Hovedstaden 2030
Konference på Kulturværftet i Helsingør
den 6. november 2017
Hvad er de centrale planmæssige
udfordringer for hovedstadsområdet frem mod 2030, og
hvordan håndterer vi dem?
På 70-året for den oprindelige Fingerplan og som optakt til revisionen af
landsplandirektiverne for hovedstadsområdet inviterer erhvervsminister
Brian Mikkelsen til debat om hovedstadsområdets fremtid.

Dagens hovedtemaer
Plads til en voksende befolkning
Effektiv og smart mobilitet
Attraktive erhvervsområder
Natur og oplevelser
En konkurrencedygtig detailhandel

Find tilmelding på www.byplanlab.dk

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem

-

Program (ret til ændringer forbeholdes)
8.30		

Registrering og morgenkaffe

9.00		

Digital opvarmning

9.15		

Velkomst Brian Mikkelsen, erhvervsminister

9.30		
Hvad skal nabokommunen og hovedstadsom-		
		
rådet have ud af arbejdet med Hovedstaden 		
		2030? Benedikte Kiær borgmester, Helsingør Kommune 		
		

og Steen Christiansen borgmester, Albertslund Kommune

10.10		
Hvordan ser Region H. hovedstadsområdet i 		
		2030? Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand,
		

Region Hovedstaden

10.20		

Kaffepause

10.45		
		
		

Hvilke hovedudfordringer står hovedstadsområdet overfor frem mod 2030? Fem eksperter 		
giver bud med fokus på:

11.30		
		

Debat med de fem eksperter og erhvervsministeren som ordstyrer

12.15		

Frokost

13.15		

Fremtidens Fingerplan? Jes Møller, for-		
mand for Dansk Byplanlaboratorium

		

13.35		
Workshops om håndteringen af de fem
		hovedudfordringer

		
Plads til en voksende befolkning			
		Curt Liliegreen, direktør, Boligøkonomisk Videnscenter		
					
		
Effektiv og smart mobilitet
		Susanne Krawack, mobilitetschef, Aarhus Kommune

14.45		

		Attraktive erhvervsområder
		Ole Hjorth, director, Sadolin & Albæk
		
		
Natur og oplevelser
		Malene Krüger, adm. direktør, Tredje Natur
		
		
En konkurrencedygtig detailhandel
		Per Nyborg, adm. direktør, ICP

		
		
		

Kaffepause

15.00		
To blik på hovedstadsområdet 2030. Byre		
gionale strategier, planlægning og det
		politiske lederskab
		Jens Kvorning, arkitekt m.a.a. og professor ved Kunst-

akademiets Arkitektskole og
Boris Brorman Jensen, arkitekt m.a.a., konsulent 		
og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole

15.45		
Opsamling og afrunding Sigmund 		
		Lubanski, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
16.00 		

Konferencen slutter

