
Byforskning uden grænser
5. marts 2015 på Arkitektskolen Aarhus

9.45 Kaffe og morgenbrød

10.15 Velkommen til konferencen 

 professor Niels Albertsen, Arkitektskolen Aarhus

10.25  Gentænk bybegrebet
 Den aktuelle byudvikling udfordrer det traditio-

nelle bybegreb. Nogle byer integreres i stigende 
grad i større sammenhængende bysamfund, 
hvor det er vanskeligt at trække entydige græn-
ser mellem center og periferi, nogle byer fortæt-
tes voldsomt og andre affolkes.  Hvad er det der 
sker, og hvorfor er der behov for at gentænke 
byerne?

 professor Niels Albertsen og 
professor  Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus

10.50 Intro til udstilling af afgangsprojekter

11.00 Kaffepause og afgangsudstilling

11.15  Kunstnerisk intervention 
 Et afsæt i kunsten byder på en chance for at 

udvikle nye metoder i omdannelsen og udviklin-
gen af byens identitet.  I denne transformation 
er kunstneriske indgreb en værdifuld ressource, 
fordi de påvirker såvel den fysiske som den 
mentale forståelse af byen.

11.20 Et spiseligt Landskab
 ph.d. studerende Marie Markmann, Arkitektsko-

len Aarhus

11.40  Man skærer da i huse
  ph.d. studerende Mo Michelsen Stochholm Krag, 

Arkitektskolen Aarhus

12.00  Frokost

12.40   Bæredygtighed og klimaforandring 
 Bæredygtighedsinitiativer og klimahåndtering 

introducerer et muligt afsæt for nye tilgange 
til at gentænke byen og forme det urbane 
rum. 

12.45  Dyrk Regionen 
 arkitekt Kasper Espersen, Arkitektskolen 

Aarhus 
 
13.05  Klimatilpasning som ressource
 ph.d. studerende Katrina Wiberg, Arkitektsko-

len Aarhus

13.25  Mobilitet som bytransformator
 Mobilitet handler om, hvordan fodgængere, 

cyklister, kollektivt rejsende og bilister bevæ-
ger sig i trafi kken. Disse bevægelser er med 
til at forme, hvem vi er, og hvilket samfund vi 
skaber. Indenfor de seneste år er der i by-
forskningen opstået en voksende bevidsthed 
om, at mobilitet ikke blot er noget, der sker, 
men også noget der skabes gennem kon-
krete interventioner og designbeslutninger.  

13.30   Livet i vores bevægelser – at arbejde med 
mobilitetsdesign

 professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet

13.50   På rejse gennem byens rum - fra trafi k-
maskine til mobilitetsorienteret og relationelt 
urban design

 ph.d. studerende Ditte Bendix Lanng, Aal-
borg Universitet

PROGRAM

14.10  Samtaler mellem forskere og praktikere

14.40  Kaffepause og afgangsudstilling

14.55  The landscape of the Anthropocene 
 professor Dirk Sijmons, TU Delft 

 We explore the development of the Anthropo-
cene, the current epoch in which humans and 
our societies have become a global geophysi-
cal force. In the Anthropocene we realize that 
city and nature overlap spatially and impact 
each other functionally. For spatial designers 
this is a unique challenging situation. 

 What new terminology can we use to discuss 
the city in the Anthropocene? What are the 
prospects for action for planners, nature con-
servationists, landscape architects, and urban 
designers?

15.40 Rethink Urban Habitats Hvad er et land-
skabslaboratorium?

 lektor Stefan Darlan Boris, Arkitektskolen Aar-
hus

15.50 Tak for i dag 
 professor Gertrud Jørgensen, Københavns 

Universitet

16.00  Konferencen er slut

GENTÆNK BYEN

Tid
5. marts 2015 kl. 09.45 – 16.00

Sted
Konferencen afholdes i Auditoriet på Arkitektsko-
len Aarhus, Nørreport 22, 8000 Aarhus C

Pris
1.150 kr. / studerende 350 kr

Tilmelding
Tilmelding via www.byplanlab.dk

Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding er 23. februar 2015. Efter 
denne dato er tilmelding bindende.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

ARRANGØRER
   Center for Strategisk Byforskning

   Dansk Byplanlaboratorium

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ny W. Øh-
lenschlæger, Dansk Byplanlaboratorium, 
nwo@byplanlab.dk, eller tlf. 3313 7278

Når globalisering, øget urbanisering, klimaforandringer, trængsel og affolkning af landområder trænger sig på, 
er der behov for at diskutere ændrede bybegreber, nye indfaldsvinkler og metoder til forståelse og forandring af 
vores byer. Med oplæg under fi re tematiske synsvinkler – bybegrebet, kunsten, det antropocæne og mobiliteten 
forstået som bytransformatorer – vil vi diskutere nye perspektiver på byen.

u n i v e r s i t y  o f  c o pe n h ag e n


