Arkitektonisk planlægning i by og landskab
		
		
		

Indbydelse til byplanhistorisk seminar
fredag 11. november 2011, kl. 10-16
Kulturværftet i Helsingør, Allégade 2, 3000 Helsingør

Kulturværftet i Helsingør ligger i det gamle skibsværft, Allégade 2,
ca. 5 min. fra Helsingør station

I de mange år, der er gået siden planlovsreformen blev vedtaget i 1970’erne, har landets opdeling i landzone, byzone og sommerhusområder
været faste rammebetingelser for udformningen af landskabets og
byernes arkitektoniske udtryk. I de sidste årtier har den økonomiske og
politiske udvikling imidlertid ændret betingelserne for denne planlægning, selv om den nævnte zoneopdeling stort set er bibeholdt. Funktionerne i landskabet og i byerne har ændret sig og ikke blot fordret indførelsen af nye fysiske strukturer, men har påvirket den arkitektur, der er
overladt os fra tidligere tider.
Det er disse forandringer seminaret vil drøfte med henblik på at forstå,
hvilke konsekvenser denne udvikling fremover kan have for landskabets
og byens arkitektur. Spørgsmålet er, lidt enkelt formuleret, hvordan vi
forstår og forvalter den arkitektoniske arv i vore omgivelser, og hvilken
betydning vi i dag tillægger arkitekturen i den moderne planlægning af
landskab og by.
Seminaret omfatter et tema om formiddagen om landskabets forandring ud fra historien, aktuelle problemstillinger og fremtidsvisioner, og
eftermiddagen omhandler byen ud fra samme tredeling.

Arrangeret af Byplanhistorisk Udvalg

Arrangeret af Byplanhistorisk Udvalg

Praktiske oplysninger
Tilmelding skal ske inden 1. november og er bindende efter 1. november.
Tilmelding skal ske via www.byplanlab.dk med oplysning om navn, titel,
adresse, telefonnr., mailadresse samt evt. EAN-nr.
Oplys også om du er studerende
Pris for deltagelse i seminaret er 600 kr. og for studerende 300 kr.
Prisen omfatter deltagelse, forplejning inkl. frokost og kaffe
samt en note fra seminaret. Noten udsendes senere.
Efter tilmeldingen fremsendes en faktura

PROGRAM
9.45-9.55

Morgenkaffe

10.00-10.05
		

Velkomst v. arkitekt Michaela Brüel,
formand for Byplanhistorisk Udvalg

Livet på landet
10.05-10.35
Knud Sørensen, forfatter og tidligere landinspektør
Knud Sørensen har et livslangt kendskab til livet på landet.
Han vil belyse de sociale vilkår på landet som følge af den tekniske
udvikling siden 1950’erne. Den har resulteret i tomme gårdbygninger, og
landsbyer er ændret til rene boligbyer, tømt for skoler, butikker og forsamlingshuse som basis for det sociale liv.
Landskabets industrialisering
10.45-11.15
Jørgen Primdahl, professor i det åbne lands planlægning
Jørgen Primdahl underviser og forsker i kulturlandskabets fysiske forandring som resultat af ændringer i landbrug og urbaniseringsmønstre samt
offentlig regulering i bred forstand. Udviklingen betyder bl.a., at der
er en polarisering af det åbne land i gang og med det resultat, at de
regionale forskelle mellem intensivt dyrkede østdanske områder og mere
marginale vestdanske landskaber vokser, hvortil kommer at bynære
landskaber mange steder ændres i retning af landbrugsområder præget
af hobbylandbrug.
Med udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt om ‘dialogbaserede planprojekter i kulturlandskabet’ gives der nogle bud på,
hvordan fremtidens planlægning i det åbne land kan organiseres.
Landskabets fremtid i den kommunale planlægning
11.25–11.55
Helle Lassen, plan- og udviklingschef i Hjørring kommune.
Det åbne landskab var indtil dannelsen af storkommunerne i amternes
regi, hvor det især var beskyttelsen af landskabet, der var det vigtige,
f.eks. fredninger, afstandskrav til kyster og skove, men ikke benyttelsen af
landskabet. Her skal storkommunen nu både varetage beskyttelsen og
benyttelsen. Helle Lassen belyser, hvilke udfordringer storkommunen har i
det åbne land.
12.00-13.00

Frokost i Kulturværftets kantine

13.00-13.30

Rundvisning på kulturværftet ved direktør Mikael Foch

Vesterbros arkitektoniske omdannelse sammenlignet med Nørrebros
13.30-14.00
Arkitekt og byplanlægger Jens Clemmensen
Vesterbros arkitektoniske omdannelse udtrykker en kontekstuel måde at
byforny på – med udgangspunkt i stedets arkitektoniske værdier.
Dette i modsætning til byfornyelsen på Nørrebro nogle år tidligere, hvor
holdningen var konceptuel. Her startede man helt forfra uden hensyn
til gadeforløb og bygningers værdi. Jens Clemmensen vil belyse denne
voldsomme holdningsændring inden for ganske få år.
Arkitekturpolitik i Århus
14.10-14.40
Gøsta Knudsen, stadsarkitekt i Århus
Med udbygning af havnefronten i Århusbugten er der sket en vigtig
udvikling af byens struktur og placering i Århusbugten.
Gøsta Knudsen vil belyse denne planlægningsmodel og beskrive,
hvilke opgaver denne model medfører.
14.50-15.05

Kaffepause

Arkitekturpolitik i København
15.05-15.35
Tina Saaby, stadsarkitekt i København
Hvilken arkitekturpolitik har kommunen ift. bygninger i parker og til
Københavns havnepolitik samt kommunikation og samspil med borgerne.
15.45-16.00

Debat og afslutning v. arkitekt Michaela Brüel
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