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Internationale relationer fylder mere og mere i hverdagen, og 
samtidig vokser bevidstheden om lokal identitet. På årets 
byplanmøde vil vi sætte fokus på globalitet og lokalitet, på 
planlægningens nye vilkår i netværkssamfundet og på de 
omstillinger, som er nødvendige. 

Erhvervsliv, byer og regioner er i skarp konkurrence – både 
internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Hvad bliver 
fremtidens erhvervsgrundlag, og hvilke krav stiller det til 
virksomhederne, arbejdskraften, kommunernes erhvervsser-
vice og udviklingsstrategier? Mange tidligere industribyer 
(bl.a. Aalborg) satser på en omstilling til videns-, service-, 
uddannelses- og kulturbyer. Bosætning, transport, landbrug 
og turisme er andre bud på, hvad vi skal leve af. Uanset hvad: 
skal det lykkes, må strategierne bygge på de reelle ressourcer  
og udviklingsmuligheder. 

Velfærd og offentlig service er under pres. En fortsat stram 
økonomi, flere opgaver til færre hænder, sociale spændinger 
etc. er blot nogle af de udfordringer, der kræver nytænkning. 
Planlægningen må forholde sig aktivt til både vækst, stagna-
tion og afvikling. 

Vilkårene ændrer sig hele tiden, og tit går det rigtig hurtigt. 
Det kræver en planlægning, der evner at omstille sig til nye 
dagsordener, kan håndtere en uforudset udvikling eller krise, 
har øje for nye udviklingsmuligheder og skaber investerings-
sikkerhed. 

Politikere og planlæggere agerer i mange slags arenaer.  
I netværk med skiftende samarbejdsparter, stadig mere 
 avancerede redskaber til kommunikation, voksende mobilitet 
og informationsmængder. Hvilke netværk og redskaber passer 
bedst til den aktuelle opgave? Er vi på vej imod en mere 
projektorienteret plankultur, og nye relationer imellem 
 civilsamfund og planmyndigheder? 

Med vedholdenhed og energi har man i det nordjyske fundet 
løsninger og udveje – ofte med ryggen mod muren. Hvad vil, 
kan og gør de – her og andre steder på landkortet i ind- og 
udland? Hvor kan vi hente inspiration? 

Få syn for sagen og vær med i debatten på Det 61. danske 
Byplanmøde.

Maj Green
Formand for Dansk Byplanlaboratorium

nye vilkår kræver omstilling  
– også i planlægningen

VinDuer til VerDen 
klatreVæg i Dgi, norDkraft
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 Torsdag den 6. okTober

10.00 Mødet åbnes i Nordkraft, Aalborg. Velkomster ved
* Bestyrelsesformand Maj Green,  
 Dansk Byplanlaboratorium
* Rådmand Mariann Nørgaard (V),  
 Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen 

 erhvervsmæssige udfordringer  
– globalt og på hjemmemarkedet 

 Skal vi til at tænke erhvervsudvikling helt anderledes? 
Hvad er de nye rammevilkår, og hvilken slags virksom-
heder skal vi fremover planlægge for? Hvordan tackler 
Aalborg Universitet de nye udfordringer – i uddan-
nelser, forskning og som aktør i konkrete projekter?
* Rektor Finn Kjærsdam, Aalborg Universitet 

  
 den uendelige omstilling  

– set med virksomhedsbriller
 I 2005 nedlagde Siemens sin mobiltelefonivirksom-

hed i Nordjylland. Siden er forretningsområdet vind 
stormet frem, og Siemens Wind Power i Aalborg er i 
dag større end nogensinde. Hvorfor er Aalborg 
attraktiv for vingeproduktion? Og hvordan ruster 
virksomheden sig til fortsat at kunne producere 
rentabelt og tiltrække medarbejdere om 5 år, og endnu 
længere?
* Direktør Søren Kringelholt Nielsen,  
 Siemens Wind Power, Aalborg 

 Hvad betyder kommunernes planlægning for 
virksomhederne?

 Handel og service beskæftiger i dag knapt 2/3 af 
arbejdsstyrken i Danmark. Hvilke fremtidsbilleder 
tegner der sig internationalt og i DK? Hvad er virk-
somhedernes præferencer ved nylokalisering eller 
udvidelser, og afspejles det i kommunernes planlæg-
ning af erhverv, service, infrastruktur, boliger og 
kulturliv? Perspektiver i den voksende internethandel, 
kreative byerhverv, oplevelsesøkonomi og turisme? 
* Adm. direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv

11.20 Pause 

11.50 Kan færre hænder sikre velfærden? 
 Både i Danmark og Europa vil en befolkning med 

flere ældre og færre yngre være en af de kommende års 
store udfordringer. Der bliver færre til at producere, 
og det sætter finansieringen af den offentlige service 
under pres. Kommunerne må satse på omstilling og 
innovation – på f.eks. bolig-, ældre- og uddannelses-

områderne. Hvordan kan planlægningen tilpasse sig 
den udvikling og være med til at løse problemerne?
* Direktør Hans Martens, European Policy Center,  
 Bruxelles

 Brikker til en ny plankultur 
 Plankulturen må hele tiden udvikles for at matche de 

nye udfordringer i netværks-samfundet. Planlægnin-
gen må have blik for det unikke, turde satse på de 
lokale styrker og have rum for det uforudsete. Det 
handler også om at styrke det politiske ejerskab. Om at 
indgå i nye samarbejder på tværs af kommune-, region- 
og landegrænser – med virksomheder, uddannelser, 
kulturliv, frivillige m.fl.. Om at bruge de netværk, der 
passer til opgaven. Og om et klarere sprog, der frem-
mer dialogen.
* Borgmester Aase Nyegaard (L), Sønderborg Kommune

 næsten som at være der selv ….. 
 Tanker om billeder, virkeligheden og den virtuelle 

verden.
* Lektor Ole Verner Pihl, Aalborg Universitet,  
 Institut for Arkitektur og Medieteknologi 

12.45 Frokost 

14.15  delmøder (se side 4) 

16.30 Pause

19.00-  Aftenarrangement i Nordkraft 
01.00 ByplanPrisen 2011, middag, underholdning, dans.

 Fredag den 7. okTober

09.00  Byplanmødet genoptages i Nordkraft
 
09.05-  Fra kulkraftværk til multihus 
09.35 Et kærligt/kritisk portræt af omdannelsen af 

 Nordkraft, fra vision til virkelighed. 
* Områdechef Claus René Pedersen,  
 Aalborg Kommune, Kultur- & Fritidsafdelingen

  
10.00  udflugter (se side 8) afgår fra Nordkraft

16.00 Fælles afslutning i Aalborg. Byplanmødet afrundes af 
* Bestyrelsesformand Maj Green,  
 Dansk Byplanlaboratorium

16.30 Byplanmødet slutter 

ProgrAM reT Til ændringer Forbeholdes 
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delMøder Efter frokost starter delmøderne kl. 14.15 i lokaler i og i 
nærheden af Nordkraft. Af hensyn til lokalestørrelser er der 
loft over antallet af deltagere på de enkelte delmøder. 

Det er kun muligt at deltage i et af de anførte delmøder. 
Angiv venligst ønsker om delmøde på tilmeldingsblanketten  
i prioriteret rækkefølge! Ønskerne efterkommes i den 
 rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). 

Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder.
på delmøderne A-K er der afsat god tid til spørgsmål  
og debat.

A Bykonkurrence i en grænseløs verden 
Inspiration og debat om bybranding

Lær om hvordan danske byer kan udvikle sig og skille sig ud 
fra andre byer ved at brande sig på og videreudvikle deres 
særlige lokale styrker og unikke kvaliteter. I konkurrencen om 
udviklingen, må der prioriteres. 

To forskere vil tage afsæt i konkrete danske og internationale 
eksempler på byer fra Vejle til Vancouver, der har klaret sig i 
konkurrencen og give deres bud på faldgruberne, når branding 
sættes på dagsordenen.

* Lektor Lars Winther, Institut for Geografi og Geologi, 
Københavns Universitet

* Projektleder Søren Smidt-Jensen, Dansk Arkitektur Center 

C energiomstilling i mindre bysamfund 
Inspiration til hvordan omstillingen igangsættes

Med mål om færre fossile brændsler og mere vedvarende 
energi må danske kommuner ryste posen og se nye mulig-
heder. Hvordan griber kommunerne det an og hvor skal 
initiativet komme fra? Hvad kan vi lære af erfaringerne fra 
Østrig og konkrete projekter fra Lemvig og Lolland? 

Centerchef fra Energiklyngecentret Sjælland stiller skarpt på, 
hvordan der skabes samarbejde mellem borgere, virksomheder 
og kommune om den bedste energiløsning. En lokalpolitiker 
fra Lemvig fortæller om vindmølleeventyret og kommunens 
succes med involvering af borgerne. 

* Centerchef Helle Voss Marker, Energiklyngecenter Sjælland
* Formand for Teknik og Miljøudvalget, Jørgen Nørby (V), 

Lemvig Kommune 

B grøn vækst i byen 
Debat – Frederikshavn møder København 

Nye grønne teknologier må afprøves før de introduceres på 
markedet, og de danske byer har brug for den nyeste teknologi 
for at nå deres C02 reduktionsmål. Det burde være et perfekt 
match. Men hvordan inddrager kommunen virksomhederne i 
at skabe bedre løsninger og flere arbejdspladser i CleanTech- 
erhverv? Og hvilke udfordringer møder virksomhederne i 
kontakten med kommunen. 

Grøn erhvervsmand fra Frederikshavn møder embedsmand 
fra Københavns Kommune i en duel om de grønne erhvervs 
rolle i byudviklingen.

* Kontorchef Claus Bjørn Billehøj,  
Grøn Vækst Københavns Kommune 

* Direktør Karl Erik Slynge,  
entreprenørfirmaet Trigon, Frederikshavn 

d Velfærdens nye geografi 
Debat om rationalitet og følelser i planlægningen 

Dansk Byplanlaboratorium mener, der er behov for at erstatte 
væksttanken i vores plansystem med et nyt fokus på omstilling 
til nye tider. Den rå virkelighed viser sig bl.a. ved, at planlæg-
gere og politikere må tage svære beslutninger om lukninger og 
lokaliseringer af skoler og sygehuse. 

I bedste talkshow-stil vil Dansk Byplanlaboratoriums bestyrel-
sesformand Maj Green interviewe en planlægger fra Hjørring 
Kommune og en projektleder fra Det Nye Hospital i Vest om 
planlægningens muligheder og begrænsninger i et velfærds-
samfund i forandring. Deltag i debatten og bidrag med pro-
blemstillinger fra din egen kommune.

* Teknisk Direktør Andreas Duus, Hjørring Kommune 
* Projektleder Michael Hyllegaard, Det Nye Hospital i Vest

Torsdag den 6. okTober 
kl. 14.15-16.30
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e Flere frivillige på banen? 
Workshop om muligheder og grænser for det frivillige arbejde 

Tre ud af fire kommuner regner med velfærdsforringelser i år. 
Skanderborg Kommune har valgt at lette presset på kommu-
nens serviceniveau ved at aktivere frivillige til at overtage dele 
af kommunale serviceområder. Men hvor går grænsen? Er der 
ved at ske en amerikanisering af det danske velfærdssystem?

Med afsæt i eksemplet fra Skanderborg Kommune vil vi 
diskutere muligheder og grænser for det frivillige arbejde. 
Kommunalforsker Roger Buch vil spille djævlens advokat, 
drive debatten frem og sørge for at du ikke tager hjem uden 
have taget stilling til din kommunes strategier for frivillighed. 

* Borgmester Jørgen Gaarde (A), Skanderborg Kommune 
* Forskningschef Roger Buch, Journalisthøjskolen Århus 

F Forstaden i udvikling 
Inspiration om, hvad forstaden kan udvikles til 

Mange danske forstæder er under forandring, der renoveres og 
der bygges nyt. Udgangspunktet er forstaden fra 1970’erne: 
grøn, bilbaseret, funktionsopdelt – i storskala. Men matcher 
forstaden nutidens behov og hvordan får forstaden en ny, 

g nye tider for detailhandlen 
Inspiration

Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends 
såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der 
skabes synergi mellem kultur, kommunal service og butikker, 
så der kommer liv i bymidterne? En aktiv strategi er nødvendig. 

Få inspiration og gode råd fra en lokalpolitiker og en specialist  
i detailhandel. Få overblik over detailhandelsstrukturen i 
Danmark anno 2011 og indblik i faldgruberne. Lær af 
 Faaborg-Midtfyn Kommunes erfaringer. En kommune med 
rivende udvikling i Ringe og en midtby med udfordringer i 
Faaborg. 

* Konsulent Kristian Bransager, Cowi
* Viceborgmester Bo Andersen (V),  

Faaborg-Midtfyn Kommune 

H Fremtidens intelligente havne
Inspiration fra en omstillingsparat erhvervshavn 

75 procent af Danmarks udenrigshandel går gennem de 
danske havne. Hvordan kan danske erhvervshavne skabe  
flere arbejdspladser og bedre vilkår for virksomhederne?  
Kan havnene i højere grad blive dynamoer for byudvikling  
og vækst? Og kan erhverv, boliger og kulturliv fungere side  
om side? 

Aalborg Havn satser på at blive en havn i verdensklasse, hvad 
angår samarbejde i logistisk netværk med erhvervslivet og 
Aalborg Universitet. Direktøren for Aalborg Havn fortæller 
succeshistorien og vi stiller skarpt på erhvervshavnenes omstil-
lingsstrategier.

* Direktør Claus Holstein, Aalborg Havn 

aalborg haVn, fulD gang i byomDannelsen

tidssvarende identitet? Kan vi skabe nærhed og sammen-
hængskraft i bydele med store, usammenhængende enheder?

Med afsæt i planerne for bydelen Aalborg Øst, fortæller 
stadsarkitekten for Aalborg Kommune, hvordan kommunen 
vil forsøge at få boligselskab, sygehus og universitet til at tage 
et lokalt ansvar. Forsker Tom Nielsen udfordrer planen og 
vanetænkningen om forstaden. 

* Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, Aalborg Kommune
* Lektor Tom Nielsen, Arkitektskolen Århus 
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i Fremtidens landbrug
Debat 

Fremtiden for vores fælles landskab handler i høj grad om 
hvordan landbruget udvikles og reguleres. Står vi overfor et 
paradigmeskifte i dansk fødevareproduktion? Og hvordan skal 
det spille sammen med energiforsyning, natur og vandplaner? 

Du vil få et bud fra en visionær fødevareproducent, en interes-
seorganisation, og en rådgiver med stor viden om planlægning 
af det åbne land. Hør bl.a. om Pig City – en C02 neutral 
svine- og tomatproduktion, bud på fremtidens jordbrugs-
produktion i Danmark, og erfaringer fra reguleringer af det 
åbne land i Holland. 

* Fødevareproducent Sørren Hansen, Pig City
* Projektleder Karsten Willeberg-Nielsen, Cowi 
* Cheføkonom Leif Nielsen, Landbrug & Fødevarer 

i Den Virtuelle VerDen 

K tværkommunalt samarbejde
Workshop om, hvordan du udnytter samarbejdets potentialer 

For at kunne klare sig i den globale konkurrence skal kommu-
nerne tænke ud over egne grænser, når det gælder erhvervs-
udvikling, turisme, natur, klima og mobilitet mv. Siden kom-
munalreformen har der dog kun været få eksempler på 
tværkommunalt plansamarbejde. 

Hør to politikere fortælle om deres erfaringer fra tværkommu-
nale samarbejder fra Vadehavet til Vestegnen. Få konkrete bud 
fra en forsker om hvordan samarbejdet kan gribes an i daglig-
dagen i forvaltningen, hvornår det giver mening for din 
kommune at arbejde på tværs, og hvordan I kommer i gang. 

* Formand for Plan og Miljøudvalget John Snedker (A), 
Esbjerg Kommune 

* Formand for Vestegnssamarbejdet og  
Borgmester Ole Bjørstorp (A), Ishøj Kommune 

* Seniorforsker Karina Sehested,  
LIFE Københavns  Universitet 

J Veje til innovation 
Inspiration om viden, innovation og netværk

Nye partnerskaber mellem universiteter, erhvervsliv og offent-
lige institutioner skyder op flere steder i landet. De arbejder 
med udvikling af produkter og services indenfor alt fra vind-
energi, digitale medier til robotter i hjemmeplejen. Kan de nye 
partnerskaber give os svar på hvad vi skal leve af i Danmark i 
fremtiden? Og hvilken rolle skal de offentlige myndigheder 
spille i etableringen af disse netværk? 

Hør eksempler fra Region Syddanmark og Aalborg Kommune. 
Bliv klogere på hvad disse partnerskaber kan og hvordan de 
ledes. 

* Direktør Bjarke Nielsen, Robocluster Region Syddanmark 
* Afdelingschef Vibeke Stoustrup,  

Erhvervsafdelingen Aalborg Kommune 
* Projektleder Lars H. Jensen,  

BrainBusiness – ICT North Denmark 
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delmøderne l1-l3 (tre workshops) indledes alle 
med en fælles forelæsning “planning for uncertainty” 
kl. 14.15 til 15.00. forelæsningen foregår på engelsk. 

efter en kort pause kan man deltage i en af de kor-
tere workshops l1-l3, der alle starter kl. 15.15, og 
foregår på dansk. De tre workshops vil alle tage 
udgangspunkt i de udfordringer arun Jain påpeger  
og lægge op til debat om dansk plankultur. 

l1  
netværk som værktøj i projektrealisering 

Workshop om netværk

Netværk får større og større betydning for planprojekters realise-
ring. Men hvad sker der, når en fleksibel planlægning i lukkede 
netværk møder kravet om offentlig debat og gennemsigtighed?  
Kan erfaringerne fra USA overhovedet bruges her? 

Med udgangspunkt i eksempler fra den virkelige verden sættes 
spot på netværkenes muligheder og grænser. Deltag i debatten 
med egne erfaringer og eksempler og bliv klogere på hvordan du 
navigerer i netværk med øje for hierarki, magt, fleksibilitet og 
tillid. 

* Erhvervskonsulent Anne Sofie Fogtmann,  
Københavns Erhvervscenter 

l3  
Konflikter som potentiale 

Workshop om konflikter 

Konflikter er en del af vores virkelighed som planlæggere og 
politikere. Både når vi inddrager borgere og andre interessenter i 
projekter og planprocesser – og når vi ikke gør det. 
 
Bliv klogere på hvordan konflikter kan blive udgangspunkt for en 
engagerende proces og ny viden. Hør eksempler på projekter, hvor 
fastlåste konflikter endte med at skabe helt nytænkende løsninger 
og deltag med eksempler fra din egen hverdag. 

* Kommunikationskonsulent Sofie Ottesen, Rambøll 

l2  
Klar tale, tak! 

Workshop om kommunikation 
Arrangeres i samarbejde med Netværk for Yngre Planlæggere (NYP)

Kommunikation i den kommunale forvaltning er et vigtigt grund-
lag for forståelse og indsigt på alle niveauer. Alligevel kan det være 
en stor udfordring at skabe en god og konstruktiv dialog mellem 
planlæggere og politikere, blandt andet fordi vi har forskellige 
indgangsvinkler til verden. 

Få indsigt i den kommunale virkelighed fra Herning til Halsnæs og 
deltag i erfaringsudvekslingen om metoder og værktøjer, der kan 
hjælpe med til at formidle en god og konstruktiv dialog mellem 
planlæggere og politikere. 

* NYP-medlem planlægger Marianne Larsen, Halsnæs Kommune 
* NYP-medlem planlægger Pernille Falborg, Herning Kommune 

l Planning for uncertainty
Fælles forelæsning  
Gennemføres med økonomisk støtte fra Realdania 

Overalt på jorden vokser vores bysamfund. De bliver 
mere og mere komplekse og dagsordner skifter hurtigere 
og hurtigere. Der er derfor behov for nye metoder, der 
kan indfange hurtige skift og usikkerhed, samtidig med at 
de adresserer langsigtede planudfordringer som miljø, 
klima og social sammenhængskraft. Det kræver, at plan-
læggere og politikere bliver bedre til at kommunikere, 
arbejde konstruktivt med konflikter og til at forstå, 
studere og arbejde i netværk. 
 
Den danske byplanlægning får en rystetur af arkitekt og 
rådgiver Arun Jain fra Portland, USA. Han mener, at 
fremtidens planlægning skal favne uforudsigeligheden 
frem for at forsøge at forudsige udviklingen. Byer er 
ekstremt komplekse, men man kan opnå en form for 
viden om organiseret kompleksitet, hvis man f.eks. 
under søger byen og lærer dens indbyggere at kende.  
Det har man gjort med stor succes i Portland, hvor  
man arbejder tværfagligt og proaktivt i samarbejde med 
byens mange netværk.

* Planlægger og rådgiver Arun Jain, Portland, USA
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udFlugter Efter hovedforedraget “Fra kulkraftværk til multihus” fredag 
morgen i Nordkraft starter alle udflugter herfra kl. 10.00 og er 
tilbage i Aalborg senest kl. 16.00 til byplanmødets fælles 
afslutning. Der er loft over antallet af deltagere på de enkelte 
udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmel-
ding modtages (først til mølle). 

Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i 
prioriteret rækkefølge!

Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne.

1  
Kulturen som drivkraft

Arrangeres i samarbejde med Aalborg Kommune  
I udflugten indgår både en sejltur og gåtur 

Med inspiration fra bl.a. Bilbao har Aalborg Kommune 
gennem de sidste 10-15 år foretaget kraftige investeringer i at 
omdanne tidligere industrigrunde langs havnen til andre 
bymæssige formål såsom kultur og erhverv. Bymidtens butik-
ker og caféer suppleres med rekreative grønne arealer, havne-

bad og andre udfoldelsesrum, restauranter og kulturelle 
funktioner, der har skabt nye forbindelser fra byen til vandet. 
På gå- og sejlturen langs Aalborg og Nørresundby havnefron-
ter kommer vi forbi byggepladsen til Musikkens Hus, det nye 
shoppingcenter Friis med tilhørende byrum og besøger Utzon 
Centret. Undervejs hører vi om, hvordan kommunen har 
udviklet strategier og metoder for at sikre kvalitet og ejerskab 
til havneområderne. 

haVnefronten VeD aalborg bymiDte

haVnefronten VeD nørresunDby

2  
det gode liv ved fjorden 

Arrangeres i samarbejde med Aalborg Kommune 
Udflugten foregår på cykel 

Udflugten sætter fokus på bosætning og hverdagsliv på havnen. 
Langs solsiden af Nørresundby tager vi på cykeltur ad den 
rekreative sti langs fjorden gennem omdannede industriområ-
der og ser på resultaterne af omdannelsen af Nørresundby 
havnefront, der er sket indenfor de seneste 10 år. Vi vil se  
på nye moderne boliger med udsigt over Limfjorden, høre  
om Bolig+ projektet, Fremtidens plejehjem og se forskellige 
udformninger af rekreative arealer som Strandparken, 
 Ramblaen, den fine lille byhave og Brolandingen. 

Fredag den 7. okTober 
kl. 10.00-16.00
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Vækstaksen i aalborg

lille VilDmosescentret fortæller historien om lanDskabet

3 Vækstaksen samler udviklingen 
Arrangeres i samarbejde med Aalborg Kommune 

Vækstaksen er både et geografisk byudviklingsområde, som 
bindes sammen af en vision om etablering af en letbane, men 
også en virtuel akse – et samlende brand for udviklingen af 
videns- og oplevelsesbyen Aalborg. Der er allerede og vil blive 
investeret mange milliarder i nye private og offentlige projek-
ter indenfor erhverv, handel, sundhed, uddannelse, kultur, 

fritid, boliger og infrastruktur. Undervejs stopper vi ved en af 
midtbyens fine nye pladser Gabriels Torv, Eternitten, Univer-
sitetsområdet og lufthavnen. Vi vil drøfte de globale og lokale 
perspektiver for byen, samt diskutere udfordringerne for 
planlægningen og behovet for at skabe nye relationer mellem 
de mange aktører.

4 nordeuropas største højmose 
Arrangeres i samarbejde med Aalborg Kommune 

Udflugten sætter fokus på naturgenopretning i stor skala. 
Undervejs skal vi se på og drøfte hvordan vi beskytter et unikt 
landskab som Lille Vildmose og håndterer samarbejdet med 
områdets lokale aktører. Aalborg Kommune, Naturstyrelsen 
og Aage V. Jensen Naturfond arbejder sammen om at genop-
rette naturen. Det er Nordeuropas største højmose, og der 
findes ikke andre naturområder med lignende karakter i 
Danmark. Kommunen er derfor i gang med at etablere et 
samarbejde med flere lande i Europa, der arbejder med 
 genopretning af deres højmoser. Hvis ansøgningen til EU’s 
Life-program imødekommes, vil der være over 40 mil. kr. til 
projektet for de næste 5 år. 
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5 Byomdannelse og frivillighed 
Arrangeres i samarbejde med Brønderslev Kommune

På udflugten skal vi se og høre om forskellige vilkår for byom-
dannelse – fra Hjallerup til hovedbyen Brønderslev. Hjallerup 
By har igennem de seneste 10 år oplevet en markant befolk-
ningsudvikling. Byen er blevet en attraktiv bosætningsby, bl.a. 
på grund af Hjallerup Marked og sammenholdet omkring 
markedet, hvor en dygtig markedsforening formår at involvere 
mange tilflyttere. Størstedelen af overskuddet fra markedet 
investeres i aktiviteter og anlæg til gavn for byens borgere  
– f.eks kulturhus, biograf, svømmehal, ridecenter mv. I Brøn-
derslev besøger vi to byomdannelsesområder – renovering af 
et socialt boligbyggeri i den centrale by og et nyt stort grønt 
boligområde i Brønderslev Nord. 

6 det vi er og kan 
Arrangeres i samarbejde med Frederikshavn Kommune 

Omstilling og vækst i de maritime erhverv er fokus på denne 
udflugt, hvor vi besøger virksomhederne Frederikshavn 
Maritime Erhvervspark, MAN Diesel & Turbo samt Vester-
gaard Marineservice. Lukningen af de to store værfter, MAN’s 
motorfabrik og Vestas i Skagen stiller virkelig store krav til 
Frederikshavn Kommune om omstilling og nytænkning. 

Hvordan skabes på kort sigt nye arbejdspladser til erstatning 
for de tabte? Hvordan kan kommunen blive synlig og attraktiv 
– og udnytte de uanede muligheder, som ligger på det globale 
maritime marked? Og hvordan sikres på længere sigt tilstræk-
kelig og kompetent arbejdskraft på det fremtidige tilsynela-
dende umættelige maritime marked? 

hJallerup iDrætscenter

kattegatsiloen og Vue oVer haVnen i freDerikshaVn 
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7 100 % vedvarende energi i 2015 eller 2050? 
Arrangeres i samarbejde med Frederikshavn Kommune 

“Fra udkants- til forkantskommune” ved at gå over til 100 % 
vedvarende energi er Frederikshavn Kommunes vision. Satsnin-
gen på vedvarende energi fungerer som en vækstfremmer for 
den lokale erhvervsudvikling. Hurtig omstilling er væsentligt 
for at blive “first mover” indenfor vedvarende energi, men der 
er også en række dilemmaer, forhindringer og udfordringer 
knyttet hertil. Fx hvad er kommunens rolle i forhold til at 
initiere og fremme etableringen af nedennævnte energikilder? 
På udflugten vil du opleve tre af de lokale virksomheder inden-
for vedvarende energi i skala 1:1. Biogasanlægget “2B Biogas 
A/S”, solfangeranlægget ved Strandby Varmeværk samt Meka-
nord som har specialiseret sig i renovering af vindmøllegear.

8 de åbne vidder og bylivet, set gennem  
 nye briller
Arrangeres i samarbejde med Hjørring Kommune

Udflugten giver bud på hvordan kultur og oplevelsesøkonomi 
kan være generatorer for udvikling. Vi besøger Børglum 
Kloster, som er ramme for fortællinger om Børglum bispen, 
Stygge Krumpen og kulturarv knyttet til middelalderens 
Vendsyssel. Vi hører hvordan et kulturarvskommuneprojekt 
blev til TV2 julekalender 2011, og hvordan eksponeringen af 
kulturarven skaber erhvervsmæssigt udviklingspotentiale. 
Turen fortsætter gennem landskabet til Vendsyssel Kunstmu-
seum, indrettet i Hjørrings gamle klædefabrik. Efter frokost 
følges op med byvandring i købstadens bymidte med en 
diskussion om, hvordan bylivet styrkes. I indkøbscentret 
Metropol får vi et indblik i hvordan et bibliotek i et yderst 
spektakulært design og med nyskabende formidling, giver nye 
dimensioner på shoppingoplevelsen.

VeDVarenDe energier i freDerikshaVn

nørkJærs plaDs i hJørring
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9 erhvervsudvikling 
 – landbrug, fiskeri og kvalitetsturisme
Arrangeres i samarbejde med Jammerbugt Kommune

På udflugten skal vi se og høre om hvordan Jammerbugt Kom-
mune satser på det lokale og unikke i den globale konkurrence 
om hvad vi skal leve af i fremtiden. Vi skal se et moderne 
landbrug og høre om driften, set i lyset af kommunens planlæg-
ning for jordbrugets fremtid. Vi skal til Slettestrand og se Han 
Herred Havbåde, der blandt andet arbejder med restaurering 
og nybygning af havbåde. Ildsjælene fra havbådeforeningen vil 
blandt andet fortælle om processen med at få bragt kystfiskeriet 
tilbage til Slettestrand. Vi kører forbi Svinkløv Badehotel og 
Thorup Strand, hvor vi skal opleve kvalitetsturismen og fisker-
både i aktion. 

10 Kulturarv som potentiale i  
  planlægningen 
Arrangeres i samarbejde med Mariagerfjord Kommune  
I udflugten indgår en sejltur 

Udflugten tager udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes 
kulturarvskommuneprojekt: Dejlig er Fjorden. Det har altid 
været attraktivt at bosætte sig ved vand og fjordområdets 
historie udspringer af vandet i midten. Vi besøger byerne 
Hadsund, Mariager og Hobro og hører om byernes og fjord-
landskabets udvikling igennem tiderne. En fortælling Mari-
agerfjord Kommune bruger, når de planlægger for deres byer 
og landskaber. Tidligere bandt vandet området sammen, men 
nu skiller det omådet – og det er en stor udfordring for fælles-
skabet. Vi vil spise frokost på hjuldamperen Svanen og opleve 
fjorden fra vandsiden. 

fiskerbåDe på thorup stranD

mariagerfJorD VeD hobro

sVanen og kranen
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12 Samarbejde på tværs 
Arrangeres i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune 

Samarbejde med lokalbefolkningen og på tværs af kommune-
grænser er vejen til udvikling. Sådan er det i Vesthimmerland. 
På denne udflugt vil vi se vindmøllerne i Nørrekær Enge – et 
projekt på tværs af grænsen til Aalborg Kommune. Vi besøger 
også landsbyprojektet “Projekt udvikling gennem afvikling” 
– et projekt, hvor byerne omkring Vilsted sø samarbejder med 
fokus på nedslidte ejendomme og nye byrum. Projektet har 
udspring i kommunens politik for nedslidte ejendomme og 
midler fra Indenrigsministeriets nedrivningspulje. Vi vil 
desuden se et forskønnelsesprojekt ved Limfjorden og disku-
tere masterplan for Løgstør (infrastruktur, turistpotentiale og 
havneudvikling). 

11 Bosætning, indlandsturisme  
– friluftsliv og formidling 

Arrangeres i samarbejde med Rebild Kommune 

Med Rold Skov og Rebild Bakker i baghaven og motorvejs- og 
jernbaneforbindelser til Aalborg og Århus er Rebild blevet en 
attraktiv bosætningskommune. På denne udflugt ser vi nogle 
af områdets juveler, og besøger Danmarks største fitnessrum 
ved Skørping og naturgenopretningsprojekter ved Julstrup og 
Gravlev sø. Frokost spiser vi i Røverstuen i Rold Skov. Vi skal 
også høre om nogle af udfordringerne, f.eks.: Kan man bygge 
et nyt hus i Rebild by (byzone) når den ligger i et Natura 2000 
område? Eller etablere oplevelsescentret “Rebildcentret Kalk, 
Kilder og Kunst” midt i et fredet område? Og kan man stadig 
risikere at blive overfaldet af Røverne fra Rold? 

friluftsliV og natur i rebilD bakker

neDriVning i VesthimmerlanD

VinDmøller i nørrekær enge
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13 energi og erhverv – planlægnings mæssige udfordringer
Arrangeres i samarbejde med Region Nordjylland

Denne udflugt besøger tre spændende nordjyske virksom-
heder som på hvert deres område leverer innovative løsninger 
inden for vedvarende energi. Virksomhederne vil fortælle om 
deres produktion og kunder, men også berøre de særlige 
planlægningsmæssige udfordringer som de og kunderne 
møder. Nordic Energy Group har specialiseret sig i at frem-

stille energirigtige løsninger, der sikrer meget lave energi-
omkostninger og samtidig falder naturligt ind i bygningers 
arkitektur. ARCON Solar udvikler, producerer, sælger og 
installerer store termiske solvarmeanlæg, og Xergi A/S er 
specialist inden for biogas. 

14 når forskere samarbejder med  
  byens aktører
Arrangeres i samarbejde med Aalborg Universitet

Udflugten giver et indblik i, hvordan forskere samarbejder 
med bydele, kommuner og byens aktører i øvrigt. Vi besøger 
Aalborg Universitet og Aalborg Øst, og præsenteres for en 
række forskningsprojekter, der alle inddrager byens aktører. 
Det drejer sig om projekter indenfor by- og havneomdannelse. 
Kulturprojekter og deres rolle i byudviklingen, turismeudvik-
ling i Region Nordjylland samt mobilitet i byen, borgernes 
bevægelsesmønster og deres brug af byens rum. Et hold unge 
forskere vil guide os rundt i Aalborg Øst og fortælle om deres 
arbejde med bydelen. Det store byomdannelsesprojekt, som 
boligforeningen Himmerland har planlagt for bydelen vil også 
blive præsenteret på udflugten.

solVarmeanlæg i Det norDJyske

sommerfuglen, borgernes hus i aalborg øst
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Byplanmødets hovedforedrag samt middag m.v. torsdag aften 
finder sted i Nordkraft, Kjellerups Torv, 9000 Aalborg. 
 Frokost og delmøder torsdag finder sted i og i nærheden af 
Nordkraft. Mødets fælles afslutning fredag eftermiddag finder 
sted i Aalborg.

Tilmelding og beTaling

Tilmelding til Det 61. danske Byplanmøde foretages online  
på vores hjemmeside www.byplanlab.dk (fanebladet “Byplan-
mødet”). Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i 
hænde senest mandag den 8. august 2011. Bekræftelse og 
faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlabora-
toriet.

Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 8. august og til og med 
onsdag den 21. september 2011 betales et gebyr på kr. 500.  
Ved afbud efter den 21. september betales den fulde deltager-
afgift.

Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at 
prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald 
oprettes en venteliste.

delTageraFgiFT

Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder 
fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2011 er kr. 5.150. 
Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. 
For alle andre er deltagerafgiften kr. 6.800.

Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og 
deltagermateriale – herunder BYPLANNYTs september-
nummer. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften  
(se herunder).

overnaTning 

VisitAalborg A/S står for formidling af hotelværelser i forbin-
delse med byplanmødet og har forhandlet særligt fordelagtige 
priser, som kun gælder for bookinger foretaget på nedenstå-
ende link. For reservation af værelser via VisitAalborg betales 
et håndteringsgebyr på kr. 69,- inkl. moms pr. værelse. 
 Faktura for gebyret fremsendes fra og betales til Dansk Byplan-
laboratorium, der afregner med VisitAalborg. 

Reservation af overnatning foretages online via dette link til 
VisitAalborg A/S: 
www.aalborg-convention.dk/registration/DanskByplan-
møde 
Her findes oplysninger om de enkelte hoteller, beliggenhed, 
priser, betingelser for betaling m.v. 

Reservation skal være VisitAalborg i hænde senest mandag 
den 8. august 2011. Reservationer sker i den rækkefølge de 
modtages. Bekræftelse fremsendes fra VisitAalborg. Betaling 
sker til det enkelte hotel.

Yderligere information om overnatning kan fås ved henven-
delse direkte til VisitAalborg: 
Linda Riisgaard, tlf. 99 31 75 02, e-mail: lr@aalborg.dk 

Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni 2011.
Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Julie Abitz.
Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft.
Tryk: Handy-Print A/S, Skive.

Fotos og illustrationer er venligst stillet til rådighed af:
Helene Høyer Mikkelsen: forside.
Robocluster: side 6. 
Aalborg Kommune: 2, 5, 8, 9 og 14 (nederst).
Brønderslev Kommune: side 10 (øverst).
Frederikshavn Kommune: side 10 (nederst) og side 11 (øverst).
Hjørring Kommune: side 11 (nederst).
Jammerbugt Kommune: side 12 (øverst).
Mariagerfjord Kommune: side 12 (midt og nederst).
Rebild Kommune: side 13 (øverst).
Vesthimmerlands Kommune: side 13 (nederst) og side 15.
Region Nordjylland: side 14 (øverst).
Dansk Byplanlaboratorium: side 7.

Dansk Byplanlaboratorium 
er en selvejende, uafhængig  institution, hvis formål er at fremme by- og 
landskabs planlægning i Danmark.

PrakTiske oPlysninger 

hVor store kan De bliVe?

www.byplanlab.dk
http://www.aalborg-convention.dk/registration/DanskByplanm�de
http://www.aalborg-convention.dk/registration/DanskByplanm�de
mailto:lr%40aalborg.dk?subject=mail%20to
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Dansk byplanlaboratorium

nørregaDe 36

1165 københaVn k

tlf. 33 13 72 81

fax 33 14 34 35

Db@byplanlab.Dk

www.byplanlab.Dk

byplanmødet afholdes i 

nordkraft på havnen i aalborg. 

Det tidligere kulkraftværk er 

ombygget til et råt og kraft-

fuldt multihus for kultur og 

viden – musik, sport, teater, 

biografer, uddannelser mv.. 

huset er et markant element i 

omdannelsen af den tidligere 

industri- og værftsby.

mailto:db%40byplanlab.dk?subject=
www.byplanlab.dk

