
Baggrund

Årets efteruddannelse for erfarne planlæggere, Danske byers Udfor-
dringer, vil igen tage fat i aktuelle planlægningsbegreber. Denne gang 
i Smart Cities og Vidensby. Vi vil tage fat i begreberne ud fra en kritisk 
og konstruktiv vinkel. Set i et overordnet, globalt perspektiv, i et teoretisk 
perspektiv og endelig konkret og casebetonet.

Smart Cities er et strategisk begreb. Byens særkende afhænger ikke 
mere kun af byens historiske centrum og infrastruktur, men i stigende 
grad af tilgængeligheden og kvaliteten af informationsteknologi, viden, 
kommunikation og social og miljømæssig kapital. At være smart kan 
helt enkelt formuleres som, hvordan man får mere ud af mindre. Med 
andre ord handler det om mere end teknologi, det handler også om at 
være innovativ - at tænke sig om.

Vidensby kan man sige er et eksempel på Smart City, forstået som at 
få mere ud af det man allerede har. Vidensby er kendetegnet ved et 
samspil mellem byen, videregående uddannelser og erhvervslivet. Hvis 
Danmark skal have universiteter i verdensklasse, er et levende og udfor-
drende forsknings – og studiemiljø et vigtigt parameter, og flere og flere 
universiteter har fået øjnene op for potentialet i fysisk planlægning.

Men uanset om man siger Smart City eller Vidensby, så er det tendenser 
i en tid præget af krise – og skal derfor ses i det lys.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at planlægningens rolle i ve-
jen til Smart City eller Vidensby ikke kun er teknisk eller fysisk, men også 
handler om byledelse og innovation. Udover de traditionelle admini-
strative funktioner har danske byer behov for en mere strategisk orien-
teret organisation og ledelse med fokus på visioner, service og udvikling. 
Derfor er byledelse og innovation vigtige elementer i kurset.

Smart Cities
København 29. november og Lund 5.-6. december

Vidensby

Byledelse
Danske byers udfordringer 2012
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EN NY TIDSALDER
29. november 10-14 i Salon K, København

Introduktion og korte deltagerindlæg

Smarte byer – hvad betyder det egentlig?
Byerne vokser, og vi står overfor klimaforandringer og ressourceknaphed. 
Det tvinger byerne og deres ledelser til at blive smartere.  Hvordan sikrer 
vi, at transport, energi, vand og kloaksystem bliver en enhed, der fungerer 
sammen. Hør, hvad vi kan i dag og få et indblik i den fagre nye verden, der 
venter lige om hjørnet.
Kim Escherich, Executive Innovation Architect, Smarter Planet. IBM

Diskussion i grupper
Vi gør status på, hvad vi ved i dag, og hvad vi har behov for af ny viden. 

Debat med Kim Escerich

VIDENSBY    
5. december, 10:45-21 Västra Station, Lund

Lund, fra traditionsrig universitetsby til moderne vidensby
Strategisk planlægning og innovativ byledelse, et universitet blandt de 
førende i verden, videnstunge erhverv og en middelstor by (112.000 
indb.). Byen har 40.000 studerende hvoraf ca ¼  bor i byen, mens resten 
kommer udefra, fra bl.a. Malmø, Helsingborg og København
Översiktsplanchef Cecilia Hansson, Lund Kommune

Brunnshög-planerne
Brunnshög er et område i det nordøstlige Lund, som skal udbygges og 
rumme 2-3000 boliger og 15-20.000 arbejdspladser. Baggrunden for 
udbygningen er etableringen af to store forskningsinstitutioner.
Projektchef for Brunnshög Eva Dalman

By, viden og erhverv
Tur gennem byen, gennem ’Kunskapsstråket’ og besøg i Brunnshög og 
i Paradiskvarteret. Paradiskvarteret i hjertet af den ældste del af Lunds 
Universitet skal transformeres fra traditionelt universitetsområde til en 
moderne universitetshub.

Hvad er forskellen på en universitetsby og en vidensby? 
Workshop
Med udgangspunkt i Lund, et par danske og udenlandske byer:
Forskellige byer, forskellige strategier -
Hvilke muligheder, hvilke udfordringer, hvilke mål?
Hvilke spørgsmål bør stilles?
Arkitekt Flemming Frost, partner i Juul & Frost

Informationsteknologi og planlægning
Vi kan indhente viden, der var ukendt bare for få år siden, vi kan få over-
blik, og vi kan gå i dialog med borgene på helt nye måder.
Professor Ole B. Jensen, Inst. for Arkitektur og Medieteknologi, 
Aalborg Universitet.

Hvordan ruster vi os til fremtiden? 
Workshop
Smarte byer kræver smarte planlæggere. 

BYLEDELSE
6. december 9-15 Västra Station, Lund

 Innovativ byledelse i en uforudsigelig verden 
(Oplægget holdes på engelsk)
Fremtidens planlægning skal favne uforudsigeligheden 
frem for at forsøge at forudsige udviklingen. Stabilitet er 
en myte og forandring er et vilkår.  Men hvis man ikke kan 
forudse fremtiden, hvordan klan man så planlægge for en 
bæredygtig fremtid? 
Urban designer Arun Jain, Portland 

Det lange lys og de små skridt
3 danske byer 
Workshop
Vi sætter spot på 3 danske byer. Hvad er deres væsentligste 
udfordringer, og hvordan kan planlæggerne spille en rolle 
i de forandringsprocesser, vi står overfor. Er det muligt at 
være mere strategiske, end vi er i dag?  Vi lader os inspirere 
af det samlede kursus og af deltagernes erfaringer.

Resultaterne af workshoppen og debat med Arun Jain

Afgang fra Lund C 15.16 – ank. Kbh.H 16.08

Eftermiddagen er åben for alle 
14:30-17 hos Rambøll, Ørestaden

Indledning om eftermiddagens tema
Ved Byplanlaboratoriet

Byernes udfordringer og muligheder
Hvordan påvirker mega trends danske byers planlægning, og hvordan ser 
investorerne på de nye udfordringer?
Projektdirektør Søren Hansen, Rambøll

En ny tidsalder 
Den vestlige model for økonomisk vækst er udtjent og må erstattes af en 
ny knaphedens økonomi.
Hvad betyder krisen for vores levevis, og for vesteuropæiske byer?
Tidl. Ambassadør og nuværende professor i Singapore Jørgen Ørstrøm Møller

Summemøder/debat

Deltagerafgift
Afgiften dækker overnatning i Lund. 
For institutioner og virksomheder, der giver tilskud 
til DB i 2012: 8.250 kr. For andre: 10.300 kr.
Deltagere fra Kbh’s Kommune: ring om prisen, da der er 
indgået særaftale pga. rabat ifb med lokaler og forplejning.

Tilmelding 
Via www.Byplanlab.dk
Skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest 29. oktober. 
Efter denne dato er tilmeldingen bindende.
Ved afbud herefter betales et gebyr på 600 kr. 
Ved afbud 5. november eller derefter betales hele afgiften.


