
Byfortætning 
med kvalitet  

Tæt by – hvordan?    

Center for strategisk byforskning

Tætte byer er bæredygtige, og urban sprawl skal 

bekæmpes. Det har alle byplanlæggere fået ind 

med modermælken. Men tæthed er mange ting 

og kommer i mange afskygninger. Og nogle politi-

kerne sætter lige nu spørgsmålstegn ved begrebet. 

Kom og drøft teorierne bag, få de nyeste resultater 

fra forskningen og hør eksempler fra virkeligheden. 

2. marts 2023

Det Kongelige Akademi. Philip De 
Langes Alle 10, 1435 Kbh 

Tilmelding via byplanlab.dk senest 
6. februar.
Ved afbud herefter betales hele
kursusafgiften.

Deltagerafgift: 1025 kr. 
Der er et antal studenterpladser til 
100 kr. Skriv gerne og forhør dig 
om de er ledige før tilmelding.

Ellen Højgaard Jensen og Anne 
Møller. Dansk Byplanlaboratorium, 
Rådhusstræde 6, 1. sal, 1466 
København K, tlf 33 13 72 81, 
mail: ehj@byplanlab.dk eller 
am@byplanlb.dk
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Kaffe og registrering

Velkommen

Tætte modeller og kommunernes planer - 
et overblik

Hvor og hvordan sker byfortætning i danske 
byer, hvad siger kommuneplanerne, og 
hvad er de største udfordringer? 

Gertrud Jørgensen, professor og Christian 
Fertner, lektor,  Københavns Universitet 
samt Søren Smidt-Jensen, associeret part-
ner, Smidt Innovation

Tætte rum – hvordan? 
3 eksempler fra København, Odense og 
Vejle

Der er mange måder at opnå urban tæthed 
på gennem forskellige typologier. Debatten 
om den ideelle vision af den tætte by er 
mere aktuel end nogensinde. Hvilke konse-
kvenser har fortætningen for adgangen til 
grønne områder og hvad betyder fortæt-
ning for fremtidens kulturarv og den lokale 
identitet?
• Gustavo Ribeiro, lektor, Det Konge 
 lige Akademi
• Kasper Albrektsen, er   
 hvervs-ph.d.-studerende, Arkitekt 
 skolen Aarhus og Vejle Kommune
• Anette Kold, Afdelingschef, Byudvik 
 ling, Odense Kommune Odense  
 Kommune 
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Debat og refleksion

Frokost
Udstilling af kortlægning af København og 
evt. studenterprojekter

Tæthedsirritationer 
- kritiske gentænkninger af byens tætheder, 
skalaer og forbindelser

Urban fortætning understøttes og produ-
ceres af en række aktører, dynamikker og 
mekanismer. Der er debat om hvilke dags-
ordner og resultater, de prioriterer. Hvad er 
den økonomiske dynamik og hvad er de til-
sigtede og utilsigtede konsekvenser?  Byen 
er ikke længere et privilegeret sted for sam-
handel, interaktion og samvær. Resultatet 
er pendling, butiksdød og tomme byrum. Et 
andet irritationsmoment er det skalabegreb, 
der stadig findes i byplanlæggeres hoveder.

•  Ole B. Jensen, professor, Aalborg  
 Universitet
• Knud Aarup Kappel, studielektor Det  
 Kongelige Akademi
• Tina Saaby, Stadsarkitekt Gladsaxe  
 Kommune (ikke bekræftet)

Debat og refleksion

Mød en forsker fra Center for Strategisk 
Byforskning
Øvelse: Placer din kommune på fortæt-
ningsskalaen
Inkl. Kaffe og kage

Det regionale perspektiv
Hvad betyder fortætning i den regionale 
skala? Eksempler og refleksioner fra Dan-
marks to storbyer

• Deane Simpson, professor, Det   
 Kongelige Akademi 
• Anne Mette Boye, Stadsarkitekt   
 Aarhus Kommune (ikke bekræftet) 

Opsamling og tak for i dag
Ved Niels Albertsen, professor emeritus, 
Arkitektskolen Aarhus

Konferencen er slut


