
Værdi i byen – hvordan bidrager områdefornyelsen?

Facilitator: Øystein Leonardsen. Områdeløft Sundholmskvarteret

Områdefornyelserne er en investering i kvarteret og byen, men hvad får vi for pengene? Hvilke værdier 
skabes og vedligeholdes lokalt og i koblingerne mellem erhvervsliv, civilsamfundet og det offentlige?
Og helt kontant: Hvordan kan områdefornyelsen ses på erhvervslivets og grundejernes bundlinjer? 
Hvad skal der til for at skabe vækst og partnerskaber? Hvordan får vi erhvervslivet med, og hvordan 
måler vi på følgeinvesteringer? Kan man sammenligne f.eks. Carlsberg og en områdefornyelse?

Stedet som katalysator for nye løsninger

Facilitator: John Andersen og Annika Agger. Roskilde Universitet

Områdefornyelserne kan – i modsætning til de traditionelle forvaltningssøjler – se kommunen, for-
eningerne og erhvervslivet fra stedets perspektiv. Det åbner for samarbejder på tværs af traditionelle 
skel og koble borgere sammen med andre lokale aktører og det offentlige. 
Hvad betyder det for områdefornyelsens mulighed for ikke bare at udvikle innovative løsninger, men 
også implementere dem?

Drømmen - Byfornyelse i fremtiden – fremtidens byfornyelse?  
Diskussion med unge planlæggere og studerende

Facilitator: Lars Engberg. SBI Aalborg Universitet

 
Måske afspejler den måde vi arbejder med byfornyelse på i dag det sidste århundredes problemer? Er 
byfornyelsen reelt gearet til at løse de udfordringer som vi står med i dag, og som kun vokser når vi 
kigger frem i tiden? Er vi ved at udvikle løsninger som vi fortryder om 5, 10 og 20 år? Mandatet er klart, 
fremtidens byfornyelse skal bidrage til energirenovering og klimatilpasning, og være med til at skabe 
levende, sammenhængende og bæredygtige byer, også om 20, 50 og 100 år. Spørgsmålet er om by-
fornyelsens rammer og virkemidler er tilstrækkelige til at løse opgaven?”

Fællesskaberne i byen – demokrati og sammenhængskraft

Facilitator: Ellen Højgaard Jensen. Dansk Byplanlaboratorium

I forbindelse med byfornyelsen skabes grundlaget for fællesskaber. Gode, inviterende byrum skaber 
f.eks. sammenhæng og grobund for fællesskaber. Men erfaringerne fra de gode bygninger og byrum vi 
skabte i 60erne og 70erne er at det ikke var nok. De sociale og organisatoriske rammer skal også sikres, 
så hvad kan vi lære af områdefornyelsens måde at arbejde med og for fællesskaber på? Er der tale om 
en nye samarbejder på tværs af det offentlige og private – ja måske om en helt ny velfærdsmodel?

Smart by og områdefornyelse

Facilitatorer: Eva Christensen. Områdeløft Sundholmskvarteret, Liselott Stenfeldt og Rune Wehner Alexandrainstituttet

På denne workshop vil vi give eksempler på hvordan interaktive løsninger kan være med til at på nye og 
meningsfulde måder understøtte lokale borgeraktiviteter, socialt samvær og mødet mellem mennesker.
På workshoppen vil vi arbejde med at designe ideer til Skotlands Plads i Sundholmsvejskvarteret. Vi for-
mulerer formål og visioner med anvendelsen og undersøger hvilke former for fysisk-digitale løsninger 
der kan være med til at understøtte en bedre livskvalitet her. Hvordan kan digitale greb f.eks. gøre om-
rådet mere inviterende, bæredygtigt, trygt og sundhedsfremmende? Og hvilke nye dilemmaer dukker 
der op? 
Kom og vær med, hvor fremtiden formes. Workshoppen foregår på Øresundsvej, men vi vil kunne se 
eksempler på, hvordan miljø- og aktivitetsinformationer kan indsamles f.eks. med SmartPhones i lom-

merne på brugerne på pladsen, og hvordan disse data kan bruges i en områdefornyelsesproces. 
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