Seminar 2013
Indbydelse
Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium indbyder hermed til sit
29. seminar. Som tema er valgt et både historisk interessant og dagsaktuelt
emne: Mennesket og dets relationer til byen og bylivet. Samtidig stilles
spørgsmålet om, hvordan skiftende ideologier og forestillinger om
menneskelige behov igennem tiderne har påvirket byplanlægning og
byudformning.
Baggrunden for dette emnevalg er, at mange nyere, gennemplanlagte byer
fremstår som lidet attraktive opholdssteder for mennesker. Dertil kommer, at
mange indicier peger på, at der er radikale forandringer i gang i forholdet
mellem menneske, by, ideologi og planlægning - de fire stikord i
temaoverskriften!
Vi har forsøgt at belyse disse problemstillinger i seminarets program og har
desuden gjort det lidt mere debatagtigt end sædvanligt ved at lægge en
koncentreret paneldiskussion til sidst.
Ideen er således, at formiddagens forelæsninger skal forsøge at belyse nogle
af de aktuelle problemstillinger, mens eftermiddagens indlæg har en mere
analyserende karakter. I paneldiskussionen stilles tre skarpe, syntetiserende
spørgsmål til et panel med dagens oplægsholdere og mulighed for
kommentarer fra deltagerne.
Velkommen !

8. november 2013, kl. 8.30-16.30
Ørestad Skole og Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S
ved Ørestad station
Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium

Praktisk oplysninger
Tilmelding via www.byplanlab.dk – skal være Dansk Byplanlaboratorium i
hænde senest d. 21. oktober. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.
Pris for deltagelse i seminaret er 1.000 kr. og for studerende 400 kr.
Prisen omfatter deltagelse og forplejning inkl. frokost og kaffe.
Et seminarskrift (rapport med indlæg og diskussions-referat) udgives digitalt.
Link til rapporten fremsendes til deltagerne.
De digitale skrifter vil i fremtiden kunne downloades frit, mens eventuelle
udskrifter af disse samt tidligere trykte skrifter og noter vil kunne købes på
DB, se mere herom og om "Det digitale Byplanhistoriske Arkiv på DB´s
hjemmeside.
NB! Begrænset deltagerantal efter ’først til mølle’ princippet.
Arrangeret af
Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36
1165 København K
Tlf. 33 13 72 81
Fax. 33 14 34 35
db@byplanlab.dk / www.byplanlab.dk

Udsnit af COBE’s visualisering af mulig bebyggelse omkring Pladsen og den store trappe i
område II. Forslag til tillæg til lokalplan 325, ”Ørestad City Center”.

Menneske og by – ideologi og planlægning
Seminaret sætter fokus på mennesket og dets relationer til byen og bylivet.
Samtidig stilles spørgsmålet om, hvordan skiftende ideologier og forestillinger om
menneskelige behov igennem tiderne har påvirket byplanlægning og byudformning.
Seminaret finder sted i Ørestaden, som er et eksempel på en nyere, gennemplanlagt
by, hvor forholdet mellem menneske og by, ideologi og planlægning ikke har været
helt uproblematisk.

PROGRAM
08.30 - 09.00
Velkomst
09.00 – 09.15

Ankomst og kaffe

Afdelingsleder Elisabeth Flinck, Ørestad Skole.
Dagens program v/ ordstyreren, Niels Helberg

Menneske og by - før, nu og i fremtiden
09.15 - 09.55
Arkitekt, professor Jan Gehl, Founding partner Gehl Architects
Jan Gehl har i 5 årtier som forsker og arkitekt fokuseret på at
forstå og udvikle samspillet imellem byens rum og byens liv. Han
har løbende kritiseret den ”menneskefjendske” udformning af
vore (nyere) byrum og formuleret klare alternativer som kan
udvikle livet i byerne og fremme målsætninger om at skabe
levende, trygge, bæredygtige og sunde byer.
Byen som begreb - er opfattelsen af byen under forvandling?
09.55 - 10.35
Arkitekt Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus
Tom Nielsen er lektor på Arkitektskolen Aarhus. Han har bl.a.
skrevet om bybegrebet i artiklen om "Nye urbane typologier" i
debatbogen "Grænseløse byer. Nye perspektiver for by- og
landskabsarkitekturen".
10.35 - 11.00

Kaffe

Byens arkitektur - sammenhæng eller individualisme?
11.00 - 11.40
Arkitekt Kjeld Vindum, Kunstakademiets Arkitektskole,
Kjeld Vindum, der er lektor på Arkitektskolen i København,
diskuterer muligheden for at opretholde en række af den
klassiske europæiske bys kvaliteter i nye former, eksempelvis
dens diversitet og byrumsmæssige kvaliteter, i nye strategier for
byudvikling.
Er Ørestad en by?
11.40 - 12.15
Arkitekt, professor Peder Boas Jensen
Hvad var visionerne, og hvad blev realiteterne?
Peder Boas har alle forudsætninger for at kunne fortælle om
både Ørestadens byplanlægning og dens egenskaber som by, da
han selv har gjort sine erfaringer som bruger og beboer.
12.15 - 13.10

Frokost

Bykvaliteter og deres betydning
13.10 - 13.50
Tekn. dr i stadsbyggnad Alexander Ståhle
Som forsker med egen virksomhed, Stockholm, har Alexander
Ståhle arbejdet med et omfattende projekt ”Värdering av
stadskvaliteter”, der blandt andet belyser den økonomisk
sammenhæng mellem bykvaliteter og ejendomspriser i
tættere byområder.
Byen som mødested - intentioner og realiteter
13.50 - 14.30
Sociolog, professor Henning Bech, Sociologisk Institut,
Københavns Universitet.
De centrale byområder, vi kender, har altid været vigtige
mødesteder for mennesker, selv om funktionerne har ændret
sig gennem tiderne. Hvordan fungerer nutidens by som
intenderet og faktisk mødested for mennesker? Har de mange
muligheder for virtuelle kontakter i en digital verden ændret på
brugen af byen som mødested?
Forstæderne som eksperiment
14.30 - 15.00
Arkitekt Pernille Schyum Poulsen, partner i Tegnestuen
Vandkunsten og deltager i ”Forstædernes Tænketank”
I de nyligt afsluttede arkitektkonkurrencer om Forstædernes
Fremtid deltog Vandkunsten i flere af konkurrencerne og vandt
to af dem. Pernille reflekterer over nogle at konkurrencernes
interessante resultater.
15.00 - 15.30

Kaffe

Paneldiskussion
15.30 - 16.20
(v/ordstyrer)
Tre hurtige spørgsmål til de syv forelæsere.
Korte svar med mulighed for kommentarer fra salen.
Afsluttes med kort opsamling
Afslutning
16.20 – 16.30

Arkitekt, formand for Byplanhistorisk Udvalg Michaela Brüel

