
Konference 1. september 2010 9.30-16.00

Lokal byomdannelse og bæredygtighed virker i 
teorien logisk at sammentænke, men i praksis 
følges de ikke altid ad. For bedre at kunne forbinde 
social, økonomisk og miljømæssig  bæredygtighed 
i lokale projekter præsenterer konferencen en 
række partnerskaber og interessefællesskaber på 
tværs af vanlige skel mellem offentligt og privat, 
top down og bottom up, globalt og lokalt, fagfolk 
og lægmænd. Der gives bud på mulige definitioner, 
strategier og perspektiver i et nyt virkefelt 
mellem bæredygtighed og byomdannelse til gavn 
for miljøet, byen og dens borgere.

Som deltager i konferencen får du: 
Præsenteret lokale, bæredygtige projekter, •	
der er organiseret på vidt forskellige skalaer 
så som boligområdet, kvarteret, landsbyen, 
provinsbyen eller den københavnske stenbro. 
Indblik i byfornyelseslovgivningens muligheder •	
– både på område- og bygningsniveau. 
En diskussion af mulighederne for lokalt sam-•	
arbejde med erhvervslivet.
Svar på, hvornår æstetik og bæredygtighed •	
går hånd i hånd. 
Et indtryk af Valby, der er en bydel med stærk •	
lokal organisering og konkrete planer for en 
mere bæredygtighed fremtid. 
Mulighed for at møde nye samarbejdspart-•	
nere og udvide dit netværk.
Skærpet din viden om sammenhænge mel-•	
lem globale miljøproblemer og lokale 
bæredygtighedsprojekter. 
Introduceret cases og metoder til at styrke •	
lokal forankring, fællesskab og deltagelse.

LOKAL bæredygtigHed
Områdefornyelse og lokalt miljøarbejde i praksis

 
Konferencen følger op på rapporten Lokal bæredygtighed og om-
rådefornyelse: et inspirationsoplæg med 19 eksempler (2010) og 
Byplan Nyt 3 2010. Begge kan downloades på www.byplanlab.dk

Fotograf: Louise groth-Michelsen



09.30  registrering og morgenmad

10.00 
Velkomst og introduktion
Direktør Ellen Højgaard Jensen, 
Dansk Byplanlaboratorium

10.10 
bæredygtighed i storbyen
Om at indarbejde en klimastrategi i byfornyelsen.
Områdechef Jane Drejer Nielsen, 
Byfornyelsesafdelingen, Københavns Kommune 

10.35
bæredygtighed i provinsen
Udfordringer og processer i bæredygtig  
byomdannelse.
Urban Designer Anne Mette Boye, 
Metopos By- og landskabsdesign

11.00 Kaffepause  

11.20 
byfornyelseslovens muligheder
Perspektiver for at arbejde med bæredygtighedstiltag 
i byfornyelseslovgivningen.
Kontorchef Annette Klint Kofod, Socialministeriet 

11.45 
et lykkeligt liv i byen? 
Nøglen kan ligge i en frugtbar dialog mellem byens 
aktører og erhvervslivet.  
Arkitekt maa Torben Thyregod Jensen, VELUX Group 

12.10 
Hvorfor skal det være så grimt?  
Københavnske eksempler på bæredygtig arkitektur.  
Tidl. stadsarkitekt Jan Christiansen, 
København

12. 30 Frokost 

13.15 
Walk ’n’ talk i downtown Valby 
Projektkoordinator Marianne Kruse Kristiansen, 
Miljøpunkt Valby, chefkonsulent Jakob Klint, 
Kuben Management og tidl. stadsarkitekt Jan 
Christiansen, København 

14.00 tre parallelle workshops: 

Workshop A: Lokal bæredygtighed 
Faldgruber og fordele ved forskellige 
modeller for områdefornyelse.  
Projektchef Øystein Leonardsen, 
Områdeløft Sundholmsvej 
Projektchef Christian Kahr Andersen, 
Områdeløft Gl. Valby 

Workshop b: Nørrebros bæredygtige 
benzintank og Koldings grønne butikker 
Synergieffekter mellem erhvervsliv og områdefornyelse.
Projektchef Birgitte Kortegaard, 
Områdeløft Haraldsgade 
Grøn Butik-koordinator Karin Raaby, 
Kolding Kommune

Workshop C: Fra lommeparker til urbane 
haver 
Begrønning som strategi for lokalt fællesskab 
og bæredygtighed.
Strategiplanlægger Henriette Berggreen, 
Center for Park og Natur, Københavns Kommune   
Design Engineer og aktivist Mie Kongsstad

15.00 Kaffepause

15.15
Store visioner, små skridt 
Når miljø og socialt liv bliver to sider af samme sag. En 
beretning om at forankre bæredygtighed i et 
boligområde i Albertslund. 
Beboer Povl Markussen, Hyldespjældet

16.00 tak for i dag!

Målgruppe
Byfornyelsesmedarbejdere, miljøarbejdere og andre, der 
vil inspireres til, hvordan byomdannelse kan gøres socialt, 
økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. 
Seminaret er støttet af Socialministeriet og Københavns 
Kommunes Byfornyelsespulje og kan derfor gennemføres 
for et symbolsk beløb. Da der er et begrænset antal pladser 
anbefaler vi hurtig tilbagemelding. Ved evt. overtegning vil vi 
prioritere lokale politikere, beboere og kommunale 
projektledere, der arbejder aktivt med områdefornyelse og/
eller lokalt miljøarbejde.

deltagerafgift
200 kr.

Sted
Marketenderiet, Gammel Køge Landevej 22, 
2500 Valby, tlf 36 140 200, www.lantz.dk

tilmelding
Via www.byplanlab.dk – senest den 11. august. Efter denne 
dato er tilmeldingen bindende. 

PrAKtiSKe OPLySNiNger

LOKAL bæredygtigHed 


