
TORSDAG DEN 30. SEPTEMBER 
i DRs Koncertsal

10.00
Åbning og velkomst 
·  Formand Jes Møller, Dansk Byplan- 

laboratorium og moderator, journalist 
Nynne Bjerre Christensen

Hvor vil vi hen? 
Mobilitet om 100 år 
Det er kritisk, at byplanlægning og  
trafikplanlægning kører i hvert sit spor. 
Men utopier kan sætte fokus på den 
fremtid vi ønsker os – både i det lange 
perspektiv og i forhold til konkret hand-
ling de næste fire år. 
·  Keynote af professor i byplanlægning 

Malene Freudendal-Petersen, Aalborg 
Universitet

Fremtidens fødevarerevolution 
Byboere er i dag løsrevet fra landbruget, 
men vi har mulighed for at tage ejerskab 
til fødevareproduktionen. I det hele 
taget, er der masser muligheder for at 
skabe et bæredygtigt samfund. Og vi 
skal implementere dem alle; ellers når vi 
det ikke! 
·  Keynote af tegner og forfatter Anders 

Morgenthaler

10.50 
Pause 

PROGRAM Ret til ændringer forbeholdes

11.20 
Fremtidens co

2
-neutrale bysamfund

Med et markant fokus på co
2
-reduktion 

vil Frederiksberg Kommune i fremtiden 
være en af Danmarks mest klimaambi-
tiøse kommuner. Men er den klima- 
ambitiøse kommune ambitiøs nok? Og 
hvilke rolle skal politikerne spille? 
·  Borgmester Simon Aggesen (K) og 

formand for kommunens Bæredyg-
tighedsråd, Frederiksberg Kommune 
i debat med direktør Christian Ibsen, 
Concito

Har den blandede by en fremtid?
Drømmen er mere diversitet i bolig-
former og prisklasser, men prisen på 
nybyggeri er høj i hovedstaden. Kan det 
lade sig gøre at skabe blandede byom-
råder indenfor de gældende rammer – 
eller kræver det nye instrumenter? 
·  Kandidat til overborgmesterposten 

Line Barfod(Ø), advokat med specia-
le i socialøkonomiske virksomheder, 
advokatvirksomheden Foldschack 
Forchhammer Dahlager i debat med 
direktør Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen 
A/S

Byrum uden biler? 
I byerne sætter privatbilismen stadig 
dagsordenen, men der er nye bevægel-
ser på vej: Kan vi fredeliggøre bymidter-
ne og skabe nye og mere spændende 
byrum? Og er det realistisk at nedlægge 
et stort antal parkeringspladser i Køben-
havn?  
·  Kandidat til overborgmesterposten 

tidligere regionsrådsformand Sophie 
Hæstorp Andersen(S),  
regionsrådsformand Region  
Hovedstaden i debat med politisk  
chef Torben Lund Kudsk, FDM

Se det samlede  
program og  

tilmeld dig på  
byplanlab.dk

DE NÆSTE 100 ÅR 
Der er brug for modige beslutninger. De planer, vi lægger i dag, vil påvirke vores 
børn og børnebørn. Så selvom vi befinder os i et år med valgkamp og fireårige 
tidshorisonter, kigger vi på Byplanmødet i krystalkuglen: Når vi ser 100 år frem, 
er det klart, at co

2
-reduktion og biodiversitet skal i fokus – og at der er behov 

for planlægning af den grønne omstilling. Det vil kræve aktive kommuner og en 
stat, der sætter rammerne og sikrer sammenhængskraften i byerne og på tværs 
af by og land – frem mod 2121. 

Frederiksberg og København byder velkommen 
Byplanmødet vender hjem til hovedstaden, hvor Byplanlaboratoriet blev grund-
lagt i 1921. Og det med et dobbelt værtskab fra Frederiksberg og Københavns 
Kommuner, som med deres storbyløsninger rummer inspiration til mange af 
landets andre kommuner.

Tilmeldingsfrist 28. juni 2021.

DE NÆSTE 
100 ÅR
– BYPLANLÆGNINGENS ROLLE

BYPLANMØDE PÅ 
FREDERIKSBERG OG 
I KØBENHAVN 

30. SEPTEMBER – 1. OKTOBER
2021

PROGRAM

2021

1921

12.30 
Afsted til frokost og eftermiddags- 
sessioner

14-16 
Eftermiddagssessioner om …  
… biodiversitetens økonomi mobilitet, 
landskaber, Lynetteholmen, planlovsre-
form m.fl. 

17.00-17.45 
Tilbud om løbetur … 
… i byens grønne hjerte med  
borgmester Simon Aggesen (K),  
Frederiksberg Kommune.

19.00-00.00 
Aftenarrangement 
i Cirkusbygningen
med middag, Byplanprisoverrækkelse 
og underholdning, guld og glimmer. 

 
FREDAG DEN 1. OKTOBER 
på Frederiksberg Rådhus

8.55 
Velkommen til Frederiksberg Rådhus
·  Borgmester Simon Aggesen (K),  

Frederiksberg Kommune. 

9.00 
Fremtidens danmarkskort 
Regeringen ønsker et mere sammen-
hængende Danmark med bedre balance 
mellem by og land. Men er det overho-
vedet realistisk? Hvilke er de politiske 
visioner for hovedstaden, provinsbyer, 
landsbyer og landdistrikter?
·  Journalist Pernille Stensgaard i debat 

med indenrigs-og boligminister Kaare 
Dybvad Bek og medlem af Folketinget, 
forfatter Henrik Dahl (LA).

10.00 
Udflugter 
på Frederiksberg og i København

15.00 
Afslutning og rådhuspandekager på 
Københavns Rådhus

Velkommen til Københavns Rådhus
·  Overborgmester Lars Weiss (S),  

Københavns Kommune 

15.30 
Tak for i år!



Se det samlede  
program og  

tilmeld dig på  
byplanlab.dk

BYPLANMØDE PÅ FREDERIKSBERG OG I KØBENHAVN
30. SEPTEMBER – 1. OKTOBER 2021 

Denne flyer er tilrettelagt og udsendt af  
Dansk Byplanlaboratorium, maj 2021
layout: Karen Christensen Design
fotos er venligst stillet til rådighed af: DRs Koncerthus,  
Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og  
Wulffmorgenthaler. 

”Byerne spiller en nøglerolle, hvis det  
skal lykkes os at reducere drivhusgasud-
ledningen og bidrage til at bremse de glo-
bale klimaforandringer. 
Direktør Christian Ibsen, Concito

”Laboratorier vil stå for frem-
tidens fødevareproduktion – 
fremtidens mad er langt mere 
proteinholdig end fx konven-
tionelt produceret kød og 
mælk. Og – som noget nyt – 
så smager den endda godt!
Tegner og forfatter Anders Morgenthaler

”Bilisterne er altså ikke fremtidens 
rygere! I stedet for skyttegravs-
krig er spørgsmålet hvordan får  
vi arbejdet med fredeliggørelse  
af de danske bymidter på en  
konstruktiv måde.
Politisk chef Torben Lund Kudsk, FDM

BYPLANMØDET OG TILMELDING 
I år er tilmeldingsfristen 28. juni kl.10.00. Efter fristen er til-
meldingen bindende og vi lover dig at gennemføre Byplan-
mødet - uanset hvad. Skulle det blive digitalt, så dog til 
stærkt reduceret pris. Efter fristen er tilmeldingen bindende, 
men arbejdsstedet er velkommen til at ændre navn på del-
tager indtil 1 uge før mødet. Hvis du tilmelder dig hurtigt, er 
der early-bird-pris – og pladserne tildeles efter først-til mølle 
princippet.

Se priser og detaljer på byplanlab.dk

Tilmeldingsfrist 28. juni 2021

Torsdagens faglige plenumprogram finder sted i DRs fantastiske 
Koncerthus

”Planlægningen var 
tidligt præget af 
utopisk tænkning, 
men også af dog-
mer om individers  
transport i hver sin 
personbil. Men  
hvilken fremtid  
ønsker vi os? 
Professor i byplanlægning Malene  
Freudendal-Petersen, Aalborg Universitet

BOLIGUDFLUGT TIL  
FREDERIKSBERG

Oplev en række frederiksbergske 
boligområder og bliv klogere på 
kommunens boligpolitik, hvor det 
hedder sig at nye boliger ikke er et 
mål i sig selv: Så skal der bygges nyt, 
skal byggeriet løfte byens øvrige 
kvaliteter og bidrage til en bæredyg-
tig og mangfoldig by.

MOBILITETSUDFLUGT  
I KØBENHAVN

Oplev en række københavnske til-
tag for at forbedre cykelbyen og 
hør mere om kommunens mål om 
at biltrafikken skal udgøre max 25 
%. Københavns Kommune har her i 
foråret offentliggjort sin første mo-
bilitetsredegørelse, der giver et sam-
let overblik over indsatser på tværs 
af transportformerne og forskellige 
co2-reducerende effekter.

 
De næste 100 år  
Det står klart, at co

2
-reduktion, 

biodiversitet og mobilitet skal 
i fokus når vi ser 100 år frem. 
Det kræver modige planlægge-
re og politikere – hør de tone- 
angivende hovedstads- og 
landspolitikere diskutere  
visioner for fremtiden på 
Byplanmødet.  
 

”Der desværre ikke noget, der 
hedder en gratis frokost. Prisen 
på nybyggeri er høj i hoved-
stadsområdet, så hvis der skal 
bygges billige boliger, vil der 
være behov for subsidiering. 
Direktør Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen A/S

DET KAN DU OPLEVE PÅ 

BYPLAN 
MØDET 
PÅ FREDERIKSBERG  
OG I KØBENHAVN

FREMTIDENS FØDEVAREREVOLUTION fortsat..
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