
Hvad er en god udviklingsplan, hvordan kan 
den bruges i forbindelse med strategisk 
byudvikling - og hvilke erfaringer er der med 
at gentænke udviklingsplanen som værktøj? 
Det er nogle af de spørgsmål, vi tager op på 
dette debatmøde, som Aarhus Kommune 
arrangerer sammen med Realdania By og Byg.   

I forlængelse af konferencerne i 2017 i Aarhus om byudvik-
ling og bykvalitet, sættes der nu fokus på udviklingsplaner 
og den måde, de bruges i forbindelse med byudvikling. 

Aarhus Kommune bruger udviklingsplaner som værktøj i 
forbindelse med arbejdet med byens store byudviklings-
områder som fx Bassin 7 og Sydhavnskvarteret. Aarhus 
Kommune har gjort sig nogle erfaringer med videreudvik-
ling af redskabet, som vi gerne vil dele og debattere med 
andre.  

Udviklingsplanen er den planlægningsmæssige ramme 
om mange af de byudviklingsprojekter, Realdania By og 
Byg er involveret i. På mødet kan du høre om nogle af de 
kontekstuelle og konceptuelle overvejelser om udviklings-
planer og erfaringer som Realdania By og Byg har gjort sig 
gennem en række projekter, herunder Køge Kyst og Kanal-
byen i Fredericia. 

Debatarrangementet henvender sig til kommuner, rådgive-
re, developere, entreprenører og andre interesserede.   

Pris og tilmelding 
Tilmelding kan ske senest den 23.1 2018 på
https://aarhus.nemtilmeld.dk/8/ 
Deltagelse koster 700 kr. 

SÆT X I KALENDEREN!

UDVIKLINGSPLANER
SOM VÆRKTØJ I BYUDVIKLINGEN 

AARHUS KOMMUNE OG REALDANIA BY OG BYG   
INVITERER TIL ERFARINGSUDVEKSLING OG DEBAT

ONSDAG D. 31. JANUAR 2018 KL. 12.00-15.00
I SMEDJEN, VÆRKMESTERGADE 7, AARHUS 

PROGRAM
 

Kl. 12.00 Indregistrering og sandwich

Kl. 12.30 Velkommen v. Bente Lykke Sørensen, 
chef Bolig og Projektudvikling, Aarhus 
Kommune.  
- Eksempler på hvordan Aarhus Kommune 
bruger udviklingsplaner i byudviklingen. 

Kl. 13.00 Oplæg v. Claus Ravn, chefkonsulent 
Realdania By & Byg.        
- Hvad gør en god udviklingsplan? Og 
hvornår er den et godt værktøj? 

Kl.13.30 Spørgsmål og kommentarer

Kl 13.45 Pause

Kl.14.00  Oplæg v. Tim Andersen, projektdirektør, 
Kanalbyen i Fredericia. 
- Erfaringer fra Kanalbyen i Fredericia, 
som nu har levet nogle år med version 1.0 
af udviklingsplanen og har version 2.0 på 
vej. 

Kl. 14.30 Åben debat 
- Hvilke erfaringer har vi med 
udviklingsplanværktøjet? Og hvordan kan 
vi videreudvikle det? 

Kl.14.55 Afslutning v. Bente Lykke Sørensen,  
Aarhus Kommune.   
– Hvad tager vi med os fra i dag? 
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