
Belysning af potentialet i at bruge eksisterende fysiske rammer til nye formål – fast-
holdelse af stedets ånd. Er vi tilstrækkeligt opmærksomme på samspillet mellem nuti-
dens aktiviteter og byernes historiske anlæg? Og hvordan det kan skabe mere kvalitet i 
byplanlægningen og bedre balance mellem byliv og eventuelle bevaringshensyn.
Tilmelding: e-mail db@byplanlab.dk med oplysninger om navn, titel, adresse, 
telefon, e-mail og eventuelt EAN-nr. Oplys om du er studerende.

Arrangeret af Byplanhistorisk Udvalg 

14.30 – 15.15 Pause/gåtur på Holmen/Christiania.

Perspektiver på bevaring under udvikling
15.15 – 15.45 Svava Riesto, mag.art. og phd-studerende:
Når vi udvikler nye byområder, bliver der i dag tit talt om "identitet", "histo-
rie" og "kulturarv". Alle synes at være enige om, at bevaring af disse værdier 
er vigtige i nutidens byer. Ejendomsmæglere, developere, arkitekter og myn-
digheder er i mange tilfælde enige om fortidens relevans for fremtidens by. 
Men hvad mener vi med et steds historiske kvaliteter?                     
Hvordan definerer vi fortiden i dag, hvor bevaring er blevet en vigtig faktor i 
brandingen af nye byområde? Og hvem er det, der får lov til at definere forti-
den?
      
Omdannelsesprojektet Carlsberg Vores By er et eksempel på, hvordan be-
varingsindsatsen er uløseligt sammenknyttet med visionen for den nye by. 
Det har affødt nye samarbejdsformer og metoder, som delvist erstatter de 
vante sags- og tankegange. Oplægget diskuterer perspektiver på bevaring i 
byudviklingsprojektet Carlsberg, som på mange måder viser, at dansk beva-
ringspraksis i dag kendetegnes ved  spændvidde, brydninger, potentialer og 
paradokser.

15.45 – 16.00 Debat og afslutning.

16.00 Tak for i dag v/Michaela Brüel

Praktiske oplysninger
Efter tilmelding fremsendes faktura, som dækker deltagelse, forplejning, 
inkl. frokost samt efterfølgende note fra seminaret. Pris for deltagelse er 
400 kr. For studerende dog 200 kr. 
Mødestedet kan nås fra Københavns Hovedbanegård med bus 66 til Arkitekt-
skolen eller Metro til Christianshavns Torv og derefter til fods eller med bus 
66 til Arkitektskolen.

Bygenbrug
Indbydelse til byplanhistorisk seminar
fredag 6. november 2009 kl. 9.00 – 16.00
Kunstakademiets Arkitektskole, auditorium 6, op-
gang J, Danneskjold-Samsøes Allé 53, København K

Kulturpladsen i ”Vores By” 
v/ Carlsberg og Entasis



Program

9.00 – 9.10      Morgenkaffe
9.10 – 9.15       Velkomst v/formand Michaela Brüel og dagens ordstyrer,
                          museumsleder Poul Sverrild 

Havnen
9.15 – 9.45       Jannik Nyrop, ark.maa. planchef i Odense: Omdannelse af Odense  
Havn. Som I så mange andre danske havnebyer er også Odense i gang med at trans-
formere en del af byens godt 200 år gamle havneområde til andre formål og nye 
byformål.
Overskriften for visionen om transformationen fra havn til by har 2 hovedoverskrif-
ter, som Odense generelt arbejder efter i samtlige omdannelsesområder - bæredyg-
tigt genbrug af eksisterende byressourcer og levende nye bydele, hvor kulturarven i 
form af eksisterende bygninger skal beskyttes og benyttes til nye byformål.
Planchef Jannik Nyrop vil give et rids af omdannelsesindsatsen i hele Odense Kom-
mune og lægge særlig vægt på forudsætningenre for og processen omkring omdan-
nelsesindsatsen i Odense Havn i et perspektiv, som også vil omfatte sammenhæn-
gene mellem planlægningen og indsatsen i forhold til Odenses middelalderbykerne.

9.45 – 10.00 Debat

Bykernen og forstaden
10.00 – 10.30 Jonas Møller, journalist, Byggeriets Arbejdsgivere
I takt med, at byerne har bredt sig, har de gamle bymidter fået et stadig større op-
land og dermed en mere central placering. Der er dermed blevet mere rift om disse 
områder. Beboerne er flyttet ud, mens virksomheder, kontorer og butikker er flyttet 
ind – et markant eksempel er Bredgade i København. De centrale områder er overbe-
folkede i arbejdstiden og underbefolkede uden for arbejdstiden.
Ældre bygninger i bymidten er blevet renoveret for private midler og betragtes som 
prestigegivende for handels- og kontorvirksomheder samt for husstande med rela-
tivt høje indkomster. 

10.30 – 10.45 Debat

10.45 – 11.00 Pause

Industriområdet
11.00 – 11.30    Frank Allan Rasmussen, cand.phil og museumsleder, Halsnæs Kom-
mune: Stålbyen Frederiksværk - Kulturarv som plan- og udviklingsredskab
Frederiksværk rummer en bemærkelsesværdig industriel kulturarv og blev i 2007 
udnævnt til et af Danmarks nationale Industriminder. Året efter fik området status 
som Kulturarvskommune. Det har ført til et spændende skred i forholdet mellem 

politikere, planlæggere og kulturhistorikere. De tre niveauer har taget industrikultu-
ren til sig, og de fælles visioner og strategier skal omsættes til kommuneplanram-
mer og bevarende lokalplaner. Nu bliver der for alvor taget hånd om kulturarven til 
gavn for alle involverede parter. Men kulturarven er under pres og i særdeleshed 
den industrielle kulturarv. Det gælder også i Frederiksværk, hvor erhvervshavn, stål-
værksområde og nedlagt industri står for at skulle omdannes - det rejser spørgs-
målet om, hvordan man skaber balance mellem bevaringshensynet og ønsket om 
byudvikling?

11.30 – 11.45 Debat

12.00 – 13.00 Frokost.

Offentlige institutioner
13.00 – 13.30 Asbjørn Gade-Nielsen, ark. maa,/byplankonsulent Furesø Kommune: 
Omdannelse og genbrug af Flyvestation Værløse 
I 1910 blev "Lejren ved Værløse" oprettet som træningslejr for hæren. Gennem de 
næste 50 år blev det militære anlæg udvidet i flere omgange bl.a. af de tyske trop-
per under besættelsen og af Nato under den kolde krig. I slutningen af 1990erne 
begyndte afviklingen af flyvestationen som operativ base. Et område på 520 ha be-
liggende midt i hovedstadsområdet er nu ved at overgå til civil anvendelse. 
Dette er en kommunal byplanlæggers fortælling om bevaringsværdige bymiljøer, 
store hangarer, kulturhistoriske anlæg, smuk natur, beskyttede dyrearter, rekreative 
muligheder, miljømæssige problemer, økonomiske interessekonflikter og den stats-
lige, regionale og kommunale planlægning.

13.30 – 13.45 Debat

Trafikarealer
13.45 – 14.15
Ib Asger Olsen, prof.,landskabsark.: 
Genbrug af trafikarealer.
Byen og dens funktioner er under stadig forandring pga. nye behov og den tekniske 
udvikling, således også trafikarealer. Der foregår derfor en løbende politisk debat 
om at konvertere trafikarealer til nye formål. Især det fintmaskede jernbanenet, 
der dækkede landet for 100 år siden, er blevet forældet i forhold til bilismen, og de 
ofte velbeliggende jernbanearealer bruges nu til boliger, parker og uden for byerne 
til stier i landskabet.. Bortset fra nedklassering af visse veje er vejarealer sjældent 
genstand for ny anvendelse, da vejstrukturen til stadighed udvides. Arealer til nye 
vejanlæg bliver dog ind i mellem inddraget til anden anvendelse efter fornyet poli-
tisk overvejelse.

14.15 – 14.30 Debat 

(fortsættes)


