
På tværs af byen
Netværk om byudvikling og mobilitet

Mobilitet er en væsentlig faktor for byernes konkurrence-
kraft og evne til at tiltrække og fastholde virksomheder og 
indbyggere. Og urbanisering, en hastig teknologisk udvikling 
og klimaforandringer kan ændre vores transportvaner og 
dermed forudsætningerne for byudviklingen. Så hvordan 
håndterer vi planlægning og udvikling af gode byer og byliv 
i dette krydsfelt, mindsker trængsel og finder fx smarte 
parkeringsløsninger, som kan give en fællesforståelse af, hvad 
det er for en fremtid, vi ser ind i?

Denne scene er afsættet for vores nye netværk, der hen- 
vender sig til planlæggere, fagchefer, programledere fra kom-
muner, regioner, stat og trafikselskaber samt rådgivere og 
developere, der arbejder professionelt med byudvikling og 
mobilitet.

Hvad får du ud af at være med i netværket?
Netværkets formål er at skabe et tværfagligt forum, som på 
et teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer 
og problemstillinger indenfor byudvikling og mobilitet, 
udveksle erfaringer og udvikle ny viden. Med deltagelse i 
netværket får du bl.a.:

 � Inspirerende oplæg og nyeste viden om mobilitet  
og byplanlægning 

 � Adgang til et netværk af professionelle, der arbejde  
med emnet

 � Bud på, hvad der kræves af dig i arbejdet med  
byplanlægning, trafikplanlægning og mobilitet.

 � Input til arbejdet med kommuneplanstrategi,  
kommuneplan og miljø- og trafikplaner. 

 � Et tværgående blik på de mange aktører og interessenter 
indenfor trafik-, transport og byplanlægning

 � Netværkets vurderinger og input til dine egne  
projekter og cases 

Kontakt og tilmelding

Netværket faciliteres af:
 � Filip Zibrandtsen  

fz@urbancreators.dk – tlf. 3046 5056

 � Holger Bisgaard  
bisgaard@jgade.dk – tlf. 2672 2677

Spørgsmål om netværket og det faglige indhold kan fås ved 
at kontakte Filip eller Holger.

Deltagergebyr: 11.250 kr. for tilskudsgivere til Dansk By-
planlaboratorium. 13.500 kr. for andre.

Læs mere om netværket, program og tilmelding på  
www.byplanlab.dk

Intromøde om temaet og det nye netværk:
Torsdag d. 3. maj kl. 15:00 til 17:00 i København
Intromøde er gratis

Hvornår mødes netværket?

 � Tirsdag den 12. juni, kl. 13:00 til 17:30 

 � Mandag den 10. september, kl. 13:00 til 17:30

 � Torsdag den 22. november, kl. 13:00 til 17:30

 � Torsdag den 31. januar 2019, kl. 13:00 til 17:30




