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og Danske Landskabsarkitekter

Er grønt blot til lyst? 
De offentlige grønne områder i Danmarks byer, herunder København, Århus, 
Aalborg og Odense, har skiftet karakter og indhold gennem foreløbig 4 ge-
nerationer af grønt. Hvad skal karakterisere 5. generations grønne områder?
Mange af de store byers rekreative områder tilhørte historisk kongehuset, 
men blev fra 1800-tallet åbnet for offentligheden. Borgerskabets prome-
nadeparker og senere kom folkets parker til. I det 20. århundrede blev en 
social dimension tilføjet: Nye rekreative områder blev anlagt, dels som kom-
pensation for mørke og trange boligforhold i de tætte byområder, dels som 
beskæftigelsesprojekter i en tid med stor arbejdsløshed. I de senere år har 
det grønne fået en ny og væsentlig betydning i forhold til klimadiskussionen. 
I kommunernes skybrudsplaner og klimatilpasningsplaner indgår eksisteren-
de og nye grønne strøg som ’vandveje’ for kommende skybrud. 
Seminaret belyser udviklingen i fire byer og giver bud på fremtiden.

Indbydelse
Det 32. seminar, som arrangeres af Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplan-
laboratorium i samarbejde med sektion for Landskabsarkitektur og Planlæg-
ning, KU og Danske Landskabsarkitekter, ser på udviklingen af de største dan-
ske byers grønne områder og perspektiverne for den fremtidige udvikling. 
Storbyernes grønne områder kan inddeles i generationer:
1. generation er de kongelige lysthaver, der blev åbnet for offentligheden fra 
1800-tallet
2. generation er borgerskabets parkanlæg fra 1800-tallet 
3. generation er arbejderklassens folkeparker og parkringe, der blev etableret 
fra omkring 1900 og frem: Fælledparken,Valbyparken, Utterslev Mose
4. generation er velfærdssamfundets grønne områder fra 1940’erne og frem: 
Fingerplanens kiler, Vestskoven, Århus Universitetspark, Østerådalen i Aalborg, 
ådalene i Odense m.fl.

Hvad skal karakterisere 5. generation af byernes grønne områder?
Buddene fra landets fire store byer lyder på stor mangfoldighed, biodiversitet 
og helhedsvinkel. Klimavinklen, herunder havstigning og regnvandshåndte-
ring, har høj prioritet i alle fire byer.
København arbejder sammen med staten og nabokommunerne Tårnby og 
Dragør for på Vestamager at etablere en ’akkrediteret naturpark’, som kom-
binerer fredningen med rekreative anlæg. Århus har i centrum udviklet mid-
lertidige grønne områder på Store Torv og på Frederiks Allé. Aalborg udnytter 
sine tidligere kridtgrave og udvikler grønne indfaldsveje og en grøn ring om-
kring centrum med nye byområder syd for byen. Odense udvikler langs den 
tidligere trafikåre Thomas B. Thriges Gade grønne lommer og grønne tage, 
ligesom udviklingsarealerne ved havnen nord for byen er ved at tage form.

Praktiske oplysninger
Tilmelding – via www.byplanlab.dk – skal være Dansk Byplanlaboratorium i 
hænde senest 15. oktober. Efter denne dato er tilmelding bindende. 
Pris for deltagelse i seminaret er 1.200 kr. for erhvervsaktive og 400 kr. for stude-
rende og arbejdsløse. Prisen omfatter deltagelse og forplejning inkl. morgen-
mad, frokost og kaffe. 
Efter seminaret udgives et digitalt seminarskrift (rapport med indlæg og dis-
kussionsreferat). Link til rapporten fremsendes til deltagerne. De digitale skrifter 
kan downloades frit, mens eventuelle udskrifter af disse samt tidligere trykte 
skrifter kan købes på DB. 
Se mere herom og om Det digitale Byplanhistoriske Arkiv på DB’s hjemmeside.
NB. BEGRÆNSET DELTAGERANTAL 130 EFTER ’FØRST TIL MØLLE’-PRINCIPPET.
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PROGRAM 

08.30 – 09.00  Ankomst og kaffe

09.00 – 09.15  Velkomst, seminarets formål og indhold 
v.ordstyrer Poul Sverrild, museumschef, mag. art., Byplanhistorisk udvalg

09.15 – 09.45  Historisk rids
Henning Bro, cand.mag. i historie og samfundsfag, ph.d., stadsarkivar på 
Frederiksberg
Historikken i de store byers grønne områder. De fire tidligere generationer: 
De kongelige haver åbnes for offentligheden, borgerskabets parkanlæg, 
arbejderklassens parker, velfærdssamfundets grønne områder (i København 
f.eks. Vestskoven og Køge Bugt Strandpark), dagens grønne tilbud – mang-
foldighed, biodiversitet, helhedsvinkel og klimatilpasning.

09.50 – 10.30  Hvordan har landskabet formet mennesket, og hvordan for-
mer vi landskabet i dag
Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt MDL, stadsgartner i Aalborg Kommune
Gennem tidligere tider har landskabet og den omgivende natur formet 
mennesker. Med vores teknologiske formåen syntes intet landskab svært at 
forme. Men hvordan er vores adfærd, når vi ofte har haft en meget stor 
nyttebetragtning af naturen, og vil vores brug eller samliv med landskabet 
ændre sig og dermed vores adfærd?

10.35 – 11.15 Kaffe og frugt

11.15 – 11.55  Det grønne som vigtigt element i Odenses transformation og 
bystrategiske tænkning
Jannik Nyrop, arkitekt MAA, chef for Bystrategisk Stab i Odense Kommune
I Odense Kommunes samlede bystrategi for byens transformation ses det 
grønne som en af de vigtigste faktorer i det moderne menneskes krav til 
den fortættede by. Den grønne struktur trækkes fra det åbne land helt ind 
til Odenses tætte bydele for at tilgodese det urbane menneskes behov for 
forskellige ’grønne udtryk og anvendelsesmuligheder’. Præsentationen gar-
neres med gode eksempler på  Odenses politik og strategi.

12.00 – 12.40  Byrumseksperimenter i Aarhus
Rikke Juul Gram, kreativ direktør og partner i Schønherr, arkitekt MAA, MDL
I enhver by er et enormt arsenal af uudnyttede ressourcer i de rum, der knyt-
ter sig til dens eksisterende funktioner. De er skabt med én funktion for øje, 
men kan vi bruge de rum og forbindelser, vi allerede har, på nye måder? 
I stedet for at se byen som et slutprodukt af en kreativ proces kan det blive 
begyndelsen på en ny, grøn og levende tænkning. Byen viser sig nemlig at 
være meget mere formbar, end vi normalt går ud fra, at den er.

12.45 – 13.45  Frokost

13.45 – 14.25  Københavns Kommune og klimaforandringerne
Lykke Leonardsen, områdechef i Center for bydækkende service, 
Københavns Kommune
Klimaforandringerne har givet København en ny, særlig udfordring. Kom-
munen har lavet en skybrudsplan, hvor man over de næste 20 år radikalt vil 
forandre byens måde at håndtere regnvand på. Og det kommer også til at 
forandre byens udseende, for det meste af vandet skal håndteres på over-
fladen. Der kommer til at være mere grønt og også mere synligt vand – især 
når det har regnet. Og det giver store muligheder for at binde byens grønne 
strukturer endnu mere sammen.

14.30 – 14.55 Kaffe og kage

14.55 – 15.45 Fremtidsperspektiver – med eksemplet Vestamager
Ole Hjorth Caspersen, geograf, ph.d., seniorforsker og 
Rikke Munch Petersen, landskabsarkitekt MAA, MDL,  ph.d., postdoc, 
Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, KU
Med udgangspunkt i Storkøbenhavns overordnede grønne struktur fokuse-
res på udviklingen heraf og på den øgede interesse i at skabe rekreative, 
multifunktionelle grønne områder tilpasset klimaforandringerne og med 
øget biodiversitet. Et led i denne udvikling er, at Amager Fælled, Kalvebod 
Fælled og Dragør Sydstrand er udpeget som naturpark. Det stiller krav og 
forventninger til en fælles udvikling og forvaltning, som involverer tre kom-
muner, By & Havn samt Naturstyrelsen. Området rummer store naturværdier 
og et stort rekreativt potentiale. Indlægget belyser områdets naturmæssige 
og rekreative værdier og dets potentiale, herunder områdets mulige socia-
le funktion, f.eks. i forhold visse udsatte grupper, som allerede indgår i na-
turplejen af området. Projektet forudsætter mod til nytænkning, dels internt 
i de kommunale forvaltninger, dels i samarbejdet imellem de involverede 
parter. Områdets rolle ses desuden i et internationalt perspektiv, nemlig ift. 
EU-projektet GREEN SURGE, som netop fokuserer på det grønne i byerne og 
på videreudvikling af grønne områder. 

15.50 – 16.20  Opsamlende diskussion
v. ordstyrer Poul Sverrild, museumschef, mag. art., Byplanhistorisk udvalg

16.20 – 16.30 Afslutning 
Michaela Brüel, arkitekt MAA, formand for Byplanhistorisk Udvalg

Der vil være plads til opklarende spørgsmål og diskussion efter de enkelte 
indlæg, og der er afsat tid efter det sidste indlæg til opsamlende diskussion


