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Byernes planlægning seminar#01 - Bymønster 
 
 
Arrangementet afholdes: 
 
Mandag den 26. maj kl. 9.45-16.00 hos Aalborg Kommune 
 
Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning 
Stigsborg Brygge 5, lokale 159 
9400 Nørresundby 
 
Mange kommuner arbejder i et eller andet omfang med at definere et bymønster eller 
nogle byroller i forbindelse med kommuneplanlægningen. Behovet for at definere et nyt 
bymønster skyldes dels udviklingen bl.a. i byernes interaktion, og behovet er i høj grad 
blevet forstærket af sammenlægningen af kommunerne. Sammenhængen mellem byerne 
har ændret sig fra at være et hierarkisk system, som tidligere har været herskende for den 
regionale og kommunale planlægning i Danmark. Hvad der har afløst det hierarkiske 
system er endnu ikke helt klart. 
 
På seminaret sætter vi fokus på bymønstre med indlæg fra kommunerne, en forsker og 
fra NYP (Netværk for Yngre Planlæggere), der på forskellig vis og med forskelligt 
udgangspunkt og mål arbejder med bymønstre. 
 
Intentionen med seminarrækken om byernes planlægning er at inspirere og udfordre 
deltagerne på udvalgte emner i kommuneplanlægningen. Fokuset på seminarerne er først 
og fremmest på erfaringsudveksling og netværk. 

Vi ser derfor frem til sammen at drøfte kendt viden og drøfte udvikling af 
analyseredskaber og processer – på dette første seminar vores fælles viden om 
bymønstre. 
 
Tilmelding 
Tilmelding kan ske til plan09@blst.dk senest fredag 16. maj. Det er gratis at deltage.  
 
Målgruppen er primært kommunale planlæggere. Hver kommune kan deltage med 
maksimalt 2 personer. Der vil i begrænset omfang være mulighed for deltagelse fra 
konsulentvirksomheder. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Aalborg Kommune   Plan09 
 

 



 
 

Program 
Ordstyrer på seminaret: Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium 
 
9.45-10.15 Ankomst, registrering og kaffe 

 
10.15-10.30 Velkomst og præsentation 

v. Knud Tranholm, Stadsarkitekt i Aalborg Kommune og Svend Erik 
Rolandsen, sekretariatsleder i Plan09 
 

10.30-11.15 Nye byroller i kommuneplanlægningen 
Præsentation af Aalborg Kommunes Plan09-eksempelprojekt og de i 
projektet allerede fremkomne analyseresultater.  

 
v. Jesper Schultz, Aalborg Kommune, og COWI 
  

11.15-12.00 Spiller byen en rolle – og hvilken? 
Ole B. Jensen stiller spørgsmål til kommunernes bymønsterdebat og 
giver input til arbejdet med byernes roller og interaktion.  
Terminologien for byområderne - det er afgørende, hvad man kalder 
tingene, når man kommunikerer om folks visioner, værdier og 
holdninger til fx byudvikling.  
Mobiliteten – det er afgørende for skabelsen af forholdet mellem de 
”lokale kulturer” og ”den store by.  Borgernes mobilitetsmønstre og -
muligheder definerer deres opfattelse af byen – og om de overhovedet 
mener de bor i ”samme by”. 
Den sociale geografi – hvor er der vækst, og hvor er der stagnation eller 
direkte fald på de parametre der måles på? 

  
v. Ole B. Jensen, professor ved Aalborg Universitet 

 
12.00-12.45 Frokost 
 
12.45-13.45 Debat i grupper 
 I grupper debatteres centrale spørgsmål i arbejdet med bymønstre. 

F.eks. hvordan der opnås en politisk stillingtagen til byernes roller, 
interaktion m.v. som udgangspunkt for kommuneplanlægningen. 

 
13.45 – 14.15 Åben debat og opsamling på gruppedebatter 
 
14.15-14.30 Kaffepause 
  
14.30-15.00 Bymønster i kommuneplanlægningen 
 Med udgangspunkt i planstrategien og kommuneplanlægningen vil en 

planlægger fra en kommune fortælle om deres bymønster, byprofiler og 
den planlægningsmæssige konsekvens af disse.  

 
15.00-15.30 Byprofiler i videnssamfundet 

Netværk for Yngre Planlæggere holder summercamp den 22.-24. maj i 
Gribskov Kommune. NYP giver i den forbindelse bud på, hvordan et 
planstrategisk redskab som en byprofil kan gives et fysisk udtryk. Hvad 
vil det sige at høre hjemme i en by? Hvordan kan der fortættes med 
udgangspunkt i en nedlagt foderstoffabrik? Hvad kan vand gøre for en 
by? Og hvordan får den strategiske planlægning fysisk form i 
videnssamfundet? 

  
v. Marie Louise Hartwig Widding, Gribskov Kommune 

 
15.30-15.50 Plan09 ser på bymønstre 
 Plan09 vil orientere om den igangværende indsamling af eksempler på 

bymønsteranalyser i kommunerne. Plan09 har derudover sammen med 
Region Midtjylland igangsat en undersøgelse af 1.000 borgeres brug af 
fritidslandskabet, forstået som det samlede udbud af faciliteter og 
aktiviteter der anvendes uden for arbejdslivet og livet i hjemmet. 

 
v. Plan09 

 
15.50-16.00 Afrunding ved Plan09 og Aalborg Kommune 


