
Danske byers udfordringer 
- i lyset af internationale megatrends

Kursus for erfarne planlæggere
               

24. november, 1. december og 
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Kursets tre temaer sætter fokus på de 
udfordringer, som større byer i hele ver-
den står overfor. Derfor henter vi input fra 
udlandet for at forstå, hvilke trends også 
dansk byplanlægning må reagere på. 
Målet er, at deltagerne ser deres daglige 
arbejde i en større sammenhæng for at  
styrke deres bevidsthed om egen 
kommunes planlægningspraksis.

Målgruppen er erfarne planlæggere og 
beslutningstagere fra kommuner og 
privat praktiserende konsulenter.

Kursussted
Republikken, Vesterbrogade 24b, 2. sal
(tæt ved Hovedbanegården)

Kursusform
Kurset afholdes fra kl. 10-16 på de tre 
dage. På hver kursusgang vil der være 
oplæg, summemøder og debat, og forud 
for dagene vil der være ca. 1½ times for-
beredelse i form af læsning af oplæg og 
artikler. Dansk planmateriale vil indgå
i debatterne.

Deltagerafgift
For institutioner og virksomheder, der 
giver tilskud til DB i 2011: 7.750 kr.
For andre: 9.000 kr.
Deltagere fra Kbh’s Kommune: ring om 
prisen, da der er indgået særaftale pga. 
rabat ifb med lokaler og forplejning.
 
Tilmelding 
Via www.Byplanlab.dk
Skal være Dansk Byplanlaboratorium i 
hænde senest 24. oktober. Efter denne 
dato er tilmeldingen bindende.
Ved afbud herefter betales et gebyr på 
600 kr. 
Ved afbud 3. november eller derefter 
betales hele afgiften.



Den innovative by
24. november
Hvordan bliver danske byer bedre til innovative løsninger på 
store udfordringer? 
Dag 1 giver deltagerne en platform til at forstå de udfordringer, 
som danske byer står overfor: Planlægningsproblemer, der i lit-
teraturen er kendt som ‘wicked problems’, ondartede problemer, 
der er kendetegnet ved en række usikkerhedsfaktorer,  fx at de 
er svære at definere, har et stort vidensbehov og involverer et 
netværk af mange aktører. 
Hvordan kan netværksformen hjælpe planlæggerne med at 
håndtere ondartede problemer? Og hvordan kan vi redefinere 
planlæggerens embedsmandsroller,  så de geares til at indgå i 
netværk om innovative løsninger? 

Netværksledelse: hvorfor og hvordan? 
Diagnose af komplekse, ondartede problemer og konkrete bud 
på, hvordan den offentlige embedsmand tackler dem igennem 
netværksledelse.  
Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati, 
Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet

Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor
Fra de klassiske til nye planlæggerroller. Om barrierer og mu-
ligheder for fremtidig innovation.
Karina Sehested, seniorforsker, Skov, Landskab og Planlægning,
Københavns Universitet

Hvad lærer vi af vores planlægning?
Ofte ser vi alene på resultatet og glemmer processen.
Tanker om en bedre evalueringskultur i kærlig-kritisk gennem-
gang af større planer i danske byer.
Ole Bladt-Hansen, teknisk chef, Hedensted Kommune og
medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse.

Den opsplittede by
1. december
Dansk bypolitik handler både om vækst og social sammen-
hængskraft. Væksten i storbyerne er en realitet, men det er 
opsplitningen desværre også. På dag 2 vil vi diskutere, hvilken 
dynamik man skal tage hensyn til, når man planlægger byer 
med øje for sammenhængskraft og mangfoldighed. Og vi vil 
se nærmere på, om vi har redskaberne til at planlægge det, vi 
ønsker. 

Boligmarkedet, planlægning og mangfoldighed
Hvilke tendenser præger moderne bypolitik? Hvordan 
italesættes bypolitikken, hvad står der i plandokumenterne, 
og hvordan handler vi rent faktisk? 
Hvad er på spil i Danmark, i Europa og i verden?
Hans Thor Andersen, forskningschef på SBi

Does Scale Matter? (på engelsk)
Er vi kommet til at planlægge for store enheder? Kan man 
tale om en optimal størrelse, hvis man drømmer om nabo-
skab og sociale mix? 
Hør om den europæiske debat og om konkrete hollandske 
eksempler.
Sako Musterd, Professor, Amsterdam Institute for Social Science 
research

En ny helhedsplan for Gellerupparken
Nu tyr vi også til nedrivning I Danmark, som man i en år-
række har gjort det ude omkring i Europa. Men helhedspla-
nen for Gellerup handler om meget andet.
Hvilke gamle og helt nye redskaber skal i spil. Hvordan skal 
det lykkes, og hvor er dilemmaerne og udfordringerne?
Per Frølund, sekretariatsleder i Gellerupsekretariatet,  
Aarhus Kommune

Den globale by
8. december
Dag 3 løfter sig op fra dag 1 og 2 og ser bredt på byernes 
nye rolle i en global kontekst. Hvilke megatrends præger 
verdens byer, og hvad betyder det for nordiske hovedstæder 
og for de større danske byer. Livsformer er blevet et mid-
del til at fremme byernes konkurrencedygtighed, og i stedet 
for at koncentrere sig om modsætningen mellem land og 
by, er politikere og regeringer begyndt at interessere sig for 
byudvikling.
Dagen og hele kurset afrundes med at knytte an til førsteda-
gens fokus på den innovative by.

Competitive Cities in a Global Economy(på engelsk)
Et indledende oplæg, som tegner størrelser og geografi – 
hvor, hvad og hvor meget om udvikling og konkurrenceevne. 
Olaf Merk, senior policy analyst, Directorate of Public Governance 
and Territorial Development,OECD.
(Ansvarlig for rapporten om Hovedstadsområdets konkurrence-
evne fra 2009 )

Byernes nye rolle
Byerne er igen blevet centre for vækst og udvikling og hjem-
sted for det moderne, dvs. for en modernitet, hvor globalise-
ringen som en dynamisk proces fornyr arbejdsliv og livsmøn-
stre. Globaliseringens by er lige dele bystruktur og livsform.
Ove Kaj Pedersen, professor i økonomi og politik på CBS

Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlige 
ved Aalborg?
Hvordan præger de globale megatrends den nordjyske by,
og hvad er Aalborgs rolle i Danmark?
Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt i Aalborg Kommune

Hvorfor er innovation og beslutsomhed ikke
Danmarks stærke side?
Nille Juul Sørensen, arkitekt og direktør i Arup

Se udvidet program på www.byplanlab.dk


