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I langt højere grad end under højkonjunkturen vil 
offentlige investeringer i de kommende år være vigtige 
drivere for udviklingen. Men store ambitioner og 
investeringsbehov på bl.a. velfærds- og miljøområ-
derne, giver kamp til stregen om både penge og andre 
ressourcer. En hård prioritering er nødvendig, og det 
kræver politisk mod. Til gengæld har kommunerne en 
unik mulighed for at være med til at sætte dagsorde-
nen.

• Hvordan kan de kommende års store offentlige 
investeringer i f.eks. uddannelses- og ældreinstitu-
tioner, sygehuse og infrastruktur være med til at 
skabe bedre byer? 

• Vil der stadig være lys i alle de gamle rådhuse, skoler 
mv.? Er de tidssvarende, skal de nedlægges eller 
bruges til nye formål? 

• Hvad er behovene for at opdatere og videreudvikle 
bycentre, bolig- og erhvervsområder, bygninger og 
infrastruktur? 

• Hvordan kan offentlige og private investeringer 
spille sammen i f.eks. byomdannelse, uddannelse og 
kulturliv? Hvilken synergi kan vi opnå ved at koble 
indsatserne på tværs af fagskel, plantraditioner og 
de mange aktører? 

Hvordan vi skal prioritere udviklingen i henholdsvis 
de tæt befolkede byregioner og udkantområderne er et 
tilbagevendende hovedtema i både kommunernes, 
regionernes og statens planlægning. I en stram øko-
nomi vil det være endnu mere i fokus. Er der overhove-
det realistiske alternativer til en fortsat centralisering af 
byvæksten – og en mere håndfast opprioritering af de 
levedygtige byer og lokalområder? Hvor skal vægten 
lægges, og hvordan kan det gå hånd i hånd med en 
bæredygtig udvikling?

Planlægningen skal levere gode og langtidsholdbare 
løsninger på indretning og opdatering af vores byer, 
infrastruktur og landskaber. Og bidrage til prioriterin-
gen ved at belyse konsekvenserne af de valg der træffes 
– fysisk, socialt, økonomisk etc.. Har vi de nødvendige 
redskaber, og bruger vi dem godt nok? Trænger plan-
lægningen selv til en opdatering? 

Det vil vi sætte til debat på byplanmødet. 
Vel mødt i Århus den 7.-8. oktober 2010!

Maj Green
Formand for Dansk Byplanlaboratorium

offensiv planlægning i  
en stram økonomi

kampen om investeringer 

musikhuset Århus
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	 Torsdag	den	7.	okTober

10.00 Byplanmødet åbnes i Musikhuset Århus. 
 Velkomster ved 
* Bestyrelsesformand Maj Green,  
 Dansk Byplanlaboratorium, og
* Borgmester Nicolai Wammen (A), Århus Kommune

 Kampen om væksten – og hvorfor vi ikke altid 
snakker så højt om den

 Én af de vigtigste prioriteringer som danske lokalpoli-
tikere foretager i disse år er den geografiske indretning 
af de nye kommuner og regioner. Hvilke skoler m.v. 
skal lukkes/holdes åbne, hvor skal rådhuset ligge, hvor 
skal sygehusene placeres, osv? Men diskussionen tages 
ikke alle steder lige åbent. Hvad er det egentlig, som er 
på spil? Og hvorfor er det så svært at debattere poli-
tisk? 
* Professor Ulrik Kjær,  
 Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab 

 et mylder af ønsker – en klar planstrategi 
 Hvad er visionerne for fremtidens Århus, og hvordan 

er de mange ønsker til byens udvikling prioriteret i 
kommunens planstrategi? Hvilke projekter er der gang 
i, trods krisen? Hvordan vil byrådet – i en periode 
med lavkonjunktur – holde fast i kvalitetskrav og lang-
sigtede løsninger? Hvordan inddrages og samarbejdes 
med borgere, erhvervsliv, uddannelser etc.?
* Rådmand Laura Hay (V),  
 Århus Kommune, Teknik og Miljø 

11.20 Pause 

11.50 en privat filantrop med kloge penge
 Siden år 2000 har Realdania uddelt ca. 10 mia.kr. til 

over 1000 projekter i forskellige egne af landet. For-
målet er at fremme livskvalitet gennem det byggede 
miljø, og hvordan gør man det? Det ligger i Realda-
nias filosofi ikke kun at komme med penge, men også 
med viden og engagement. Hvordan arbejder Real-
dania som en strategisk filantrop sammen med kom-
munerne i konkrete netværk og partnerskaber?
* Bestyrelsesformand Jesper Nygård, Realdania

 Hvordan skaber vi udvikling 
– også i en krisetid?

 Visioner og ambitioner er nødvendige, men hvad 
er realistisk i en krisetid? En konjunktur-robust 
planlægning må tage afsæt i byernes særpræg og 
ressourcer i bred forstand: befolkning, erhverv, det 
sociale og kulturelle liv, de fysiske omgivelser, 
økonomi og marked. Der er mange slags byer og 
svar – både flotte resultater, og projekter som ikke 
hænger sammen planlægningsmæssigt. Er planlæg-
gerne vor tids “kriseknusere”, eller en del af proble-
met?
* Markedschef Ole Stilling,  
 COWI A/S, Plan, Udvikling & Design

12.45 Frokost i Musikhuset Århus.

14.15 Delmøder (se side 4) 

16.30 Pause

19.00- aftenarrangement i Radisson Blu Scandinavia 
01.00  Hotel Århus. ByplanPrisen 2010, middag, 

 underholdning, dans. 

	 Fredag	den	8.	okTober

09.00 Byplanmødet genoptages i Musikhuset Århus.

09.05- 100 minutters byen 
09.35 Et kærligt/kritisk portræt af den østjyske million by, 

som optakt til udflugterne. 
* Journalist Pernille Stensgaard, Weekendavisen, og
* Lektor, ph.d. Tom Nielsen, Arkitektskolen i Århus

10.00 Udflugter (se side 8) afgår fra Musikhuset Århus

16.00 Fælles afslutning i Ridehuset i Århus Midtby. 
Byplanmødet afrundes af 
* Bestyrelsesformand Maj Green,  
 Dansk Byplanlaboratorium

16.30 Byplanmødet slutter

program	 reT	Til	ændringer	Forbeholdes	
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DelmøDer Efter frokost i Musikhuset starter delmøderne kl. 14.15 i 
lokaler tæt ved Musikhuset. Af hensyn til lokalestørrelser er 
der loft over antallet af deltagere på de enkelte delmøder. 

Det er kun muligt at deltage i et af de anførte delmøder. Angiv 
venligst ønsker om delmøde på tilmeldingen i prioriteret 
rækkefølge ! Ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmel-
ding modtages (først til mølle). 

Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder.

a voksende krav – færre penge 
Debat om strategi og prioritering

Voksende brugerkrav står overfor statslige og kommunale krav 
om besparelser, og det sætter kommunernes økonomi på en 
hård prøve. Kan et højt serviceniveau fastholdes alle steder? 
Har alle byer og landsbyer krav på en ensartet service – skoler, 
biblioteker etc.? Hvordan kan planlægningen bruges som et af 
redskaberne i den ofte svære prioriteringsproces? 

* Borgmester Flemming Eskildsen (V), Skive Kommune
 Replik ved: 
* Professor Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab,  

Syddansk Universitet

C Har du talt med din investor i dag?
Workshop om drøm og virkelighed
Arrangeres i samarbejde med Netværk for Yngre Planlæggere (NYP)

Hvordan går det med din drømme? Er der nogen, der vil lege 
med dig? Er Realdania svaret? Netværk for Yngre Planlæggere 
byder velkommen til en anderledes workshop, der tager dig 
med en tur rundt i investormanegen. Her syretestes og kvalifi-
ceres idéer. Hvordan arbejder du med udfordringer og barri-
erer i din hverdag? Hvilke muligheder har du? Kommer livet 
før planlægningen eller planlægningen før livet? Hvad er 
drøm og hvad er virkelighed? Hvis du tilmelder dig her, skal 
du forvente hjemmearbejde inden Byplanmødet, men vi lover, 
at det nok skal blive sjovt!

* NYP-medlemmerne Lone Billehøj, Mads Farsø og  
Mads Uldall

* Investor Julius Jensen, MT Højgaard 

B tættere på fondsprojekter 
Debat om proces

Lokale- og Anlægsfonden bevilgede i 2009 110 mio. kr. til 
projekter med fokus på idræt, kultur og fritid. Fonden arbej-
der strategisk med sine særinteresser, og de ansøgninger, der 
får støtte, er nødt til at beskrive deres projekter ligeså strate-
gisk. På delmødet diskuteres forholdet mellem fonde og 
kommuner – hvor langt kan de gå hver især? Hvor ligger den 
demokratiske kontrol? Hvad er god fondspraksis, og hvordan 
fastholder kommunerne en linje i sine projekter, så ansøgnin-
gen ikke spiller på f.eks. “kulturarv” den ene dag og “sundhed” 
den næste? 

* Direktør Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfonden 
* 

D på vej mod den næste kommuneplan 
Workshop om plan, proces og projektstyring

“Tænk planstrategi og kommuneplan sammen med den 
økonomiske virkelighed”. “Find en proces, der passer til 
kommunens rytme”. Sådan lyder nogle af anbefalingerne i 
Plan09s sidste projekt, der samler op på de seneste kommune-
planer. Det kræver bevidste valg, hvis planerne skal opnå 
politisk ejerskab. Nye planstrategier står for døren, og planer-
nes form og indhold skal fastlægges. På workshoppen diskute-
rer vi mulighederne for at koble planstrategien til kommunens 
øvrige politiske processer og økonomiske beslutninger. Og 
hvordan politikere, direktion og planlæggere kan spille sam-
men for at få det bedste resultat. Træk i arbejdstøjet og disku-
ter ud fra egne erfaringer!

* Tidl. formand for Plan09 Niels Østergård 
* Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Sorø Kommune
* Tidl. borgmester Uffe Steiner Jensen (A), Fredericia

På delmøderne A-I er der afsat god tid til spørgsmål og debat.

Torsdag	den	7.	okTober	
kl.	14.15-16.30

Partner Ole Bladt-Hansen, Lundgaard Konsulenterne 
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e en sund investering i trafik 
Debat om strategi og prioritering

“Færre biler skal køre gennem byen, det skal være nemmere at 
finde en parkeringsplads, og cyklisterne og de gående skal have 
endnu bedre forhold”. Sådan lyder det fra Odense Kommune i 
Trafik- og mobilitetsplan fra 2009. Men hvordan skal de 
forskellige trafikarter prioriteres, hvis vi vil investere i fremti-
den? I Trafik- og mobilitetsplanen er det målet at udvikle 
mobiliteten med fokus på fodgængere, cyklister og kollektiv 
trafik. Samtidig skal smertensbarnet Thomas B. Thriges Gade 
omdannes til pladser med liv og leg. Kommunen investerer 
250 mio. kr. over de næste 10 år og forventer, at pengene 
kommer igen i form af mindre støj og forurening og højere 
trafiksikkerhed og sundhed. Med afsæt i egne projekter leverer 
Århus og Københavns Kommuner en kærlig kritik af Odense 
Kommunes planer. 

* Trafikplanlægger Connie Juhl Clausen, Odense Kommune
 Replikker ved:
* Stadsarkitekt Gøsta Knudsen, Århus Kommune
* Trafikplanlægger Maria Wass-Danielsen, Københavns 

Kommune

F Detailhandel – kvalitet frem for kvantitet
Inspiration fra ind- og udland, se også udflugt 9 

“Respekt for den eksisterende bymidte”. Det vil være den nye 
tendens, når investorerne på detailhandelsområdet fremover 
bygger nye centre, lyder vurderingen fra en rådgiver. Men hvor 
langt kan kommunerne egentlig presse investorerne? Hvilke 
muligheder er der for at arbejde med at blande offentlige og 
private rum, så bymidten ikke lukker ved butiks-lukketid? 
Delmødet stiller skarp på, hvordan vi igennem de store investe-
ringer i shoppingcentre kan få en bedre by og mere liv i bymid-
ten. Desuden skal vi høre om det omvendte kommuneatlas, der 
viser hvor i Randers der må rives ned. Bymidten skal nemlig 
indsnævres, fortættes og forfines for at tiltrække kunderne. 

* Direktør Per Nyborg, Institut for Centerplanlægning
* Planlægger Morten Aabo, Randers Kommune 

projekt multimeDiehuset pÅ De bynære havnearealer i Århus
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g nyt liv i gamle huse?
Inspiration fra ind- og udland, se også udflugt 10

Hvad stiller vi op med de gamle huse? Hvilke funktioner kan 
ældre erhvervsejendomme genanvendes til? Hvad koster det at 
renovere, og hvornår kan investeringer i gamle huse egentlig 
betale sig? På delmødet hører vi om erfaringerne fra omdan-
nelsen af den tidligere Papirfabrik i Silkeborg, der bl.a. er 
blevet belønnet med Byplanprisen. På delmødet spørger vi 
også, om vi kan hente inspiration fra omdannelsen af Stads-
festzaal Antwerp og andre inden- og udenlandske omdannel-
sesprojekter.

* Investor Kent Madsen, Henton Ejendomme
* Arkitekt m.a.a. Jesper Back, Exners Tegnestue A/S

H et nyt supersygehus 
Inspiration fra Århus

Kan en så massiv offentlig investering i sundhed være med til 
at skabe en bedre by? I Skejby ved Århus bygger Region 
Midtjylland et nyt supersygehus. Hvordan kan letbane, veje og 
stier håndtere de ca. 10.000 ansatte (+ patienter og pårøren-
de), der dagligt pendler til sygehuset. Hvor skal de ansatte bo? 
Hvordan passer sygehusplanlægningen ind i kommunens 
erhvervsprofil og andre planer, og hvilke planlægningsmæssige 
skridt skal der tages, før det første egentlige spadestik? Delmø-
det orienterer om de overvejelser, som region og kommune 
gør sig i planlægningen.

* Specialkonsulent Morten Weise Olesen, Region Midtjylland
* Trafikplanlægger Peter Hermansen, Region Midtjylland
* Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr, Århus Kommune

i investeringer i landdistrikter
Debat om projektstyring, netværk og samarbejde

Et medborgerhus på vand – Aktivitetsflåden i Tejn på Born-
holm – skal på en gang rumme kulturelle aktiviteter og kon-
torfaciliteter for foreningslivet, og fungere som badeanstalt 
om sommeren. Projektet finansieres af LAG-midler, et lokalt 
pengeinstitut og en større fond, mens driften sikres af regions-
kommunen. Også i Thy kan de fortælle historier om, hvordan 
lokale ildsjæles og foreningers ideer realiseres gennem puljer 
fra EU, stat, region og kommune. F.eks. det nye Kurbad Thy, 
der har til formål at hjælpe bosætningen på vej, og give well-
ness til borgere, medarbejdere i lokale virksomheder og 
turister. På delmødet diskuteres, hvad der skal til for at den 
slags projekter lykkes. Om lokal forankring og samarbejde på 
tværs af foreninger med kommunen og andre aktører.

* Projektmager Michael Skovgaard, Tejn 
* Formand for Miljø- og Teknikudvalget Henning Holm (A), 

Thisted Kommune

vision for omDannelse af Det tiDligere goDsbaneareal i Århus til  
bl.a. kulturproDuktionscenter (øverst). arealet i Dag (neDerst) 
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Delmøderne J.1-J.4 indledes alle med et fælles temaoplæg “Investeringer i byomdannelse” kl. 14.15-15.00. 
Efter en kort pause kan man deltage i et af de kortere delmøder J.1-J.4, der alle starter kl. 15.15. 

Bemærk venligst: efter det fælles temaoplæg er der bustransport til delmøde J.1, der afholdes i Pakhus 27 på de bynære 
 havnearealer. Dette delmøde slutter senest kl. 16.45. Delmøderne J.2, J.3 og J.4 slutter senest kl. 16.30.

J investeringer i byomdannelse
Fælles temaoplæg

Hvordan vurderes investeringssikkerhed ud fra forskellige 
aktørers synsvinkel? Hvordan kan kommunernes investeringer 
påvirke byernes udvikling? Hvilke positive effekter kan kom-
munerne opnå ved at investere i byfornyelse? Hvordan kan 
man få de private investorer med, og hvor meget kan man 
geare den offentlige krone? Få nogle af svarene i denne “mini-
forelæsning”. 

* Direktør Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut ved 
Aalborg Universitet 

Herefter kan man deltage i et af følgende delmøder:

J2
investeringer i udsatte boligområder 

Inspiration fra Odense

Størstedelen af projektmidlerne til investeringer i udsatte 
boligområder sker for øjeblikket gennem Landsbyggefonden 
ved at udarbejde fysiske og sociale helhedsplaner, der under-
støtter udviklingen af bæredygtige boligområder. Er kommu-
nerne gode nok til at påvirke boligorganisationernes arbejde 
med at lave helhedsplaner for udsatte boligområder? Almene 
boligområder skal ikke ses som en ø i byen, men som en del af 

J1 Havneomdannelse  
– visioner, processer og resultater

Debat om strategi og prioritering, se også udflugt 3

Hvad går visionerne på? Og hvilke byer og byliv er de ønskede 
resultater af de store visioner for de nye bydele på Århus og 
Københavns nordhavne. På Århus Havn starter man med at 
bygge på yderste kaj og arbejder sig ind – i København er det 
lige omvendt. Hvilke processer er centrale for at indfri visio-
nerne? Og hvordan får man investorerne til at arbejde i samme 
retning? Delmødet finder sted omkring en model af nordhav-
nen på Århus Havn og byder på to spændende og rigt illustre-
rede oplæg. På delmødet går vi spadestikket dybere end smarte 
plancher med en masse mennesker på!

* Sekretariatsleder Bente Lykke Sørensen,  
De bynære havnearealer, Århus Kommune

* Programleder Claus Bjørn Billehøj, Københavns Kommune

J3
De forfaldne boliger på landet 

Debat om strategi og prioritering

Hvor langt rækker Nedrivningspuljens 150 millioner? Da 
Socialministeriet åbnede for ansøgninger stod de 39 ansøg-
ningsberettigede kommuner i kø, og endnu flere ønskede at 
kunne få del i puljen. Statens Byggeforskningsinstitut estime-
rer, at der på landsplan er 10.000 boliger, der er så forfaldne, at 
de ikke kan sælges. Og en ny undersøgelse lavet af Ingeniøren 
viser, at op imod hver tiende bolig bliver overflødig i de værst 
ramte kommuner i 2020. På delmødet hører vi om to kommu-
ners måder at tackle de dårlige boliger på, og stiller spørgsmå-
let om der er behov for at tage mere drastiske midler i brug? 
Er der nogle der tør sige afvikling af landsbyer? 

* Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jørgen Bing (F), 
Hjørring Kommune

* Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Steffen Husted 
Damsgaard (V), Lemvig Kommune 

J4
investeringer i bæredygtighed

Debat om et nyt planværktøj

I København skal større byudviklingsprojekter fremover leve 
op til ikke mindre end 14 bæredygtighedshensyn – miljømæs-
sigt, socialt og økonomisk. Med det nye Værktøj til bæredygtig 
udvikling stiller kommunen krav til investorerne. F.eks. skal 
udviklingsprojekter have mindst 1/3 kollektiv transport, 
mindst 1/3 cykel og maks. 1/3 bil, ligesom der skal være en 
blanding af boligtyper og ejerformer. Hvordan er værktøjet 
skruet sammen, og hvordan bruger kommunen det i med- og 
modspil i.f.t. investorer? Får vi til syvende og sidst en bedre by 
ved at bruge et vurderingsværktøj som dette?

* Projektleder Rikke Lethare Nielsen, Københavns Kommune
 Replik ved:
* Investor Jørn Tækker, Tækker Group A/S

den bymæssige sammenhæng og kommunens overordnede 
planlægning. Delmødet stiller skarpt på, hvordan helhedspla-
ner for almene, mindre boligområder kan finansieres og 
organiseres.

* Konsulent Bjarne Brøndgaard, Borgmesterforvaltningen, 
Odense Kommune
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UDFlUgter Efter hovedforedraget “100 minutters byen” fredag morgen i 
Musikhuset Århus starter alle udflugter herfra kl. 10.00 og er 
tilbage i Århus Midtby senest kl. 16.00 til byplanmødets fælles 
afslutning i Ridehuset. 

Der er loft over antallet af deltagere på de enkelte udflugter, og 
ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages 
(først til mølle). Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmel-
dingen i prioriteret rækkefølge!

Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne.

1 investeringer i de grønne træk,  
naturen og  miljøet 

Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune

“I 2030 skal vi være CO2-neutrale”, lyder en af Århus Kommu-
nes målsætninger. Det indebærer bl.a. investeringer i natur og 
miljø og en fordobling af kommunens nuværende skovareal. 
Udflugten foregår i de bynære landskaber omkring Århus og 
fokuserer på, hvordan målsætningen om CO2-neutralitet kan 
realiseres. Vi passerer gennem byens grønne kiler og eksiste-
rende og kommende skovarealer, som kombinerer investeringer 
i natur, friluftsliv og miljø. Vi besøger bl.a. Egådalen med den 
nye Egå Engsø, og oplever det kunstigt anlagte bakkelandskab 
Hasle Bakker, samt nogle mindre klimatilpasningsprojekter 
som regnvandsbassiner, der indpasses “naturligt” i de grønne 
kiler. Vi spiser frokost på Årslev Kro.

2 investeringer i bæredygtige byer  
og bygninger 

Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune

Hvordan kan vi bygge for at blive CO2-neutrale? Udflugten 
viser, hvad der skal til, hvis Århus Kommune skal være CO2-
neutral i 2030. Bl.a. skal alt lokalplanpligtigt boligbyggeri i 
kommunen opføres som energiklasse 1-byggeri. På udflugten 
besøger vi nyere boligbebyggelser, hvor bæredygtighedssigtet 
har været i højsædet. Blandt besøgsmålene er:  
Andels samfundet i Hjortshøj, Økohus 99 i Skejby og Bolig-
foreningen Ringgårdens energibillige bebyggelser i Lystrup.

Fredag	den	8.	okTober	
kl.	10.00-16.00

Den nye egÅ engsø økohus 99 i skejby
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3 investeringer i havneområderne 
Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune. I udflugten indgår en havnerundfart.

Der er store udviklingsprojekter i gang for Århus Havn. 
Udflugten fokuserer på udviklingen af en helt ny bydel på 
havnefronten i Århus og på udvidelsesplanerne for container-
havnen. Vi får et overblik i Pakhus 27, hvor der udstilles en 
stor model af den fremtidige bydel. Vi bliver guidet rundt i 
Nordhavnen, der på få år skal omdannes til en ny, moderne 

bydel med boliger, erhverv og opholdssteder – helt tæt på 
vandet og samtidig en del af city. Vi spiser frokost i Havnehu-
set med udsigt til by, bugt og havn. Med skonnerten Brita Leth 
tager vi på havnerundfart, og hører om Danmarks største 
containerhavn, der snart bliver endnu større. 

4 investeringer i at gøre forstad til by 
Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune

“Vi bor alle i ghettoer i dag”, hævder mange fagfolk. Udflugten 
begynder med en introduktion til helhedsplanen for Gellerup 
og de omfattende investeringer og renoveringer, som bebyggel-
sen står overfor. Der er gennemført mange renoveringer af 
60ernes og 70ernes boligforeningsbebyggelser i Århus Vest, og 
kommunen trækker på erfaringerne herfra, når helhedsplanen 
skal gennemføres i en god proces. På udflugten besøger vi 
Gellerup med sin Bazar Vest, samt bebyggelserne Holmstrup-
gård og Hasle Bakker. På udflugten møder vi nogle af de nøgle-
personer, der er involveret i udviklingen af Århus Vest.

containerhavnen i Århus

bazar vest veD gellerup
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5 investeringer i kulturlivet 
Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune. En del af udflugten foregår på cykel.

Byer skal tiltrække, udfordre – og hænge sammen! Investerin-
ger i kultur er en væsentlig forudsætning, og Århus prioriterer 
kulturen højt bl.a. for at blive europæisk Kulturhovedstad i 
2017. Udflugten er en tour de force i Århus’ kulturinstitutio-
ner – vi runder otte af dem på cykel! Touren begynder ved 
Musikhuset og AROS, hvor vi hører om den kulturelle sats-

ning, de er udtryk for. Vi runder Lynfabrikken, der er kontor-
hotel og kaffebar for kreative iværksættere. Desuden besøger vi 
Kaospiloter og Frontløbere, Produktionscenter for rytmisk Musik 
og Godsbanen, der skal være et center for billed- og scenekunst. 
Vi spiser frokost i Filmbyen med udsigt til Århus Havn.

6 Favrskov – godser og gasser 
Arrangeres i samarbejde med Favrskov Kommune, 
samt Miljøcenter Århus og Dansk Landbrugsrådgivning.

Favrskov, Frijsenborg, Bidstrup, Løjstrup, Ulstrup og Kollerup 
er alle godser, der repræsenterer tidligere tider massive investe-
ringer i landbrugsbyggeri. Men nutidens investeringer lader 
ikke datidens noget tilbage. Store moderne landbrugsbedrifter 
og biogasanlæg præger Favrskov Kommunes betydelige 
landbrugsområder, og udflugten fokuserer på landbrugets 
landskaber og bygninger, gamle som nutidige. I Ødum besøger 
vi et forsøgsanlæg, hvor halm og energipil bliver til biodiesel, 
og diskuterer de planlægningsmæssige muligheder og begræns-
ninger. Vi spiser frokost på Clausholm Slot. Her hører vi om 
det enestående parkanlæg, der er restaureret for fondsmidler. 
Om eftermiddagen besøges Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, der 
er et fællesanlæg for lokale landmænd. Her skal vi høre om 
udfordringerne ved driften af anlægget, der producerer gas, el 
og afgasset gylle. 

fra kulturbegivenheDen ”sculpture by the sea” i Århus (2009)

høst af energipil
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7 Horsens og millionerne 
Arrangeres i samarbejde med Horsens Kommune.

I Horsens skal vi se på resultaterne af de store kommunale, 
statslige og fondsinvesteringer i de senere år. Vi begynder med 
en byvandring i Vestbyen, hvor der er gennemført et kvarterløfts-
projekt. Vi skal opleve Vestbyens beboerhus og Slotsskolen – en 
helt ny folkeskole med anderledes udearealer. I det tidligere 
Horsens Statsfængsel hører vi om planerne for at omdanne det 
til kulturelle formål. Herefter besøger vi Casa Arena, som kan 
rumme alt fra U2-koncerter til superligafodbold. Om eftermid-
dagen runder vi Midtbyen og Havnen, hvor der er store planer 
for fortætning på vej. Udflugten afsluttes på Vitus Bering Uni-
versity College – et hus for uddannelse, forskning, erhverv og 
innovation. 

8 odder – investeringer i kvalitet 
Arrangeres i samarbejde med Odder Kommune.

På udflugten skal vi opleve kommunale og private initiativer 
med betydning for kvalitet i hverdagen. Fokus er på rekrea-
tion, friluftsliv og lokal fødevareproduktion. På udturen langs 
Kattegatskysten stopper vi og nyder udsigten over Norsminde 
Fjord. Her har der i mange år været et ønske om at etablere en 
rekreativ sti til Odder. Vi hører om projektet, og de forskellige 
hensyn, der skal varetages. Vi fortsætter til en af “De 5 Gårde”, 
det nænsomt istandsatte Gyllingnæs Gods, og hører på en 
rundvisning om godsets produktion af kvalitetsfødevarer. Vi 
spiser frokost på Fru Møllers Mølleri, der har specialiseret sig i 
hjemmeforarbejdede landbrugsprodukter. Udflugten slutter 
med et besøg i Den Økologiske Have i Odder. 

vitus bering university college i horsens

norsminDe fjorD i oDDer kommune
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9 randers renoverer og revitaliserer 
Arrangeres i samarbejde med Randers Kommune.

På udflugten får vi indblik i, hvordan Randers Kommune 
anvender fonds- og byfornyelsesmidler til at renovere beva-
ringsværdige bygninger. Først går udflugten til landsbyen 
Vestrup, hvor udtjente landbrugsbygninger er omdannet til 
boligformål. I Randers by skal vi se eksempler på renoverede 
bevaringsværdige bolig- og erhvervsejendomme. Vi spiser 
frokost på Værket, Randers Musik & Teaterhus, et omdannet 
tidligere elektricitetsværk. Vi besøger et af Danmarks største 
byrum Østervold, der danner byens nye akse og forbinder den 
historiske middelalderbykerne med de nye, moderne bydele.  
På en byvandring i Randers middelalderby hører vi også om 
det omvendte kommuneatlas, der bruges til at afgøre, hvor der 
kan fortættes, uden at middelalderbyen ødelægges.

10 investeringer i bevaringsværdige  bygninger 
Arrangeres i samarbejde med Silkeborg Kommune.

Partnerskaber mellem investorer, rådgivere og kommune er 
noget som Silkeborg har mange erfaringer med. Udflugten 
begynder med en byvandring på Papirfabrikken, der er om-
dannet fra industri til bolig- og erhvervsområde. Området 
huser nu moderne virksomheder, og vi diskuterer forholdet 
mellem beskyttelse og benyttelse af området og de ældre 
bygninger. Dernæst runder vi Søtorvet, hvor der netop er 

udskrevet en arkitektkonkurrence  en helhedsplan for 
området. Vi går til havnen, hvorfra vi tager en turbåd og spiser 
frokost ombord. Vi stiger af ved anløbsbroen for Fersk-
vandscentret. Det var oprindeligt et sanatorium, men blev i 
1988 købt at Silkeborg Kommune og huser nu både fersk-
vandsakvarium, forskningsinstitution og en række private 
virksomheder. 

et af Danmarks største byrum, østervolD i ranDers

Den omDanneDe papirfabrik i silkeborg

om
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12 nye samarbejdsformer i skanderborg 
Arrangeres i samarbejde med Skanderborg Kommune.

Skanderborg Kommune satser på samarbejde med private 
investorer, og det bidrager til kommunens prioriteringer i en 
krisetid. Vi lægger ud med et besøg i Kildebjerg-Ry, hvor 
kommunen og en pensionskasse udvikler et nyt bolig- og 
erhvervsområde samt en 18 hullers golfbane i et offentligt-
privat partnerskab (OPP). I Ry bymidte ser og hører vi om 
igangværende omdannelsesprojekter i samarbejde med private 

investorer. Vi spiser frokost i Vestermølle, der er restaureret for 
fondsmidler. Vi besøger kommunens nyeste byudviklingsom-
råde Anebjerg – og slutter af i Skanderborg Bakker, et nyt 
stationsnært boligområde, der er realiseret i samarbejde med 
et udviklingsselskab. 

11 landskabet som  
investeringsobjekt 

Arrangeres i samarbejde med Silkeborg  
Kommune.

Landskabsværdier er altid i spil, når der 
planlægges, for landskaberne er den ramme,  
som offentlige og private investeringer placeres i. 
På udflugten præsenteres vi for forskellige aspekter 
ved håndteringen af dette ‘bagtæppe’ for investeringer. 
Vi passerer Silkeborg by, hvor en 200 år gammel planlæg-
ning har sikret landskabstræk, der går helt ind i byens hjerte 
– og hører om arbejdet med at indpasse den ny motorvej.  
Vi spiser frokost på den nedlagte Vrads Station, og om efter-
middagen besøger vi Danmarks største skovområde, store 
heder og reneste søer. Det er et landskab, hvor planer og 
EU-direktiver spiller en meget vigtig rolle både for beskyttelse 
og benyttelse nu og i fremtiden.

lanDskabsmoDel meD ny motorvej  
veD silkeborg

skanDerborg bakker, et nyt stationsnært boligomrÅDe
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13 en god omvej 
Arrangeres i samarbejde med Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune arbejder aktivt på at skabe kultur- og 
friluftsprojekter for borgere og turister – både i Ebeltoft og på 
Mols. På Ebeltoft Havn gør vi status på bevægelsesprojektet 
“En god omvej – Mens vi venter”, der udspiller sig i tomrum-
met mellem Glasmuseet, Fregatten Jylland og de tidligere 
industriarealer. Vi diskuterer, hvordan hele havnefronten kan 

aktiveres. Vi spiser frokost i Glasmuseets cafe. Senere går 
udflugten til den nye nationalpark i Mols Bjerge, bl.a. med 
besøg på Hack Kampmanns Jagtslot på Kalø Gods. Her hører 
vi om arbejdet med den første nationalparkplan samt om de 
specielle finansierings- og investeringsvilkår i den nye lovgiv-
ning.

14 videnaksen i Århus 
Arrangeres i samarbejde med Region Midtjylland.

Se og hør om de store investeringer, der styrker Århus som 
vækstcenter. Udflugten sætter fokus på synergi mellem virk-
somheder og Region Midtjyllands rolle i udviklingen. På en 
bustur guides vi igennem videnaksen fra Århus Havn. Her 
bliver Navitas Park centrum for energi, innovation og uddan-
nelse. Hos Århus Universitet og i IT Byen Katrinebjerg får vi 

indtryk af den fagre nye IT-verden. Efter frokost på Incuba 
Science Park besøger vi Agro Food Park. Her skal vi opleve, 
hvordan man med udgangspunkt i Landbrugets Rådgivnings-
center og naboskabet til Universitetshospitalet Skejby er ved at 
skabe et af verdens fem stærkeste kraftcentre for videnudnyt-
telse og innovation inden for landbrug og fødevarer. 

ebeltoft havn og by

projekt for nyt universitetshospital i skejby, Århus
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Byplanmødets hovedforedrag samt frokost torsdag finder sted i 
Musikhuset Århus, Thomas Jensens Allé 2, 8000 Århus C. 

Delmøder torsdag eftermiddag finder sted i lokaler tæt ved 
Musikhuset (indenfor gangafstand). 

Middag m.v. torsdag aften finder sted i Radisson Blu Scandi-
navia Hotel Århus (ved siden af Musikhuset). 

Mødets fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted i 
Ridehuset i Århus Midtby (ved siden af Musikhuset).

Tilmelding	og	beTaling

Tilmelding til Det 60. danske Byplanmøde foretages online  
på vores hjemmeside www.byplanlab.dk (fanebladet “Byplan-
mødet”). Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i 
hænde senest mandag den 9. august 2010. Bekræftelse og 
faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlabora-
toriet.

Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 9. august og til og med 
onsdag den 22. september 2010 betales et gebyr på kr. 500. Ved 
afbud efter den 22. september betales den fulde deltagerafgift.

Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at 
prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald 
oprettes en venteliste.

delTageraFgiFT

Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder 
fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2010 er kr. 4.990. 
Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. 
For alle andre er deltagerafgiften kr. 6.660.

Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og 
deltagermateriale – herunder BYPLANNYTs septembernum-
mer. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften.

overnaTning	

HRG Nordic i Århus står for formidling af hotelværelser i 
forbindelse med byplanmødet. 

Reservation af overnatning foretages online via link til HRG 
Nordic på www.byplanlab.dk (fanebladet “Byplanmødet”). 
Her findes desuden oplysninger om de enkelte hoteller, priser, 
betingelser for betaling m.v. Alle de anførte hoteller ligger 
indenfor gangafstand af Musikhuset Århus.

Reservation skal være HRG Nordic i hænde senest mandag 
den 9. august 2010. Reservationer sker i den rækkefølge de 
modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til 
HRG Nordic.

Eventuel yderligere information om overnatning kan fås ved 
henvendelse direkte til HRG Nordic: 
Mie Eriksen, tlf. 70 80 82 30, 
e-mail: mie.eriksen@hrgworldwide.com

Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni 2010.
Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Christian Broen.
Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft.
Tryk: Handy-Print A/S, Skive.

Fotos og illustrationer er venligst stillet til rådighed af:
Århus Kommune: for- og bagside, side 5, 6, 8, 9 (øverst),  
10 (øverst) og 15.
Musikhuset Århus: side 2.
Bazar Vest: side 9 (nederst).
Favrskov Kommune: side 10 (nederst).
Horsens Kommune: side 11 (øverst).
Odder Kommune: side 11 (nederst).
Randers Kommune: side 12 (øverst).
Silkeborg Kommune: side 12 (nederst) og side 13 (øverst).
Skanderborg Kommune: side 13 (nederst).
Syddjurs Kommune: side 14 (øverst).
Region Midtjylland: side 14 (nederst).

Dansk Byplanlaboratorium 
er en selvejende, uafhængig  institution, hvis formål er at fremme by- og 
landskabs planlægning i Danmark.

PrakTiske	oPlysninger	

 projekt isbjerget pÅ De bynære havnearealer i Århus
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Dansk byplanlaboratorium

nørregaDe 36

1165 københavn k

tlf. 33 13 72 81

fax 33 14 34 35

Db@byplanlab.Dk

www.byplanlab.Dk

fra forstaD til by – vision for helheDsplan gellerup, Århus vest 


