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Baggrund og formål 

Midlerne fra COWIfonden vil blive anvendt til et toårigt forskningsprojekt om eco-

cities. Bæredygtighedskonceptet eco-city opstod i 1980'erne og har siden vundet 

indpas i bypolitik og -planlægning verden over som et middel til at sikre 

bæredygtige byer. Selv om eco-cities er et globalt begreb, er det ikke 

ensbetydende med, at de samme principper følges, især ikke når ideerne og 

visionerne skal omsættes til praksis. I design- og planlægningsfasen vil 

betydningen af eco-city-begrebet ofte blive defineret, omdefineret og modificeret 

af en række aktører gennem forskellige handlesæt. Det primære formål med 

projektet er at udfordre den bredt accepterede diskurs om eco-cities, som ser 

begrebet som et middel til at sikre bæredygtige byer. Dette gøres ved at 

undersøge, hvordan diskursen konstrueres og anvendes i praksis i forbindelse 

med bypolitik og planlægningsprocesser. 

Projektaktiviteter 

Projektet forholder sig kritisk til den bredt accepterede eco-city diskurs, som 

værende vejen til at sikre bæredygtige byer. Med en diskursiv tilgang udfordres 

eco-city-konceptets evne til at bidrage til bæredygtige byer. Med udgangspunkt i 

komparative casestudier af Copenhagen Eco-Metropolis i Danmark and Taopu 

Eco-city i Shanghai, Kina, undersøger projektet, hvordan eco-city-konceptet er 

blevet den fremherskende og hegemoniske diskurs inden for bæredygtig 

byudviklingspolitik. Desuden afdækker projektet, hvordan eco-city-diskursen 

institutionaliseres i lokalplanlægning, og det evaluerer eco-cities' bidrag til 

bæredygtighed. Ved at tage udgangspunkt i en diskursanalyse vil projektet 

tilvejebringe en tilbundsgående og nuanceret forståelse af eco-city-initiativer og 

bidrage til udviklingen af en refleksiv politisk beslutningsproces i forbindelse med 

bæredygtige byer. 

Forventede resultater og projektrelevans 

Projektet sigter mod at forbedre videngrundlaget for sociotekniske urbane svar 

på økologiske kriser og styrke kvaliteten af fysisk byplanlægning. Gennem at 

afkode og skabe forståelse af eco-city som begreb vil projektet bidrage til, at 

politikere og byplanlæggere kan træffe beslutninger på et refleksivt grundlag. 

Sammenstillingen af danske og kinesiske erfaringer vil derudover give viden, 

som er relevant i en bredere international sammenhæng. Projektet er især 

relevant for danske og kinesiske byplanlægningsmyndigheder og 

beslutningstagere i de to casebyer, men også på nationalt plan. Resultaterne af 



projektet planlægges offentliggjort i faglige tidsskrifter. Derudover vil der blive 

givet indlæg ved relevante konferencer, herunder ved den årlige konference i 

regi af Association of European Schools of Planning (2014 & 2015) og Eco-city 

2015. 

 


