Nykøbing Falster havn, der består af 

stedbundne potentialer og udfordringer, som er relationelt betinget. Vi mener, at den 

relationelle viden og tilgang kan anvendes i forbindelse med andre planlægningsprocesser, 

hvor havne skal byplanlægges. For det første, fordi tilgangen tager højde for relationelle 

betingelser for specifikke lokationer og for det andet, da erfaringer fra byplanlægning af 

Nykøbing Falster havn er overførbart til andre planlægningsprocesser. Vi mener derfor, at der 

er grundlag for, at den relationelle tilgang kan være inspiration til fokusområder i den 

kommunale byplanlægning af havne, der har ført til følgende model:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Dimension - Klarlæg hvad der driver behovet for byplanlægning
Forud for alle visioner om havneomdannelse er der historisk betingede interesser, der er med til at sætte ram-
merne for, hvad der er på spil samt hvilke behov byudviklingen skal opfylde. Det er vigtigt at få klarlagt, da det 
sætter overordnede rammer, som kan være nødvendige at udfordre. 

Interesser 
Historie
Behov

2.  Dimension - Afdæk aktører og retningen for byplanlægningen 
Mange havneomdannelser er igangsat lang tid før det første plangrundlag er fastlagt. Det sætter en retning 
for havneomdannelsen og har betydning for hvilke aktører, der kan tage del i den. Derfor er det vigtigt at 
afdække aktørerne i byplanlægningen og den retning de sætter, herunder for at få indblik i, hvilke aktører der 
ikke har en stemme i byplanlægningen. 

Aktører
Magt
Interesser
Ressourcer
Samarbejder

3. Dimension - Udvid perspektiver og viden med afsæt i de perspektiver, der mangler i byplanlægningen
Industrihavne er ikke et tomt lærred, de er knyttet til mennesker, fysiske miljøer og historier. Derfor er det 
nødvendigt at få dyb viden om de konkrete steder for at sikre, at byplanlægningen integrerer de kvaliteter, der 
er på industrihavne i forvejen. I denne dimension er det vigtigt at inddrage de blinde vinkler og dem, der ikke 
bliver hørt, så der kan skabes et fælles afsæt i havneomdannelsen. I denne dimension kan der lægges vægt på: 

- Fysiske og historiske udfordringer og potentialer fx bygningsarv, historie, minder,   genanvendelse og forhold-
et mellem by og havn
- Sociale udfordringer og potentialer fx kapitalbesiddelser, habituelle dispositioner, borgere og differentierede 
gruppers ønsker 
- Symbolske udfordringer og potentialer fx værditilskrivning af industri, kommune, plads til alle og plads til os

4. Dimension - Vælg en strategi og retning 
I byplanlægningen af havne er der mange interesser, visioner, målsætninger, aktører, muligheder og udfor-
dringer. Det er derfor vigtigt at vælge og prioritere de løsninger og strategier, der kan tilgodese mange stem-
mer i byplanlægningen af havne. 

Model 4
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Den relationelle tilgang har givet indblik i den særlige konstellation som havn og by er i en 

specifik lokation, som er med til at kvalificere byplanlægningen af havne. Denne tilgang til 

byplanlægning kan overføres og fungere som et værktøj til at byplanlægge havne andre steder. 

Udover de perspektiver vi berører, som en del af den relationelle tilgang, er der også andre 

fokusområder, som er relevante at inddrage i tilgangen, eksempelvis bæredygtighed og 

kystsikring.  
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