
Praktiske oplysninger 
Find svar på, hvad du kan gøre med din bagage under mødet, hvordan du får en billig billet til den offentlige 

transport, samt hvordan du kommer rundt til de steder, du skal være i løbet af de to mødedage.  

Når du ankommer til Byplanmødet torsdag morgen får du et navneskilt udleveret. Hav det på begge dage, 

da det er din billet til alle dele af Byplanmødet. Af det fremgår også, hvilken session og udflugt du skal på.  

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål? Kontakt da db@byplanlab.dk.  

Vil du printe disse oplysninger, så du kan have dem med dig? Så klik her for en samlet pdf-fil.  

Hvordan kommer jeg frem til DR Byen?  
Vi åbner dørene i DR Byen kl. 9.00 torsdag morgen. DR Byen, der ligger placeret lige ved metrostationen af 

samme navn, er nem at komme til med offentlig transport; fra Hovedbanegården tager det 15 minutter. 

Tag med metro M3 eller M4 til Kongens Nytorv, hvor du skal skifte til M1 mod Vestamager.  

DR Byen ligger på Emil Holms Kanal 20, 0999 København K.  

Der er desuden mulighed for parkering for både biler og cykler, men vi anbefaler, at man tager metroen. 

Bemærk, at det koster penge at parkere bilen – 60 kr. for den tid, formiddagens program tager. Parkering 

betales i billetautomater eller i EasyParks App.  

Hvordan køber jeg City Pass til metroen?  
Byplanmødet er planlagt således, at du nemt kan komme rundt med metro. Alle venues ligger i gåafstand til 

metrostationer, og i løbet af mødet kan du regne med at skulle tage 8-10 korte ture med metroen.  

Derfor kan det betale sig at købe et 48-timers City Pass – en billet, der gælder til al offentlig transport i det 

centrale København. Billetten koster 150 kr., hvorfor deltagerafgiften er nedsat tilsvarende.  

Du kan købe City Pass i billetautomater på stationerne, på DSB’s hjemmeside eller i app’en DOT Billetter. 

Husk at købe dit City Pass inden Byplanmødet starter, da der kun er én automat på metrostationen ved DR 

Byen. Vær opmærksom på, at du skal vælge et City Pass Small, og at det skal købes for 48 timer.  

Alternativt kan du vælge at benytte dit rejsekort.  

Hvad stiller jeg op med min bagage?  
Når vi skyder årets Byplanmøde i gang i DR Byen, kan du sætte din bagage i garderoben. Du skal huske at 

tage den med dig, når vi tager ud til de forskellige sessioner. Herefter kan du tage den med til dit hotel eller 

andet overnatningssted, inden vi mødes i Cirkusbygningen om aftenen.  

Fredag morgen kan du igen medbringe din bagage – så sørger vi for, at du ikke skal slæbe rundt på den hele 

dagen. Fra 8.30 holder der trailere klar ved Frederiksberg Rådhus. Her kan du lade din kuffert eller taske 

ligge, mens vi er på udflugt. Al bagagen bliver herefter kørt til Københavns Rådhus, hvor du kan finde den 

igen, når vi slutter kl. 15.30.  
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Hvor afholdes min session, og hvordan kommer jeg derhen? 
Når vi nærmer os Byplanmødet vil du få en mail om, hvilken session du er på. Det vil desuden fremgå af det 

navneskilt, du får udleveret torsdag morgen.  

Efter plenumprogrammet i DR Byen torsdag formiddag skal du selv finde fra DR Byen til din session. 

Sessionerne afholdes forskellige steder i København og på Frederiksberg. Alle sessioner har et bogstav og 

en farve. Efter plenum-programmet står vi klar udenfor DR Byen med paraplyer i tilsvarende farver og kan 

svare på spørgsmål om, hvordan du kommer frem til din session.  

Alle sessioner er placeret i gåafstand fra metrostationer. Derfor er det oplagt at tage metroen dertil fra DR 

Byen. Herunder kan du se, hvor hver enkelt session afholdes, og hvilken metrostation, der ligger tættest på.  

Skulle det ske, at du farer vild og får brug for hjælp, kan du ringe til Dansk Byplanlaboratorium på 33 13 72 

81.   

Session A: Biodiversitetens økonomi (lysegrøn) holdes hos KU.BE, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg. 

Nærmeste metrostation er Flintholm. Tag metro M1 fra DR Byen i retning mod Vanløse.  

Session B: Har den blandede by en fremtid? (pink) afholdes hos Bella Sky, Center Boulevard 5, 2300 

København SV. Nærmeste metrostation er Bella Center. Tag metro M1 fra DR Byen i retning mod 

Vestamager. 

Session C: Bymidterne i de næste 100 år (orange) holdes hos Bella Sky, Center Boulevard 5, 2300 

København SV. Nærmeste metrostation er Bella Center. Tag metro M1 fra DR Byen i retning mod 

Vestamager. 

Session D: Vi ved stadig ikke… (mørkegrøn) holdes hos KU.BE, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg. 

Nærmeste metrostation er Flintholm. Tag metro M1 fra DR Byen i retning mod Vanløse. 

Session E: Bæredygtig mobilitet og udvikling i hele Danmark (lyseblå) holdes hos Vartov, Farvergade 27, 

1463 København K. Nærmeste metrostation er Rådhuspladsen. Tag metro M1 fra DR Byen i retning mod 

Vanløse. Stå af på Kongens Nytorv og skift til M3 eller M4 i retning mod Københavns Hovedbanegård.  

Session F: Et land der hænger sammen (mørkeblå) holdes hos Frederiksberg Mad- og Kulturhus, 

Frederiksberg Allé 41, 1820 Frederiksberg. Nærmeste metrostation er Frederiksberg Allé. Tag metro M1 fra 

DR Byen i retning mod Vanløse. Stå af på Kongens Nytorv og skift til M3 eller M4 i retning mod Københavns 

Hovedbanegård.  

Session G: Lokalplanbattle – Frederiksberg vs. København (gul) bliver i DR Byen, i foyeren. 

Session H: Er Lynetteholmen fremtidens ø? (sort) holdes hos Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 

2300 København S. Nærmeste metrostation er Islands Brygge. Tag metro M1 fra DR Byen i retning mod 

Vanløse.  

Løbetur  
For dem, der har tilmeldt sig, har Frederiksberg Kommune efter sessionerne arrangeret en guidet løbetur 

sammen med kommunens borgmester, Simon Aggesen (K). Løbeturen starter og slutter ved Frederiksberg 

Rådhus, hvor der også er mulighed for omklædning – dog ikke for at tage bad. Den nærmeste metrostation 

er Frederiksberg st.  



Hvordan kommer jeg frem til Cirkusbygningen? 
Torsdag aften mødes vi i Cirkusbygningen kl. 19. Cirkusbygningen ligger tæt på Rådhuspladsen 

metrostation, Hovedbanegården, Vesterport samt meget andet offentlig transport. Husk dit navneskilt – 

det er din billet! 

Cirkusbygningen ligger på Jernbanegade 8, 1608 København V.  

Der er god mulighed for parkering af cykler. Til gengæld er mulighederne for bilparkering mindre gode. Der 

findes P-kældre i bl.a. Axel Towers og Industriens hus, men med begrænset plads og høje takster. Vi 

anbefaler derfor så vidt muligt at benytte offentlig transport.  

Hvordan kommer jeg frem til Frederiksberg Rådhus? 
Fredag morgen åbner vi dørene til Frederiksberg Rådhus fra kl. 8.30. Rådhuset ligger ca. 6 minutters gang 

fra Frederiksberg metrostation.  

Rådhuset ligger på Smallegade 1, 2000 Frederiksberg. 

Herfra skal vi videre på udflugter, og ender på Københavns Rådhus kl. 15:00. Vi anbefaler derfor, at du om 

muligt kommer med offentlig transport.  

Husk dit navneskilt – det er din billet til arrangementet.  

Hvordan kommer jeg til min udflugt? 
Du bliver guidet fra Frederiksberg Rådhus ud på din udflugt. Vi står med skilte med nummer og titel på 

udflugterne, så du nemt kan finde den rigtige. Skal du på cykeltur, står der også en cykel klar til dig. Der er 

dog ikke cykelhjelme til rådighed, det må du selv stå for. Ved udflugtens start får du udleveret et detaljeret 

program med steder og tidspunkter, så du altid kan finde tilbage til dit hold, hvis du skulle blive væk fra 

dem undervejs.  

Skulle det alligevel ske, at du farer vild og får brug for hjælp, kan du ringe til Dansk Byplanlaboratorium på 

33 13 72 81. 

Alle udflugterne er længere gå- eller cykelture – så husk at medbringe tøj, der passer til efterårets vejr. 

Herunder kan du se, hvor og hvornår de enkelte udflugter spiser frokost – så har du mulighed for at finde 

tilbage til dit hold, hvis du skulle blive væk undervejs: 

Udflugt 1: Klimatilpasning og bæredygtighed på Frederiksberg – Vintage Coffee, Sløjfen 2, 2000 

Frederiksberg. 

Hold A: kl. 12.20 – 13.00 

Hold B: kl. 11.30 – 12.10 

Udflugt 2: Byrum, byliv og mobilitet – KU.BE, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg 

Hold A: kl. 11.55 – 12.35 

Hold B: 12.40 – 13.20 

Udflugt 3: Den blandede by – boligpolitik og boligarkitektur – Café Svejk, Smallegade 31, 2000 

Frederiksberg 

Hold A: 12.10 – 12.50 

Hold B: 11.45 – 12.25 



Udflugt 4: Fremtidens kulturarv – udvikling på Frederiksberg – Madklubben, Solbjergvej 10, 2000 

Frederiksberg 

Begge hold: 12.00 – 12.40 

Udflugt 5: Hovedstadens grønne hjerte – Zoo, Bistro Panpan, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg 

Begge hold: 12.10 – 12.50 

Udflugt 6: Klimatilpasning med merværdi – Hahnemanns Køkken, Skt. Kjelds Plads 14, 2100 København Ø 

Hold A: 11.45 – 12.25 

Hold B: 12.25 – 13.05 

Udflugt 7: Fra Sluseholmen til Nordhavnen – frokost spises ombord på havnerundfart-båden. Båden sejler 

kl. 10.30 fra mellem Frederikskaj og A.C. Meyers Vænge i Sydhavn, og den lægger til kl. 12.30 ved 

Murmanskgade i Nordhavn 

Udflugt 8: Omdannelse af stærke kulturmiljøer – Banegaarden, Otto Busses vej 45a, 2450 København SV 

Hold A: 11.40 – 12.20 

Hold B: 12.20 – 13.00 

Udflugt 9: Cykelbyen – Send Flere Krydderier, Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N 

Begge hold: 12.00 – 12.40 

Udflugt 10: Fremtidens Tingbjerg – Tingbjerg Kulturhus, Skolesiden 4, 2700 Brønshøj 

Begge hold: 12.00 – 12.45 

Udflugt 11: Byen på tegnebordet – H15, Halmtorvet 15, 1700 København V 

Begge hold: 11.30 – 12.20 

Udflugt 12: Det nye og gamle Sydhavn – Aalborg Universitet, Frederikskaj 12, 2450 København SV 

Begge hold: 12.00 – 12.45 

Udflugt 13: Forstadens fremtid – Susets Køkken, Hvidovre Strandvej 31H, 2650 Hvidovre 

Begge hold: 12.15 – 13.00 

Hvordan kommer jeg frem til Københavns Rådhus? 
Udflugterne ender alle ved Københavns Rådhus, hvor Byplanmødet også sluttes af fredag kl. 15.30. Herfra 

er der gåafstand til Hovedbanegården samt til metro og busser.  

Adressen er Rådhuspladsen 1, 1550 København K.  

Husk dit navneskilt – det er din billet til arrangementet.  


