
Byforskning uden grænser
6. marts 2014 på Frederiksberg

9.45 Kaffe og morgenbrød

10.15 Velkommen til konferencen 

 Ved lektor Lars Winther,  
Københavns Universitet

10.25  De danske stationsbyers udfordringer
 Hvilke nye roller, redskaber og strukturer  

kan man se konturerne af i stationsbyer  
med 1.000-5.000 indbyggere? Oplægget  
vil blandt andet berøre emnerne:  

•	 Omstrukturering af bygaden
•	 Udvikling af bosætningsbyer
•	 Bymønstre i den polycentriske by 
•	 Lokale bystrategier 

 Ved seniorforsker Niels Boje Groth og  
adjunkt Christian Fertner,  
Københavns Universitet

11.10 Intro til udstilling af studieprojekter
 Flere hold studerende har i samarbejde med 

forskere fra Center for Strategisk Byforskning 
arbejdet med de små og mellemstore byer. 

 Ved postdoc Mads Farsø, postdoc Rikke 
Munck Petersen, projektleder Karina Sehested 
Københavns Universitet

11.25 Kaffepause og posterudstilling

11.45  Nyt centrum i Bording
 Når handelslivet ikke længere bærer bylivet – 

hvad sætter man så i stedet? Hvordan skaber 
man rammen om det uformelle møde, lokal 
udvikling og engagement? Oplægget fokuse-
rer på overvejelserne og strategierne omkring 
en stationsby i forandring. 

 Ved planchef Karina Kisum Jensen,  
Ikast-Brande Kommune

12.05 Stationsbyer i forskning og praksis

 Ordstyrer: Direktør Ellen Højgaard Jensen,  
Dansk Byplanlaboratorium

12.20  Frokost

13.10  Arbejdsmarkedsforandringer og  
virksomhedsstrategier 

 Hvordan har arbejdsmarkederne i de små 
og mellemstore byer forandret sig henover 
finanskrisen? Og hvordan tilpasser de lo-
kale produktionsvirksomheder deres strate-
gier til den nye virkelighed?

 Ved ph.d.-studerende Kalle Emil Holst  
Hansen, Københavns Universitet

13.30  Når de højtuddannede flytter ud
 Mange land- og yderkommuner kæmper 

med fraflytning af både befolkning og 
arbejdspladser. Men nogen går mod strøm-
men og flytter fra storbyerne ud til land- 
og yderkommunerne. Hvem er de? Hvorfor 
flytter de – og bliver de boende?

 Ved lektor Høgni Kalsø Hansen,   
Københavns Universitet

13.50  Walk and Talk med en forsker i haven

14.35  Kaffe og posterudstilling

14.50 Hvad rører sig i øvrigt, når vi taler  
om XS, S, M?

 Ved direktør Ellen Højgaard Jensen,  
Dansk Byplanlaboratorium

PROGRAM

15.00  Transformation af byer i Tyskland/ 
transformation of cities in Germany

 Through the International Building Exhibi-
tion “Less is future” the state of Sachsen-
Anhalt tested new tools of urban renewal 
in 19 cities affected by demographic chan-
ge. Each city pursued their own individual 
theme and developed their own profile. 
What ideas came out of the exhibition 
and how can they inspire Danish planners 
and policymakers dealing with cities under 
transformation? 

 By Kerstin Faber, IBA project manager  
and co-curator for the Bauhaus Dessau 
Foundation 

15.50  Transformation og fremtidsudsigter  
for XS, S,M. Paneldebat

 Ordstyrer: Lektor Lars Winther,  
Københavns Universitet 

16.20  Tak for i dag

 Ved professor Gertrud Jørgensen,  
Københavns Universitet

16.30  Konferencen er slut

Udvikling i de små og mellemstore byer: xs, s, m
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Tid
6. marts kl. 09.45 – 16.30

Sted
Konferencen afholdes i Festauditoriet, Det 
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Køben-
havns Universitet, Bülowsvej 17,  
1958 Frederiksberg 

Pris
1.150 kr. / studerende 350 kr

Tilmelding
Tilmelding via www.byplanlab.dk

Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding er 24. februar 2014 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

ARRANGøRER
   Center for Strategisk Byforskning

   Dansk Byplanlaboratorium

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ny W. 
øhlenschlæger, Dansk Byplanlaboratorium, 
nwo@byplanlab.dk, eller tlf. 3313 7281

Konferencen sætter fokus på udvikling, afvikling og omstrukturering i små og mellemstore byer. Vi vil 
blandt andet diskutere byernes funktion, deres indbyrdes relationer og hvad man stiller op med de  
funktionstømte bygader.

u n i v e r s i t y  o f  c o pe n h ag e n


