
MARIE STENDER, SENIORFORSKER, SBI & 
ELLEN HØJGAARD-JENSEN, DIREKTØR, 
DANSK BYPLANLABORATORIUM

Samtale om den nyeste forskning og 
evaluering af helhedsplanerne for de udsatte 
boligområder, i daglig tale ’ghettopakken’.

MIMI LARSSON CHEFKONSULENT, 
METROSELSKABET

Hvordan gør man den daglige transport enkel 
for brugeren? Adfærdsdesign, sproglige finesser 
og andre tricks som man ikke lige opdager, når 
man færdes i sin hverdags offentlige tranport.
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Keynote I

POUL SVERRILD, MUSEUMSCHEF, 
FORSTADSMUSEET
”Hyld Hverdagsbyen - Hver-
dagslivet og historier fra 
veje og gader i forstaden”

Keynote II
CEES van der VEEKEN
PARTNER & ARKITEKT,  
LOLA ARCHITECTS

”Learning from LOLA 
- Lost landscapes & 
transformation of aban-
doned urban fields”

MARIE FURBO, PROJEKTCHEF & PARTNER, 
BOGL ARKITEKTER

Hvordan skaber man et landskab for læring? 
Materialer, bevægelsesmønstre, multifunktionali-
tet møder hinanden i overgnagen mellem by og 
landskab.

TORBEN DAM, LEKTOR, 
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Et historisk blik og et aktuelt perspektiv på 
nogle af vores mest almindelige men også vig-
tigste rum i byen.

MICHAEL SØRENSEN
MARKEDSCHEF,  
VIA TRAFIK AARHUS

De første erfaringer med el-løbehjulet et netop ved 
at blive samlet. Dugfriske resultater her!

METTE QVIST
CEO, GREEN BUILDING 
COUNCIL DENMARK

Hvordan bidrager certificerings-
ordninger til mere bæredygtige 
byområder og til at opbygge et 
fælles sprog om bæredygtighed?

BO RIIS DUUN
AFDELINGSCHEF,  AABENRAA KOMMUNE

En visionær helhedsplan, der holder til ambitionerne 
om at revitalisere og sikre en helt ny sammenhæng i 
Aabenraa.

KIM TANG, FAGKONSULENT,  
DANSKE ANLÆGSGARTNERE & SØREN 
GLEERUP, CIVILINGENIØR, RCI GLEERUP

Hvordan skruer man et fornuftigt tilsyn 
sammen, som rent faktisk gør en forskel? 

LOUISE MEIER, ERHVERVSSTYRELSEN & ØYSTEIN 
LEONARDSEN, KØBENHAVNS KOMMUNE

Om erfaringerne med det europæiske URBACT-pro-
gram, partnerskaber og projekter der vokser sig større 
og mere betydningsfulde, når man arbejder sammen.

MARIANNE LEVINSEN
INDEHAVER, MARIANNE LEVINSEN 
LANDSKAB

Om den omfattende landskabelige plan for et 
boligområde i Aalborg - og hvordan det har været 
med til at bidrage til hele områdets løft. 

Hverdagens gulve i store boligområder

Pendleren i centrum - adfærdsdesign i praksis 

Ven af miljøet eller fjende af bylivet? 
- hvad ved vi om el-løbehjul? Cirkulær økonomi i hveragen 

- Støtte til bæredygtig byudvikling

Fortovet - et sted i byen

Når læring rykker udenfor

Gode intentioner og høje ambitioner  
- er certificering svaret?

Fremtidens Aabenraa 
- en by i forandring

Make-over af trætte byrum - Kickstart 
Tornhøj

CATHRINE GRØNBERG JENSEN. 
BIOLOG,  & ALLAN KRISTOFFERSEN, 
HORTONOM, AALBORG KOMMUNE

Oplæg og workshop om Aalborg Kommunes helt nye 
biodiversitetsstrategi. Hvordan skaber man den? Og sikrer 
implemneteringen i virkeligheden?

Biodiversitet fra strategi til 
byens rum

Fra planlægning til virkelighed 
uden skuffelser – det gode tilsyn

Tryg i byens rum 
- nye vejledninger om terrorsikring

HENRIK, POLITIETS EFTERRETNINGSTJE-
NESTE

Erfaringer og vejledninger fra Politiets 
Efterretningstjeneste - hvordan sikrer vi 
byrum, gader og stræder? 


