
Byplanhistorisk Udvalg, som siden 1986 har afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar, 
har valgt at benytte 2017-seminaret til at fokusere på de store linjer i de sidste 50 års 
byudvikling og den underliggende planlægning og dennes kvalitet.   

Der fokuseres på de to overordnede former for byvækst med hver deres planlæg-
ningsopgaver:
For det første er alle landets større byer blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri i 
byernes opland gennem barmarksbyggeri. 
For det andet er der hhv. sket en bygningsmæssig opgradering af eksisterende byom-
råder samt en konvertering af hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer til andre 
formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at dette års brede og overordnede tema vil bi-
drage til at kvalificere debatten om de kommende års planlægning.

Praktiske oplysninger
Tilmelding – via www.byplanlab.dk – skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde 
senest 13. oktober. Efter denne dato er tilmelding bindende.
Pris for deltagelse i seminaret er 1.200 kr. For pensionister 800 kr. og for studerende 
400 kr. Prisen omfatter deltagelse og forplejning inkl. morgenmad, frokost og kaffe.

Et seminarskrift i form af en rapport med indlæg og diskussionsreferat udgives digitalt. 
Link til rapporten fremsendes til deltagerne.

BEGRÆNSET DELTAGERANTAL EFTER ”FØRST TIL MØLLE” PRINCIPPET.

Find vej
Se kort og vejledning på midteropslaget.

Evt. overnatning
Mødecenter Odense oplyser, at Cabinn Hotel Odense, Østre Stationsvej 9, 5000 
Odense (tlf.: 63 14 57 00) tilbyder 15 procent rabat ved henvisning til deltagelse i et 
arrangement på Mødecenter Odense.
Denne booking skal ske direkte til hotellet.

Arrangeret af 
Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6.1, 1466 København K
Tlf.: 33 13 72 81
db@byplanlab.dk / www.byplanlab.dk 

INDBYDELSE

Fredag den 10. november 2017, kl. 8.30–16.10
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium 

50 ÅRS BYPLANLÆGNING – HVAD HAR VI LÆRT?

2017 kan med en vis ret betragtes som 50-året for, at planlovreformen blev sparket 
i gang. Det skete nogle få år efter den fejlslagne jordlovsafstemning i 1963 og blev 
udmøntet i By- og landzoneloven 1969, Lands- og regionplanloven 1973 og Hoved-
stadsregionplanloven 1973 samt Kommuneplanloven i 1975. 

Baggrunden var den hurtige økonomiske vækst fra omkring 1960, hvor industripro-
duktionen overhalede landbrugsproduktionen – og hvor det meste af landet stod 
foran en voldsom vækst i boliger og arbejdspladser. Der var brug for nye redskaber 
og virkemidler for at sikre en robust og professionel fysisk planlægning af byernes 
udbygning.

Planlovreformen blev gennemført i sammenhæng med kommunalreformen i 1970, 
den økonomiske perspektivplanlægning, reformen af opgave- og byrdefordelingen 
mellem stat og kommuner osv. Formålet var at styrke kommunernes rolle og at sikre 
en bedre samordning mellem private og offentlige investeringer.

SEMINAR 2017



08.30 – 09.00 Ankomst og morgenbuffet

09.00 – 09.15 Velkomst. Seminarets formål og indhold

Ordstyreren, sociolog Hans Kristensen, Byplanhistorisk Udvalg

09.15 – 09.55 Hvor er vi i dag  - og byernes forvandling siden 1960´erne

Journalist, cand. mag. Jonas Møller, bl.a. tidligere redaktør af Byplan 

En præsentation i tekst og billeder af den fysiske forvandling af landet siden 
1960´erne – belyst ud fra erhvervsudvikling, befolkningsudvikling, byudvikling og 
udbygning af infrastruktur.

09.55 – 10.40 Planlovgivningen i dag  
  – med kommentarer og tilbageblik til tidligere lovgivning

Arkitekt Holger Bisgaard, tidligere planchef i Københavns Kommune og kontorchef i 
Miljøministeriet, nu konsulent i Erhvervsstyrelsen 

10.40 – 11.10 Kaffepause

11.10 – 11.50 Hvad har vi lært af de seneste 50 års barmarksbyggeri?

Arkitekt Helle Juul, arkitektfirmaet Juul/Frost

Eksempler på planer, projekter og processer, der kan betegnes som ”best practises” – 
og planer, projekter og processer, der kunne have været bedre. 

11.50 – 12.30 Hvad har vi lært af de seneste 50 års omdannelse af byers  
  industri- og havnearealer m.m.

Arkitekt Dan Borgen Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard

Eksempler på planer, projekter og processer, der kan betegnes som ”best practises” – 
og planer, projekter og processer, der kunne have været bedre.

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.10 Infrastrukturens rolle i byudviklingen

Lektor, civ. ing. Per Homann Jespersen, RUC 

14.10 – 14.50 Aktuelle udfordringer for kommunerne?

Arkitekt Lise Pedersen, enhedschef i Center for Byplanlægning, Teknik- og  
Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 

Hvad er de planlægningsmæssige udfordringer for en kommune under forvandling – 
og hvordan kan vi planlægge på tværs af kommunegrænserne?

14.50 – 15.20 Kaffepause

15.20 – 16.00 Behov for nye redskaber

Filantropidirektør, civ. ing. Anne Skovbro, Realdania 

En projektudviklers ønsker til fremtidens planlægning

16.00 – 16.10 Opsummering og afslutning

Arkitekt Michaela Brüel, formand for Byplanhistorisk Udvalg

FIND VEJ FRA BANEGÅRDEN TIL MØDECENTER ODENSE 
Gå mod spor 7-8. Videre ad Dannebrogsgade forbi Jernbanemuseet. Herefter til højre 
på Thomas B. Thrigesgade og derefter til venstre ad Skibhusgade til Buchwaldsgade 
på venstre hånd – i alt godt 10 minutters gang.

PROGRAM


