
P  PLANMESSE

SAMMENSÆT DIT EGET PROGRAM OG LAD DIG INSPIRERE PÅ DE MANGE MESSESTANDE

I messebyen Herning afholder vi selvfølgelig også 
en planmesse. Den finder sted i Koncertsalen i 
Herning Kongrescenter og er åben for alle byplan-
mødets deltagere i kaffepausen torsdag formiddag. 
Torsdag eftermiddag kl. 14.00-16.30 er planmes-
sen åben for de deltagere, der har tilmeldt sig 
messen.

Et nøgleord for messen er “praleværksted”, og på 
standene stiller vi skarpt på gennemførte planer, 

projekter eller processer, der inddrager nye aktø-
rer, afprøver nye metoder og arbejdsformer eller 
skaber en form for merværdi.

På planmessen kan du frit vælge mellem at
•	 høre oplæg og deltage i debatten ved de 22 stande, 

hvor standholderne har øvet sig på elevatortalen
•	 overvære et eller flere af de 3 korte oplæg i Caba-

retsalen
•	 netværke i caféområdet

EN BOLIGSOCIAL INDSATS 
PÅ LANDET

”Mariagerfjord forbedrer levevilkårene for 
mange familier igennem en boligsocial indsats. 

På standen får du indblik i, hvordan kom-
munerne kan forhindre boligspekulation og 
social eksport ved tværfagligt samarbejde 

mellem forvaltningerne.”
* Indehaver Søren Garde, Søren Garde 

Rådgivning.

MELLEM KONSULENTOPGAVE 
OG KONKURRENCE 

”Vi tager det bedste fra to verdener – plan-
processen for den nye by ved Gødstrup 

kombinerer konsulentopgavens effektivitet 
med konkurrencens kreativitet. På standen 
præsenterer vi en knivskarp og fokuseret 

proces med håndplukkede deltagere.” 
* Kommuneplanlægger Pernille Falborg, 

Herning Kommune

FREMTIDENS ERHVERV I 
FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BYER 

”Hvad skal der til for at udvikle erhverv i 
byerne, og hvordan sikrer vi levende og 

bæredygtige byer, samtidigt med, at byerne 
understøtter de moderne virksomheders 

behov og udviklingsmuligheder?”
* Kontorchef Holger Bisgaard, 

Miljøministeriet

PÅ TVÆRS AF MJØLNERPARKEN
“Jobskabelse og tryghed er eksempler på 
kerneindsatser, når den fysiske helhedsplan 
skal gå hånd i hånd med den boligsociale 

helhedsplan. På standen oplever du, hvordan 
man skaber fælles fodslag mellem kommune 

og boligorganisation.”
* Projektleder Sara Nissen, Lejerbo

FREDERIKSVÆRK ER EN STÅLSAT BY 
“Kulturvækst er når vores erhvervs- og kultu-
raktører samarbejder om begivenheder, der 
bruger byens historie i et oplevelsesøkono-
misk perspektiv. På standen viser vi, hvordan 
vi designer fremtidens byrum med udgangs-

punkt i historien.” 
* Projektleder Charlotte Scheel, 

Halsnæs Kommune

NYE METODER TIL 
AFFOLKNINGSPROBLEMATIKKER 
”Vi mangler metoder til at planlægge for 

affolkning. På standen præsenterer vi nye for-
mer for kortlægning, der afslører betingelser 
i landområderne, som er mere ekstreme og 
forbavsende, end man normalt forestiller sig”. 

* Konsulent Christian Achermann, 
CHRISTIAN ACHERMANN Landskab og 

Planlægning

RØVERHISTORIER, PERSONER OG 
STEDER FÅR NYT LIV 

”Bevarende lokalplaner er for de indviede. 
Vi giver kulturarven en kærlig krammer med 
et værdikatalog. Ildsjæle, politikere, erhvervs-
folk, museumsinspektører og embedsmænd 

tænker nyt om bevaring og udvikling af 
kulturarven.” 

* Projektleder Sune Porse Carlsen, Roskilde 
Kommune 

LYT TIL LOKALE RESSOURCER
”I det tværkommunale projekt for udvikling 
af Værnedamsvej oplevede beboere, forret-
ningsdrivende og brugere, at der var tid til at 
lytte. På standen oplever du hvordan lokale 
ressourcer kan kvalificere problemstillinger.” 

* Konsulent Søren Houen Schmidt, 
REKOMMANDERET

FORMIDLING AF VORES 
LANDSKABER 

”Hvordan oversættes landskabskarakter-
analysen til noget der rammer borgere og 

politikere? Med udgangspunkt i Landskabsat-
las Langeland får du inspiration til aktivering 

af landskabets værdier og identitet.” 
* Konsulent Hanne Brendstrup Nielsen, 

NIRAS

AABENRAA 
– FREMTIDENS KØBSTAD 

”Købstæder som Aabenraa står foran at 
miste deres roller som handelscentre. Men 
innovativ planlægning kan tilføre købstæder 

synergier og merværdi. Hør om erfaringerne 
fra en intens visionsproces.” 

* Projektkoordinator Anette Kold, 
Aabenraa Kommune

JORDPLANLÆGNING ER OGSÅ 
BYPLANLÆGNING! 

”Overskudsjord er ikke et restprodukt, det er 
en råvare. På standen får du indblik i inno-
vative løsninger til bæredygtig håndtering af 

overskudsjord.” 
* Projektleder Jakob Lemming, 

Bygherreforeningen

LEG PÅ MOTORVEJEN! 
”Motorvejen gennem Silkeborg skal være en 
god oplevelse for både bilister og naboer. På 

standen får du visualiseret projektet Er-
hvervskorridoren, der skal være kommunens 

vækstgenerator.” 
* Plan- og byggechef Svend Jakobsen, 

Silkeborg Kommune

KLIMATILPASNING PÅ TVÆRS AF 
KOMMUNER 

”Brøndby og Vallensbæk Kommuner har lavet 
en tværkommunal klimatilpasningsplan med 
udgangspunkt i kommunernes strategiske 

planlægning. På standen oplever du, hvordan 
en helhedsorienteret tilgang til klimatilpasning 

kan skabe merværdi og synergi”
* Miljømedarbejder Connie Tilgren Askløf, 

Brøndby Kommune.

NYE BILLEDER PÅ PROVINSBYER 
”Identitetskrise, funktionstømning, borger-
deltagelse og smart city-løsninger er både 

udfordringer og muligheder for mindre 
provinsbyer. På standen vil ministeriet i dialog 

om handlings-orienterede indsatser.”  
* Specialkonsulent Helga Madsen, 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

BYMIDTESAMARBEJDER OG 
PARTNERSKABER 

Bliv opdateret på den nyeste viden indenfor 
udvikling af bymidter, herunder Business Im-
provement Districts. På standen præsenterer 
vi de muligheder kommuner, forretningsdri-

vende og grundejere har for sammen at løfte 
bymidten” 

* Projektleder Torsten Bo Jørgensen, 
COWI A/S

PROJEKT LANDSBYPLANER 
PÅ ØSTMØN 

”1/3 af indbyggerne forlader Østmøn 
indenfor 10 år og efterlader mange tomme 
huse. I forlængelse af Skrumpelev-rapporten 
præsenterer standen konkrete planer for at 

skrumpe fem østmønske landsbyer.”
* Projektleder Rosa Philippine Schollain 

Birckner, Vordingborg Kommune

BORDING UNITED
”Bording er en provinsby med en funktion-
stømt hovedgade, men et rigt foreningsliv. 

På standen præsenter vi erfaringer fra byens 
transformationsproces fra fortidsfokuseret 
foreningsstruktur til forandringsfokuseret 

borgerengagement.” 
* Projektleder Jeanette Ishi Lehn, 

Ikast-Brande Kommune

DE NOMINEREDE ER.. 
”Byplanprisen uddeles til planlægning, som er 
udtryk for nytænkning, og som samtidig dyr-
ker og videreudvikler landskabets og byens 

egenart og identitet. På standen kan du høre 
mere om årets tre nominerede.” 

* Byplanarkitekt Lene Krogh, bestyrelses-
medlem I Dansk Byplanlaboratorium og 

medlem af Byplanprisjuryen 

STRATEGISK 
ENERGIPLANLÆGNING

”På standen fortæller vi om de gode cases, 
samarbejde på tværs mellem kommuner, 

boligselskaber, virksomheder og forsyningssel-
skaber om strategisk energiplanlægning.” 
* Sekretariatsleder Elsebeth Terkelsen, 

Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger

FRI OS FRA MYNDIGHEDSROLLEN! 
”Regional planlægning er facilitering af dialog 
på tværs af aktører og faggrupper. På stan-
den præsenteres eksempler på igangsatte 

projekter, som eksempler på regionens rolle, 
metoder og services.”  

* Udviklings-konsulent Anne Justesen, 
Region Midtjylland

TRYGGE PLANER 
”Viden om kriminalitets- og utryghedsproble-
mer i byområder kan bruges aktivt i byplan-

lægningen. På standen får du indblik i ny viden 
om betydningen af belysning, oversigtsforhold 
og hvor mange mennesker, der er indenfor 

synsvidde”. 
* Specialkonsulent Karsten Nielsen, 

Det Kriminalpræventive Råd

TRAFIK PÅ TVÆRS 
”Hvad kræver en mere bæredygtig trans-

portadfærd? På standen hører du mere om 
Region Nordjyllands nye vision for mobilitet, 
som bliver til i en proces i tæt samarbejde 

med kommunerne.” 
* Projektleder Svend Tøfting, 

Region Nordjylland

KLIMATILPASNING
I KOKKEDAL

”Hvordan laver vi en klimatilpasningsplan, 
der forbedrer livet for borgere både 

miljømæssigt, kulturelt samt socialt, og som 
samtidig kan bruges som et redskab til 

byudvikling?”
*Kommunikationschef Holger Dahl,

Schönherr A/S

URBEGO
”A multidisciplinary network of young 

professionals that work in the field of urban 
planning across the world, will present 

Venice Smart City project.”
*Project manager Giulia Maci, 

URBEGO-IFHP


