1. NETVÆRKSMØDE 10. september 2018 kl. 12.30-17.00
Mobilitet – katalysator for byudvikling og livskvalitet
En grøn og sammenhængende mobilitet er vigtig for udviklingen
af byområder og er hel central for at skabe vækst og høj
livskvalitet samt skabe et godt byliv og flow for alle. Så
første møde i netværket drejer sig om
Den store skala:
- Hvilke megatrends får indflydelse på byernes udvikling og
på hverdagen. Klimaforandringer, nye teknologier, ændrede
befolkningssammensætning mv.
- Hvordan kan byer anvende trafikinvesteringer til at skabe
en transformation og skabe de strategiske rammer for vækst
og grundlaget for den nemme og trygge hverdag. Hvad skal
man være opmærksom på politisk, når disse strategier skal
gennemføres
Den mindre skala
- Byers pladser og gader hænger sammen med de rekreative
parker og landskabet udenfor byen. Hvordan opnås den bedste
sammenhæng som kan skabe både flow og byliv og bykvalitet
for alle ? Hvordan kan indretning af byrum til fx parkering
skabe merværdier for byer, som både håndterer de fysiske,
sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. Hvordan kan ny
teknologi være med til at skabe nye former for transport
f.eks. elcykler og samkørsel. Hvordan kan man planlægge for
brugernes ændrede adfærd og behov ?
12.30 Sandwich, kaffe og the mv.
13.00 Præsentation af dagens program og netværkets medlemmer
13.15 Megatrends – hvad betyder de for byens udvikling og
mobilitet
v. seniorkonsulent Maria Wass-Danielsen, Urban Creators
13.45 Byens transformation – hvordan har Odenses omformning
med letbane og nedlæggelse af gader betydet for byens image,
vækst og byens liv
v. tidl. planstrategisk chef Jannik Nyrup (forventet)
14.45 Drøftelse i plenum af de to oplæg
15.15. kaffe, the og kage
15.45 Rehumanisering af public space – eksempler fra udlandet
v. Louise Grassow, Schulze + Grassow
15.45 Parkering både for biler og cykler – nye løsninger
samtænkning med klimaforandringer, byliv, placering,
sammenhæng og økonomi
v. seniorkonsulent Filip Zibrandtsen
16.15 drøftelser af oplæggene i mindre grupper
16.45 Opsamling og næste møde
17.00 Forfriskning at gå hjem på

NETVÆRKSMØDE 2 – D. 22. november 2018 KL. 12.30- 17.00
Hubs/knudepunkter OG byens dagligstue
Hvordan skabes et sammenhængende trafiknet for alle trafikarter og
hvordan kan fortætningspunkter/Hubs medvirke til at skabe både
vækst og liveability i byerne. Hvordan skabes hubs i den regionale
by og hvordan kan de understøtte både en bedre mobilitet og en
bedre dagligstue for byens beboer. Med de mange ændringer i
handelsmønstret og af fritidslivet, hvad har det så af betydning
for byen som mødested. Hvilke økonomiske potentialer har
knudepunkterne i forhold til byudvikling?
Dagens program
12.30 Sandwich, kaffe og the mv.
13.00 Opsamling fra sidst og dagens program
13.15 Knudepunkter – kollektiv trafik og fodgængerflow – norske
erfaringer
v. seniorforsker Helge Hillnhüttert, Norge (inviteres)
14.00 Hovedstadsområdet planlægning herunder nyeste undersøgelser
af stationsnærhedsprincippet
v. byplankonsulent Holger Bisgaard, Bisgaards Kontor
14.30 Drøftelse i plenum af de to oplæg
15.00. kaffe, the og kage
15.30 Multistop – hvad kan man med busser
Direktør Annette Enemark, Movia (inviteres)
15.50 Byens dagligstue – Detailhandlens udvikling og samarbejde
mellem aktører /eller knudepunkternes økonomiske betydning i
forhold til byudvikling v. Ole Hjorth fra Sadolin og Albæk
(forventet)
16.10 Drøftelser af oplæggene i mindre grupper
16.45 Opsamling og næste møde
17.00 Forfriskning at gå hjem på

