
Byplanmøde i Aabenraa,  
Flensburg og Sønderborg
6.-7. oktober 2022

PROGRAM

Partnerskaber  
i planlægningen
Byudvikling på tværs af grænser



09.00 
Ankomst – kaffe og croissant i Arena Aabenraa.

10.00 
Åbning og velkomst

Velkomst ved formand for Dansk Byplan
laboratorium, Lisbet Wolters, og moderator, 
 journalist, Nynne Bjerre Christensen.
 
10.15 
Partnerskaber om grøn omstilling  
– hvilken rolle spiller den fysiske planlægning?
Keynote ved Connie Hedegaard,  
formand for den grønne tænketank CONCITO.

Sjældent har en sammenhængende landsplan
lægning været vigtigere end nu, hvor den grønne 
omstilling skal omsættes fra fine mål til konkret 
 handling. Hvad er de næste skridt? 
  
10.35 
Sammen om byudviklingen
Keynote ved Peter Frost-Møller, 
partner og byplanlægger i Grandville.

Fra transaktioner til partnerskaber: Hvordan 
 organiserer vi os, når vi udvikler byer sammen? 
Hvad er de aktuelle tendenser, hvilke partner
skabsmodeller findes der, og hvordan skal  
vi bruge dem?

10.50 Pause

11.20 
Partnerskaber om stedbundne kvaliteter
Jan Riber Jakobsen, borgmester i  Aabenraa 
 Kommune, i samtale med lektor i landskabsarkitektur 
og bydesign, Anne Tietjen, Københavns Universitet.

Hvad kræver det at skabe varige forandringer 
i byudviklingen? Hvordan inddrager vi bedst 
 stedbundne kvaliteter og ressourcer i  processen? 
Og hvad betyder denne inddragelse for lokal 
 forankring og ejerskab? 

11.40 
Om at flytte sig i fællesskab
Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg  
Kommune, i samtale med lokal virksomhed.

Partnerskabet bag Project Zero har været i gang 
i en årrække og er nu trådt ind i en ny fase, hvor 
indsatsen  intensiveres og samarbejdet styrkes. 
Hvad har kommunen og virksomhederne lært  

PROGRAM Torsdag den 6. oktober  
i Arena Aabenraa

af  partnerskabet? Hvordan sikrer man fremdrift i  
en omskiftelig verden? Hvordan ser partnerskabet 
ud fremadrettet?

12.00 
Hvad kan du selv bidrage med?
Keynote ved Trine Plambech,  
leder af forretningsområdet Digital Grøn Omstilling 
ved Alexandra Instituttet.

Hvordan og med hvilke intentioner ind går du selv 
i et partnerskab? Er der tale om en transaktion af 
viden fra en part til en anden eller en fælles rejse 
mod et større mål? Hvad er det, der sker i os men
nesker, når vi gør noget sammen – og hvordan 
kan vi spille hinanden bedre?

12.30 Frokost

14.00 
Eftermiddagssessioner 

Om bymidter, klima, mobilitet, bykvalitet, 
 kystplanlægning og meget mere.

18.30-00.30 
Aftenarrangement 

På Skansen i Sønderborg. Byplanprisen over
rækkes, middag og besøg af Satiregruppen MAGT, 
som sørger for musikalsk underholdning, kreative 
tekster og smukke harmonier med inspiration fra 
revyhistoriens skarpeste penne.

Den fysiske planlægning 
står overfor store  
ændringer i de kommende 
år, hvis vi skal rykke på 
den grønne omstilling.
Connie Hedegaard  
formand for den grønne tænketank CONCITO



8.30 Kaffe, Skansen 

09.00 
Byudvikling i syd og nord  
– eksempler fra en grænseregion
Keynote ved Stephan Kleinschmidt,  
 Rådmand i Stadt Flensburg og 1. viceborgmester i  
Sønderborg Kommune.

Der er vidt forskellige plansystemer i Danmark og 
Tyskland. SchleswigHolstein har fx ikke været 
igennem en kommunalreform, og man har  
en del statslige programmer – blandt andet i form 
af Business Improvement Districts (BIDs). Hvilke 
muligheder giver det for at udvikle og planlægge 
bæredygtige byer i forpligtende  partnerskaber? 

09.20 
Stillbilleder fra en grænseegn
Keynote ved Carsten Porskrog  Rasmussen, 
 overinspektør, dr.phil., Museum Sønderjylland.

Før dagens udflugter introduceres grænselandets 
bygningshistorie, hvor den tyske indflydelse på 
arkitekturen i grænselandet har efterladt en synlig 
arv, som er særegen i forhold til det øvrige land, 
men omvendt har tydelige paralleller på den anden 
side af den nuværende grænse.

10.30 
14 udflugter i grænselandet 
 
14.30/15.00 
Byplanmødet afsluttes i Aabenraa,  
Flensburg og Sønderborg.

15.00/15.30 Tak for i år

Fredag den 7. oktober 
i Skansen, Sønderborg

Vil du være den sidste, 
der gør som vi plejer, 
eller den første til at 
gøre noget nyt ?

Er du klimatøver eller 
 klimahandler ?

Peter Frost-Møller 
partner og byplanlægger i Grandville

Trine Plambech  
leder af forretningsområdet Digital Grøn 
Omstilling ved Alexandra Instituttet.

Find det fulde  
program og  

tilmeld dig på  
byplanlab.dk



Sessioner
Torsdag den 6. oktober kl. 14.00-16.00

L. Flere syddanskere på cyklen 
- partnerskaber på tværs af aktører 
Videns- og debatsession

Det er kun muligt at deltage i 1 session. Af hensyn til 
lokalestørrelser er der loft over deltagerantallet på de 
enkelte sessioner. Når du tilmelder dig, vil vi derfor 
bede dig om at angive tre sessioner, som du ønsker at 
deltage i – i prioriteret rækkefølge. Dine ønsker opfyl-
des efter først-til-mølleprincippet.

J. Jagten på store partnerskaber
Debat- og inspiration om store, forplig-
tende samarbejder i det åbne land

K. Blågrøn byudvikling og adaptiv 
planlægning
Debat og dialog

H. Nye partnerskabsmodeller i
 Danmark
Lær af praksis. Cases og erfaringsudveksling

G. Bystrategiske partnerskaber
Paneldebat udviklet i partnerskab med 
Landsbyggefonden

i. Veje til bæredygtig mobilitet
Inspirations- og debatoplæg

Sessionerne finder sted enten i Aabenraa bymidte eller 
Arena Aabenraa, hvor formiddagens program også 
foregår. Der vil være bustransport til 
sessionerne i Aabenraa bymidte. 
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F. Back lands or creative countryside 
Danish and German experiences in regio-
nal development

E. Bykvalitet i kommunerne 
Inspiration og debat. Af Arkitektforeningen 
og Sønderborg Kommune

D. Plan22+ - klima & fysisk planlægning
Spørgetime om Plan22+

A. DK2020 - partnerskaber om klima 
Videns- debatssession i partnerskab med 
DK2020 og Sønderborg Kommune

B. Partnerskaber i fremtidens 
Aabenraa 
Videnssession om planlægningens roller 
og redskaber

C. Partnerskaber om trygge byer
Paneldebat udviklet i partnerskab med 
Landsbyggefonden

Læs om alle 

sessioner på  
byplanlab.dk



Udflugter
Fredag den 7. oktober kl. 10.30-14.30/15.00
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Byvandring

Byvandring

Bustur

Bustur med byvandring Bustur

Bustur med byvandring
Bustur med byvandring

Bustur med byvandring

Bustur

Byvandring

Cykeltur Bustur

Bustur og færgetur

Byvandring

Byvandring

Byvandring

1. Fremtidens Aabenraa 
– partnerskaber i byudvikling

2. Havne- og byudvikling i Aabenraa 3. Den levende bygningsarv - historiske 
partnerskaber

4. Mulighedernes land 6. Bybevaring og business improvement 
district

7. Flensborg Nordwest - Soziale Stadt 
(på engelsk)

8. Havneomdannelse og 
bytransformation 

9. Nordals under omdannelse

10. Særegenhed som turistattraktion 11. Bygningskultur og håndværk – for-
tidens udviklingspotentiale

12. Sønderborg - byen og havnen

13. Sønderjysk gastronomi – en bid af 
Sønderjylland

16: Haderslev – kultur, klima og byud-
vikling

14. Grønne løsninger, verdensmål og stra-
tegiske partnerskaber om CO2-neutralitet

15. Grønne løsninger, verdensmål og 
strategiske partnerskaber.

5. Landskaber med power

Det er kun muligt at deltage i 1 udflugt, og der er loft over deltagerantallet på de enkelte udflugter. Når 
du tilmelder dig, vil vi derfor bede dig om at angive tre sessioner, som du ønsker at deltage i – i prioriteret 
rækkefølge. Dine ønsker op- fyldes efter først-til-mølleprincippet. 

Læs om alle 

udflugter på  
byplanlab.dk



OPLÆGSHOLDERE

Connie Hedegaard 

Connie Hedegaard er uddannet cand.mag. i historie og 
litteraturvidenskab og blev første gang valgt ind i Fol-
ketinget i 1984 for Det Konservative Folkeparti. I 1990 
valgte hun at forlade Folketinget for i stedet at arbejde 
som journalist. Først på Berlingske Tidende, siden som 
chef for Radioavisen på DR og vært på DR2’s Deadline. 
I 2004 blev hun udnævnt til Miljøminister og fra 2007 
Klima- og Energiminister. Fra 2010-2014 var hun EU’s 
første klimakommissær. Besidder nu flere formands- og 
bestyrelsesposter, bl.a. i CONCITO, KR Foundation, Aar-
hus Universitet og OECD’s Round Table for Sustainable 
Development.

Jan Riber Jakobsen 

Borgmester (K) i Aabenraa  Kommune fra 2022. Født i 
1966 og byrådsmedlem siden 2006. Jan har haft adskil-
lige formands- og bestyrelsesposter, har været ansat ved 
DSB i 37 år og er tidligere håndbolddommer på topplan. 

Anne Tietjen

lektor i landskabsarkitektur og bydesign, KU. Anne 
arbejder med transformation og udvikling af byer 
og landskaber gennem arkitektur og design. Hendes 
fokusområder er strategisk planlægning, urbane/rurale 
offentlige rum, kulturarv i planlægningen og forskning 
gennem design. Anne er ekspert indenfor designbase-
ret forskning og trækker på 12 års international erfaring 
indenfor arkitektfaglig praksis. Hun er uddannet arkitekt 
ved TU Berlinn og ENSA Lyon og har en ph.d. fra Arki-
tektskolen Aarhus.

Peter Frost-Møller

Partner og byplanlægger i Grandville, hjælper kommu-
ner, private bygherrer, boligselskaber og fonde med at 
udvikle gode byer og bydele. Peter er aktuelt involveret 
i en række større byudviklingsprojekter med en særlig, 
faglig interesse i, hvordan man orkestrerer de partner-
skaber, som driver projekterne.



Erik Lauritzen

Borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg Kommune, 
blev valgt ind i Sundeved Kommunalbestyrelse i 2001, 
byrådsmedlem i Ny Sønderborg Kommune siden 2007 
og borgmester siden 2014. Født i 1960 og i mange år 
selvstændig landmand, senere uddannet landbrugs-
teknolog og økonomikonsulent og tidligere lærer ved 
Gråsten Landbrugsskole.g ENSA Lyon og har en ph.d. fra 
Arkitektskolen Aarhus.

Trine Plambech

Leder af forretningsområdet Digital Grøn Omstilling 
ved Alexandra Instituttet, arbejder med innovationspro-
cesser i krydsfeltet mellem mennesker, it og natur. Med 
en baggrund som landskabsarkitekt og en omfattende 
viden om brugerinddragelse og interaktionsdesign 
hjælper hun virksomheder med at udvikle innovative 
løsninger, der understøtter intelligent bæredygtighed. På 
Alexandra Instituttet har hun bl.a. forsket i, hvordan og 
hvorfor nogle virksomheder eller organisationer ender 
med at tøve ift. den grønne omstilling. 

Stephan Kleinschmidt

1. viceborgmester, byrådsmedlem og næstformand i 
økonomiudvalget (Slesvigsk Parti) i Sønderborg Kom-
mune samt rådmand (Stadtrat) i Stadt Flensburg. Født 
i 1977 og uddannet Marketing Economist ved Aar-
hus Business Academy. Tidligere politisk rådgiver for 
statskancelliet i Slesvig-Holsten og projektchef i Region 
Syddanmark.

Carsten Porskrog Rasmussen

Dr.phil., enhedsleder for historie ved Museum Sønder-
jylland og som sådan ansvarlig for museets arbejde med 
nyere tids bygningsarv. Tidligere ansat ved Institut for 
grænseregionsforskning 1987-95 og Aarhus Universitet 
1995-2013. Primære forskningsspecialer er landbrugs- 
og godshistorie i Sønderjylland, Danmark og Norden 
samt Sønderjyllands historie i bredere forstand. 



Fremtidens bæredygtige  byplanlægning  kalder 
på nye samarbejds former.  Derfor sætter vi 
fokus på partnerskaber i  planlægningen. Vi ser 
på nye måder at gøre tingene på, på samar
bejder på tværs af sektorer og aktører, på nye 
 byudviklingsprojekter og ikke mindst muligheden 
for at hente inspiration på tværs af landegrænser. 

Hvor går grænsen?
De udfordringer, vi skal løse i de kommende år, 
har en ting tilfælles: Ingen kan løse dem alene. 
Men hvordan sikrer vi, at vi kommer godt fra start? 
Hvad er potentialerne og udfordringerne ved 
partnerskaber? Hvilke redskaber har kommunerne, 
hvilke organiseringer virker og hvordan spiller vi 
brikkerne rigtigt? 

Tre værtskommuner byder velkommen
Aabenraa, Flensburg og Sønderborg Kommuner  
er værter for dette års Byplanmøde, i Byplan
laboratoriet glæder vi os til at besøge denne 
helt særlige del af Danmark og Nordtyskland, 
hvor grænse landet bogstaveligt talt inviterer til 
 partnerskaber på tværs af grænser. 

Programmet er tilrettelagt af  
Dansk Byplanlaboratorium, maj 2022

Layout og illustration: Mark Airs

Partnerskaber  
i planlægningen
Byudvikling på tværs af grænser

TILMELDING 
Dansk Byplanlaboratorium tilbyder  
early-bird-pris, hvis du tilmelder dig 

inden den 10. juni.  
 

Tilmeldings fristen for byplanmødet  
er den 27. juni. 

Vi giver 25% rabat til tilskudsgivere.
Se priser og få mere information på  

byplanlab.dk
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