
  

Byforskning uden grænser
Konference den 3. marts 2016, Københavns Universitet

9.45 Kaffe

10.15 Byers resiliens 
 Verdens bæredygtighed i fremtiden afhænger i 

høj grad af byerne og deres evne til at håndtere  
kriser og akutte chok – hvad betyder begrebet 
resiliens og hvordan kan det forstås i byforsk-
ningsmæssig sammenhæng? Professor Lars 
Winther, Københavns Universitet  

10.50 Resiliente Vejle 
 Vejle er med i det globale netværk ”100 Resili-

ent Cities”. Formålet med netværket er at skabe 
mere robuste byer. Hvordan arbejder Vejle med 
resiliens i praksis? Stadsarkitekt Lisbet Wolters, 
Vejle Kommune

11.25 Kaffepause og udstilling af studieprojekter

11.40 From Rust to Resilience (lecture in english)  
Rustbæltet er i folkemunde navnet på et område 
i det nordøstlige USA. Navnet refererer til den 
økonomiske tilbagegang, affolkning og bymæs-
sige forfald, der er sket ved skrumpningen af 
den industrielle sektor. Med udgangspunkt i 
Pittsburgh og Cleveland illustreres diversiteten i 
Rustbæltet. Project coordinator Monica Keaney, 
Sustainia

12.00 Transformation af byers arbejdsmarked un-
der krisen 

 Vækstens geografi har ændret sig markant i de 
seneste årtier. Ydermere medførte finanskrisen 
et chok i arbejdsmarkeder med lokale konse-
kvenser. Udviklingen har især presset erhverv 
og beskæftigelse i små og mellemstore byer. 
Ph.d. Kalle Emil Holst Hansen, Københavns 
Universitet

12.20 Planen for det hele 
 Hvordan håndterer vi det uforudsete? Kontor-

chef Mads Ecklon, Beredskabsstyrelsen

12.35 Frokost og udstilling af studieprojekter

13.15 Energi og byer - planlægning og rebound 
effekter 

 Hvordan kan byplanlægning bidrage til 
energirigtige byer - og hvilke uønskede ef-
fekter (”rebounds”) kan der opstå? EU-forsk-
ningsprojektet PLEEC (”Planning for Energy 
Efficient Cities”) har fokus på bæredygtig 
og energieffektiv byudvikling i mellemstore 
europæiske byer. Adjunkt Christian Fertner, 
Københavns Universitet 

 
13.35 Climate change and urban vulnerability in 

Africa 
 Afrika er et af verdens mest sårbare konti-

nenter i forhold til klimaforandringer. Byerne 
kæmper allerede nu med både voldsomme 
oversvømmelser men også tørke.  Situatio-
nen forværres af fattigdom og en planlæg-
ning, der ikke kan stå mål med urbaniserin-
gen. Forskningsprojekterne CLUVA og ’Water 
resilient Green Cities’ udforsker nye mulighe-
der for at klimasikre afrikanske byer. 

 Lektor Lise Byskov Herslund og professor 
Gertrud Jørgensen, Københavns Universitet

13.55 Den klimarobuste by 
 Innovationsnetværket ”Vand i Byer” arbejder 

med at udvikle planer for fremtidens danske 
klimarobuste byer med fokus på byliv og bæ-
redygtighed. Hvordan tilpasser systemerne 
sig på byniveau? Og hvordan mobiliserer 
man civilsamfundet i løsningerne? Lektor 
Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

PROGRAM

14.20 Samtaler mellem forskere og praktikere 

15.15 Pause

15.30 Key note – Resilient cities – focusing on 
cultural and social resilience (lecture in 
english) 

 Sustainable architecture is not about buildings 
as such. It is about the living conditions of 
humans, now and in the future. How do we 
achieve cultural resilience? How do demogra-
phic disturbances (e.g. emigration) affect the 
resilience of cities and habitations? 

 
 The Austrian architect Walter Unterrainer is 

professor (MSO) in sustainable architecture at 
the Aarhus School of Architecture where his 
studio ”Architecture and Resources” is work-
ing on resilience. Walter Unterrainer has been 
a practicing architect for more than 30 years 
focusing on ecological and energy-efficient 
buildings and retrofitting on all scales. 

16.15 Afrunding og tak for i dag 
 Professor Gertrud Jørgensen, Københavns 

Universitet 

16.30 Konferencen slutter

BYERS RESILIENS  

Tid
Torsdag den 3. marts 2016 kl. 09.45 – 16.30

Sted
Konferencen afholdes på KU. Festauditoriet, 
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

Pris
1.750 kr /1.500 kr for tilskudsgivere til Dansk 
Byplanlaboratorium 

Studerende 450 kr.

Tilmelding
Tilmelding via www.byplanlab.dk

Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding er 22. februar 2016. Efter 
denne dato er tilmelding bindende.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

ARRANGØRER
   Center for Strategisk Byforskning

   Dansk Byplanlaboratorium

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne 
Bendixen, Dansk Byplanlaboratorium, 
mb@byplanlab.dk, eller tlf. 3313 7281

Resiliente byer formår at identificere, forhindre og om nødvendigt at modstå, håndtere og genetablere sig efter 
nedbrydende udfordringer. Med forskellige vinkler på resiliensbegrebet vil dette års CSB konference for forskere 
og praktikere handle om danske og internationale bysamfunds evne til at håndtere forandringer og omstille sig – 
vi ser på stressfaktorer som klimaforandringer, demografiske ændringer, økonomiske kriser og energiforbrug.

 Resiliens: Evnen til at modstå ved-
varende spændinger og akutte chok 
og samtidig bibeholde væsentlige funk-
tioner og komme sig hurtigt og effektivt.

Foto: Le Mur, højvandssikring i Lemvig Havn


