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Indbydelse t il
konference om
den grænseløse by
3. mar ts 2011
Freder iksberg

Spørgsmålene var mange, da Center for Strategisk Byforskning startede
i 2004: Hvilke nye normer præger den aktuelle byplanlægning? Hvordan
bor man i den grænseløse by? Hvordan planlægger man på tværs af ’by’
og ’land’? Giver det stadig mening at tale om - og planlægge for - et
bymønster? Hvad betyder oplevelsesøkonomien for byernes udviklingsmuligheder?
De sidste 6 år har centret undersøgt hovedtendenser i den aktuelle byudvikling. Formålet har været at forbedre grundlaget for helhedsorienterede beslutninger omkring byernes fremtidige planlægning, udformning
og administration.
Fælles for centrets forskningsarbejde har været en erkendelse af, at byerne undergår forandringer, der udfordrer grænserne mellem de enkelte
byer og mellem by og land – heraf begrebet ’den grænseløse by’.
Konferencen ’Byer uden grænser’ afrunder Center for Strategisk Byforsknings arbejde og præsenterer et overblik over forskningsarbejdets
resultater. Konferencen henvender sig både til planlæggere, forskere,
politikere, studerende og repræsentanter for erhvervs- og kulturliv.

Center for Strategisk Byforskning

Center for Strategisk Byforskning er etableret som et tværfagligt center
under Realdania Forskning. Centeret består af Skov & Landskab, LIFE,
KU, Institut for Geografi og Geologi, KU og Institut for By og Landskab,
Arkitektskolen Aarhus.

Dansk Byplanlaboratorium

Se mere på www.byforskning.dk
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PROGRAM

PRAKTISKE OPLYSNINGER

9.30 Registrering og kaffe

12.00 Frokost

10.00 Hvad ville vi? Hvad nåede vi?

13.00 Mellem by og land

Ved forskningschef Gertrud Jørgensen,
Skov & Landskab, KU

10.20 Realdanias vinkel
	Realdanias vinkel på den grænseløse by og
planlægningen. Hvilke temaer vægtes højt og
hvorfor?
Ved projektleder Karen Skou, Realdania

10.40 Bosætning
Hverdagsliv og bostedsvalg - pendling - urbane netværksstrukturer – migration - nye hverdagslandskaber - flyttemønstre - stedsidentitet - boligpræferencer – fritid - værdifællesskab – hjemmearbejdsplads
– tiltrækning af ressourcestærke familier

”Byen” består af både fysiske, økonomiske og
sociale netværk og strukturer. Når man taler
om den grænseløse by er det blandt andet,
fordi de mennesker, som bruger, bor og arbejder i byen bevæger sig i nogle andre og
mere komplekse mønstre end tidligere. En del
af forskningsprojekterne har handlet om at
afdække danskernes bosætnings- og bevægelsesmønstre. Hvordan flytter vi os rundt i landet
og igennem livet? Hvad er det, der er vigtigt
når vi vælger, hvor vi vil slå os ned? Hvilke værdier påvirker vores valg af bosted?
På den første del af konferencen vil et udpluk
af resultaterne af disse undersøgelser blive
præsenteret og diskuteret.
Ph.D. Stud. Christian Fertner, Skov & Landskab, KU
Forsker Lise Herslund, Skov & Landskab, KU
Konsulent Mette Fabricius Madsen,
Kuben Management
Seniorforsker Thomas Sick Nielsen,
Skov & Landskab, KU samt DTU

Nye grænsedragninger - porøsitet - integration
mellem ’by’ og ’land’ - spredning og koncentration sammenhængende regionale byområder – mobilitet
– landskabsurbanisme – manglende hierarki - nye urbane typologier - fra umulig orden til mulig uorden

’Den grænseløse by’ handler i høj grad om,
at ’by’ og ’land’ ikke længere optræder som
hinandens modsætninger men i stigende grad
integreres i fragmenterede urbane landskaber.
For at forstå, værdsætte og ikke mindst kvalificere disse nye landskaber er der brug for nye
redskaber. Det har en række af forskningsprojekterne taget fat på.
	Den anden del af konferencen præsenterer
resultaterne af disse forskningsprojekter og
lægger op til en diskussion af nye redskaber,
innovation og nytænkning i forhold til, hvordan
vi forstår og planlægger byer og landskaber.
Forskningsadjunkt Thomas J. Clemmensen,
Arkitektskolen i Aarhus

cestærke familier. De konkurrerer ikke kun på
servicetilbud og arbejdspladser, men i høj grad
også på oplevelser. For den by der kan fortælle
den bedste historie og tilbyde de bedste oplevelser kan også tiltrække den bedst uddannede
arbejdskraft.
	Den sidste del af konferencen præsenterer en
række forskningsprojekter, der alle har fokus
på videns- og oplevelsesbyen. Der vil være
fokus på, hvordan kommunerne bruger begreberne i deres planstrategier.
Lektor Lars Winther, Institut for geografi og
geologi, KU
Ph.D. Stud. Christine Benna Skytt, Institut for
geografi og geologi, KU
Projektleder Søren Schmidt Jensen, DAC
Seniorforsker Niels Boje Groth,
Skov & Landskab, KU

16.15 Hvad nu?
Afslutning ved professor Niels Albertsen,
Arkitektskolen i Århus

Tid
Torsdag den 3. marts kl. 10.00 – 16.30
Sted
Konferencen afholdes i Festauditoriet, Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Bülowsvej 17, 1958 Frederiksberg.
Deltagerafgift
500 kr.
Konferencegebyret dækker konference og frokost.
Tilmelding
Tilmelding via www.byplanlab.dk
Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding er 23. februar 2011.
Tilrettelæggelse og konferenceledelse
Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Center
for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ny W. Øhlenschlæger,
Dansk Byplanlaboratorium, nwo@byplanlab.dk, eller
tlf. 3317 7278

Lektor Morten Daugaard,
Arkitektskolen i Aarhus
Seniorforsker Karina Sehested,
Skov & Landskab, KU

14.30 Kaffe
15.00 Videns- og oplevelsesbyen
Bypolitik – vidensproduktion - den kulturelle økonomis geografi – lokaliseringsdynamik - kreative
industrier – vidensklynger – planstrategier – bykonkurrence - oplevelsesøkonomi

Vilkårene for vidensøkonomien ændrer sig.
Og når mobiliteten og pendlingsviljen bliver
større, kommer byerne til at konkurrere om
den samme arbejdskraft og de samme ressour-
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