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I denne ThinkChina.dk Analyse ser professor Jørgen Delman, i samarbejde med tre 
kandidatstuderende på Kinastudier ved Københavns Universitet, nærmere på Xi Jinpings plan om 
at anlægge megabyen Xióng’ān, samt hvad projektet indebærer. Xióng’ān skal være en 
hypermoderne, intelligent og ’smart’ lavkulstofby, det 21. århundredes svar på henholdsvis 
Shenzhen i Guangdong og Pudong Ny Distrikt i Shanghai. Internationalt skal den nye by kunne 
matche Silicon Valley (Guīgǔ) før 2030. I et større perspektiv skal Xióng’ān være den urbane model 
for Xi Jinpings Kinadrøm og demed være med til at sikre hans eftermæle som en af Kinas store og 
visionære politiske ledere. Der er mange kendte risici forbundet med så stort og ambitiøst et projekt, 
og en række lignende ”nye distrikter” skabt rundt omkring i Kina efter 2014 er blevet til 
såkaldte ’spøgelsesbyer’. Selvom nogle sikkert vil mene, at det samme kunne ske for Xióng’ān, 
konkluderes det, at med Xi Jinping som sponsor er projektet for vigtigt til at fejle. Det erfarne hold, 
der er sat ind til at styre implementeringen vidner om maksimal politisk og administrativ 
opmærksomhed. 
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Xi Jinpings Drømmeby 
 
Af Jørgen Delman, professor i Kinastudier på 
Københavns Universitet, Inger Helen 
Sørreime, Merete Fjellegaard og Snorre Emil 
Lausdahl, kandidatstuderende på Kinastudier 
 
Introduktion: I april 2017 sanktionerede Xi 
Jinping anlæggelsen af Xióng’ān Nye Distrikt 
i Hebei Provinsen. Xióng’ān skal være en 
hypermoderne, intelligent og ’smart’ 
lavkulstofby, det 21. århundredes svar på 
henholdsvis Shenzhen i Guangdong og 
Pudong Ny Distrikt i Shanghai. Internationalt 
skal den nye by kunne matche Silicon Valley 
(Guīgǔ) før 2030. I et større perspektiv skal 
Xióng’ān være den urbane model for Xi 
Jinpings Kinadrøm og demed være med til at 
sikre hans eftermæle som en af Kinas store og 
visionære politiske ledere.  
 
Trip-trap-træsko 
 

 
Shenzhen var Deng Xiaopings modelby. Den 
blev etableret i begyndelsen af 1980erne i en 
lille flække med 30.000 indbyggere nær Hong 
Kong. Den var tænkt som en murbrækker for 
åbningen af den kinesiske økonomi mod 
udlandet. Pudong Ny Distrikt blev udviklet på 
østsiden af Huangpu floden i Shanghai i 
1990erne med et Centralt Forretningsdistrikt 

som omdrejningspunkt. Projektet skulle 
virkeliggøre Jiang Zemins vision om at gøre 
Shanghai til et ledende globalt finanscentrum 
på niveau med London. Begge projekter gik 
over al forventning og markerer to stadier i 
Kinas modernisering, henholdsvis som ny 
industrimagt og som ny spiller i det globale 
økonomiske og finansielle system.    
Xi Jinping ønsker tilsvarende at gøre 
Xióng’ān til model for den ”nye æra”, som 
han indvarslede på Partikongressen i efteråret 
2017. Planen om at etablere byen går tilbage 
til 2013 og blev officielt lanceret 1. april 
2017. Den centrale ledelse i Beijing har 
defineret syv overordnede udviklingsmål for 
byen: At bygge en grøn, hypermoderne 
og ’smart’ by i verdensklasse; at skabe en by 
med smukke omgivelser, blå himmel, frisk 
luft og rent vand; at udvikle high-end 
innovative industrier der skal drive byens 
økonomiske vækst; at udvikle offentlige 
tjenester og infrastruktur af høj kvalitet samt 
en ny model for urban management; at 
etablere et hurtigt, effektivt og grønt 
transport-netværk; at promovere strukturelle 
og institutionelle reformer for at stimulere 
markedet; og endeligt at åbne op til verden 
med henblik på at blive en ny platform for 
internationalt samarbejde. 
 
Hvorfor Hebei? 
Årsagen til at denne nye by med så ambitiøse 
målsætninger skal placeres i et relativt 
tilbagestående landbrugsområde i den 
nordlige del af Hebei Provinsen, ca. 100 km 
sydvest for Beijing, skal findes i den 
kinesiske ledelses diagnose af Beijing og 
Tianjin: ”by-sygdomme” (chengshibing). De 
to storbyer lider under overbefolkning, 
massive trafikpropper med stadig længere 
transporttider og tunge miljøproblemer – ikke 
mindst smog, koncentrerede CO2 udledninger, 
jordforurening, affaldsbjerge, udpining og 
forurening af floder, vandløb og søer. 
Samtidig er Hebei blevet en ’losseplads’ for 
Beijings aflagte, stærkt forurenende 
virksomheder. Xióng’ān er nu udpeget som en 
væsentlig medicin i forhold til at føre hele 

 
Xióng’ān opstår gennem sammenlægning af tre 
amter: Rongcheng, Xiongxian og Anxin. 
Kilde: CGTN Live, 
https://news.cgtn.com/news/3d45444d35497a4
d/share_p.html  
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Beijing-Tianjin-Hebei regionen i en 
bæredygtig retning. Der bor aktuelt omkring 
130 mill. mennesker i regionen, som vil blive 
en af verdens største integrerede megabyer. 

 
Der er lang vej fra det nuværende Xióng’ān 
til Silicon Valley status (billedkilde: 
http://finance.qq.com/original/caijingzhiku/X
AXQ.html).  
 
Efter krav fra centralmyndighederne indgik 
regeringerne i Beijing-Tianjin-Hebei regionen 
et formelt samarbejde i 2014. De skal 
koordinere deres planlægning og 
administrative indsatser, samtænke 
erhvervspolitik og transportsystemer, opnå 
bedre og mere bæredygtig udnyttelse af 
regionens resurser, og sammen bekæmpe den 
massive forurening. Samtidig har regeringen i 
Beijing længe ønsket at udflytte sine såkaldte 
ikke-hovedstadsfunktioner. Beijing skal 
entydigt være Kinas politiske, stats-
administrative og kulturelle hovedstad samt et 
nationalt center for international udveksling 
og samarbejde. Således er Beijings by-
administration allerede ved at flytte til 
Tongzhou, øst for Beijing. Meningen med 
Xióng’ān er, at den skal aflaste hovedstaden 

for andre ikke-hovedstadsfunktioner, såsom 
store virksomheder og institutioner inden for 
forskning, teknologi og uddannelse. 
  
Turbo på Xióng’āns udvikling 
Siden lanceringen af Xióng’ān i april 2017 er 
det gået stærkt med planlægningen. I 
udgangspunktet vil Xióng’ān have en 
størrelse på 100 km2, men skal inden længe 
udvides til 200 km2, for på længere sigt at 
ende med et areal på 2.000 km2. 
Befolkningstallet skal begrænses til 1,1 
millioner, altså væsentligt mindre end i 
Shenzhen (11-12 mio.) og Pudong (5-6 mio.). 
Der er allerede ved at blive anlagt 
infrastruktur og kommunikationsveje, som 
indlejrer Xióng’ān i Kinas 
højhastighedsjernbane-netværk og 
motorvejssystem. Med sin placering midt 
imellem Beijings nye lufthavn og 
hovedlufthavnen i Hebei, vil Xióng’ān være 
bekvem at komme til. Transportnetværket 
understøttes af et nyt smart-by 
kommunikationsnet, der integrerer 
teknologier til intelligent dataindsamling og 
kommunikationsstyring med henblik på hurtig 
og smidig afvikling af alle former for trafik. 
Datatrafikken skal integreres på en trådløs 
platform, som benytter 5G teknologi, og alle 
transport- og kommunikationsteknologier skal 
være miljømæssigt bæredygtige. 
  
Hvem betaler? 
Xióng’ān skal være et nyt bæredygtigt 
økonomisk center i Nordkina. Da projektet 
bærer Xi Jinpings signatur, antager mange, at 
Beijing vil yde massiv finansiel støtte. Men 
det er dyrt, at bygge en ny by op fra bunden. 
Konsulentfirmaet Morgan Stanley vurderer, at 
der indledningsvis skal investeres 2 billioner 
yuan RMB, eller 290 mia. USD i byen over 
de næste 15 år. Traditionelt har byudvikling i 
Kina været finansieret ved salg af billig 
eksproprieret jord til investorer og udviklere, 
som så senere kan sælge dyrt videre. Men der 
er tilsyneladende uenighed om, hvordan det 
skal ske i Xióng’ān. På den ene side siger det 
førende kinesiske finansmedie, Caixin, at 
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Xióng’ān netop vil benytte sig af denne 
metode. Andre kilder mener imidlertid, at 
lokalmyndighederne vil forsøge at kontrollere 
priser på jord, udlicitering af projekter og 
udlejning af ejendomme med henblik på at 
undgå en ’guldjagt’. Endeligt forlyder det - i 
denne sammenhæng noget paradoksalt - at 
Xióng’ān skal være en ny model for en øget 
markedsgørelse af økonomien med mindre 
statskontrol og offentlig intervention.  
 
Erfarent hold bag implementeringen  
Xi Jinping har sat et stærkt hold sammen til at 
stå for Xióng’ān projektet, som indplaceres 
administrativt under Hebeis provinsledelse. 
Den tidligere borgmester og partisekretær i 
Shenzhen, Xu Qin, er blevet udnævnt som 
provinsguvernør i Hebei og projektets øverste 
ansvarlige. Som partisekretær var han med til 
at gøre Shenzhen til et center for 
højteknologi, især inden for IT og biotek. Xu 
fortsætter nu i samme spor i Xióng’ān: “Vi 
hilser firmaer inden for big data, 
internetteknologi, mobilteknologi og biotek 
velkomne”, sagde han i oktober 2017 (SCMP, 
20.10.2017). Under sig har Xu Qin en 
nyudnævnt viceprovinsguvernør, Chen Gang, 
der i kraft af sin post som fungerende 
partisekretær i Xióng’ān har det daglige 
ansvar for projektet. Han kommer fra en 
partisekretærpost i Guiyang i Guizhou 
Provinsen, hvor Xi Jinping i foråret 2017 blev 
valgt som repræsentant til den 19. 
Partikongres. Under disse to topledere er der 
oprettet en Ledende Komité, hvis medlemmer 
er hentet ind fra poster i andre byer. De har 
alle stærke kompetencer inden for by- og 
erhvervsudvikling, sociale forhold og 
sikkerhed. Det er også bemærkelsesværdigt at 
Shanghais tidligere borgmester fra 1995-
2001, Xu Kuangdi, er hentet ind som rådgiver 
for projektet. Han forestod transformationen 
af Shanghai og udviklingen af Pudong 
distriktet i 1990erne. 
Mens Xióng’ān formelt er underlagt Hebei 
Provinsen, vil der være behov for et tæt 
samarbejde med Beijings myndigheder under 
byens nye partisekretær, Cai Qi, som sidder i 

det nyvalgte Politbureau. Cai har lovet, at han 
vil udflytte ikke-hovedstadsrelevante 
funktioner og begrænse forureningen i 
Beijing. Xióng’ān bliver dermed en strategisk 
brik for ham, og Xióng’ān optræder allerede i 
Beijings udviklingsplaner. Der vil derfor 
utvivlsomt blive et tæt samarbejde fremover 
mellem myndighederne i Beijing, Hebei og 
Xióng’ān på centrale indsatsområder som 
udflytning af organisationer og virksomheder, 
arbejdskraft, hukou registrering, 
erhvervsudvikling, miljøforhold og transport.  
 
Risici og kritik 
Der er mange kendte risici forbundet med så 
stort og ambitiøst et projekt. Således er 10 ud 
af 18 ”nye distrikter” skabt rundt omkring i 
Kina efter 2014 blevet til 
såkaldte ’spøgelsesbyer’. Nogle vil sikkert 
mene, at det samme kunne ske for Xióng’ān. 
Men med Xi Jinping som sponsor er det for 
vigtigt et projekt til at fejle. Det erfarne hold, 
der er sat ind til at styre implementeringen 
vidner om maksimal politisk og administrativ 
opmærksomhed. 
Det må derfor forventes, at enhver kritik vil 
blive undertrykt. Ikke desto mindre kunne 
South China Morning Post (20.10.2017) 
rapportere, at en ledende by-forsker i Den 
Nationale Udviklings- og 
Reformkommission, et af Beijings 
superministerier, på et Caixin forum havde 
fremført, at Xi Jinpings projekt kunne 
kuldsejle, hvis centralregeringen var for 
interventionistisk i forhold til økonomien i 
Beijing-Tianjin-Hebei regionen. Han 
påpegede, at vilkårene for udvikling af 
privatsektoren – et fokuspunkt i 
udviklingsplanerne - var dårligere i Xióng’ān 
end i Yangzi regionen omkring Shanghai.  
Færre end 50 af Kinas største private firmaer 
er til stede i Bejing-Tianjin-Hebei regionen, 
mens der alene i Zhejiang Provinsen er mere 
end 100. ”Hvordan kan Xióng’ān vækste ud 
af sin egen jord? Der er et stort 
spørgsmålstegn her”, sagde han. 
Sandsynligheden for, at han får ret er lille, 
men det er naturligvis vigtigt at lytte til 
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offentlig kritisk debat om projekter af denne 
støbning. Drømme behøver ikke at være 
dyrere end nødvendigt. 
 
Artiklen er resultat af et undervisningsforløb i 
efteråret 2017 om urbanisering i Kina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selvstændig box: Honette ambitioner 
 
En bygningsarbejder i Xiong Amtet under 
Xióng’ān Nye Distrikt slog for nyligt en 
ægteskabsannonce op på nettet. Han er bonde, 
53 år gammel, skilt og barnløs. Han søgte en 
kvindelig partner, helst under 25 og uddannet 
i USA eller England. Hans væsentligste 
fortrin i dette åbenlyst 
ulige ’drømmepartnerskab’ var hans ejerskab 
af 2 mu jord i Xióng’ān, som forventeligt 
skulle kunne indbringe en formue (se billede). 
Ganske rigtigt havde central-myndighederne i 
Beijing allerede 3. april 2017 bedt 
lokalmyndighederne i Hebei om at lukke for 
handel med jord og fast ejendom, indtil der 
var fastsat regler for salg. Annoncen kan ses 
som en galgenhumoristisk kommentar til de 
processer, der uvægerligt vil marginalisere 
den lokale befolkning under investorers og 
udvikleres jagt på jord i Xióng’ān, 
 
 

Dette indlæg blev først udgivet i Kinabladet 
Nummer 1, 2018.  
 

 
Kilde: 
http://shanghaiist.com/2017/04/0
7/Xióng’ān.php 




