
INDBYDELSE  
Byplanhistorisk Udvalg har siden 1986 afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar. 
Her i 2018 har der allerede i marts været et seminar, som oprindeligt var planlagt 
til afholdelse i november 2017. Derfor har nærværende seminar fået årstallet: 
2018/2. 

 

De fleste af de Byplanhistoriske Seminarer har haft fokus på udvalgte dele af lokal-, 
kommune-, region- eller landsplanniveauet. Nærværende seminar sætter spotlight 
på de helt nære, dagligdags omgivelser for byernes beboere: boligen og den 
bebyggelse eller det lokalområde man bor i. Hvilke boligidealer og 
bebyggelsesplaner ligger bag nutidens nye større bybygningsprojekter – og hvilke 
lå bag nogle af fortidens? Seminarets afgørende spørgsmål er: Hvad kan vi lære af 
fortiden? Det er ind imellem Byplanhistorisk Udvalgs oplevelse, at de gode, og 
måske især de dårlige erfaringer arkitekt- og planlæggerverden har gjort sig, ikke 
bruges i praksis. Det håber udvalget at kunne råde bod på med sine historiske 
seminarer og skrifter.  

 

Seminarets målgruppe er som altid historisk interesserede byplanlæggere, men 
ambitionen er denne gang også at nå ud til de arkitekter, der tegner nutidens 
boliger og boligbebyggelser, samt til de bygher 

rer – her i blandt ikke mindst de almene boligorganisationer – som står for 
nutidens byggerier. 

 

Praktiske oplysninger      

Tilmelding – via www.byplanlab.dk – skal være Dansk Byplanlaboratorium i 
hænde senest d. 15. oktober 2018. Deltagelse sker efter ”først til mølle” princippet. 
Efter d. 15. oktober er tilmelding bindende. 

 

Pris for deltagelse i seminaret er 1.200 kr. – for pensionister dog 800 kr. og for 
studerende 400 kr. Prisen omfatter deltagelse og forplejning: morgenmad, frokost 
og eftermiddagskaffe/-te med kage. 

 

Et seminarskrift baseret på dagens oplæg udgives digitalt i Byplanhistorisk 
Skriftserie. Seminarets deltagere vil få fremsendt et link til skriftet når det foreligger.  

 

Arrangeret af 

Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium  

Rådhusstræde 6.1, 1466 København K. 

Tlf.: 3313 7281 

db@byplanlab.dk / www.byplanlab.dk 

 
 

http://www.byplanlab.dk/
mailto:db@byplanlab.dk
http://www.byplanlab.dk/


SEMINAR 2018/2 
Fredag d. 9. november 2018 kl. 8.30 – 16.00 
Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V. 

 
Boligidealer og bebyggelsesplaner  
Igennem tiderne har der været forskellige idealer for, hvordan boliger og 
bebyggelser skal udformes. Idealerne har i efterkrigstiden haft skiftende vægt på 
henholdsvis nogle overordnede samfundsmæssige hensyn som sundhed, miljø og 
bæredygtighed, henholdsvis nogle forestillinger om det liv, beboerne forventes at 
udfolde i deres boliger og bebyggelser. Vigtige dimensioner i beboernes boligliv 
har været muligheden for sociale fællesskaber, udfoldet byliv eller stilfærdigt 
forstadsliv.  

 

I seminaret vil der blive taget udgangspunkt i nogle af nutidens bolig- og 
bebyggelsesplaner, som i særlig grad er præget af enten nogle samfundsmæssige 
hensyn eller af forestillinger om beboernes livsudfoldelse. Der er udvalgt fire 
hovedtyper af aktuelle bolig- og bebyggelsesplaner: 

• Planer med særlig vægt på sundhed, økologi og bæredygtighed 
• Planer med særlig vægt på sociale fællesskaber 
• Planer med særlig vægt på byliv 
• Planer med særlig vægt på forstadsliv 

 

For hver af disse hovedtyper vil der blive samlet op på de erfaringer, der er gjort 
med et udvalg af særligt markante eksempler på bolig- og bebyggelsesplaner fra 
efterkrigstiden. Disse opsamlinger af ”fortiden” står medlemmer af Byplanhistorisk 
Udvalg for. Dernæst vil nogle aktuelle eksempler på bolig- og bebyggelsesplaner, 
som rummer gode eksempler på de forskellige hovedtyper, blive gennemgået. 
Disse opsamlinger af ”nutiden” varetages af de arkitekter, der har haft ansvaret for 
planerne. Seminaret afsluttes med to foredrag der mere generelt fokuserer på de 
nye tendenser i henholdsvis dansk boligbyggeri og bebyggelsesplaner.   

 

 


