INVITATION - ÅRSKONFERENCE 2018 I KØBENHAVN
TORSDAG DEN 14. JUNI 2018
SALEN, Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø

Tæ e byer
og høje huse
De danske byer bliver tæ ere i disse år. Det gælder i de største byer, hvor erhvervsarealer, banearealer og havneområder bliver omdannede l nye tæ e
byområder, under den med højhuse. Men også i de mindre byer er der en
tendens l at bygge tæ ere og højere, end man dligere har gjort.
FAB - foreningen af byplanlæggere - vil med årskonferencen sæ e fokus på en
diskussion af fordele og ulemper ved de tæ ere byer.
Om formiddagen har vi inviteret en række oplægsholdere, der hver på sin måde
vil komme med deres syn på den nye fortætningsbølge. Om e ermiddagen vil
vi få en guidet tur rundt i den Københavnske Nordhavn. Vi vil slu e af med at
netværke, hvor alle kan udveksle synspunkter omkring fortætning.
Læs programmet på næste side.
TILMELDING SENEST DEN 24. MAJ 2018:
SEND EN MAIL TIL post@fabnet.dk MED DINE KONTAKTOPLYSNINGER
BETAL SENEST D. 24. MAJ 2018 TIL DANSKE BANK
REGNR. 0260 KONTO NR. 3403044709
PRIS: MEDLEMMER: GRATIS STUDERENDE: 200 KR IKKE MEDLEMMER: 1150 KR
MELD DIG IND, HVIS DU IKKE ER MEDLEM. DET KOSTER KUN 500 KR OM ÅRET
OBS! TILMELDING ER NØDVENDIG. SEND EN MAIL TIL post@fabnet.dk

www.fabnet.dk
post@fabnet.dk

PROGRAM - ÅRSKONFERENCE 2018 I KØBENHAVN
TORSDAG DEN 14. JUNI 2018
SALEN, Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø

www.fabnet.dk
post@fabnet.dk

09:30 – 10:00

Indskrivning, netværk og kaﬀe

12:45 – 13:30

Frokost

10:00 – 10:05

Velkomst ved Peer Frank, FAB

13:30 – 14:00

10:05 – 11:15

Byplanlæggernes lgang
Oplæg om udfordringerne og fordelene ved at planlægge den tæƩe by,
både set i et historisk perspekƟv og set med udgangspunkt i egne projekter.
Parametre som byliv, bymiljø, bykultur og mobilitet er i fokus.
Oplægsholder: Jan Albrechtsen, arkitekt MAA, partner, Vandkunsten

Introduk on l Nordhavnen
Udviklingen af Københavns nordhavn er i fuld gang og bygger på den
internaƟonale idékonkurrence for Nordhavnen, som blev afgjort i marts
2009. Siden har konkurrencen og strategierne resulteret i en konkret bebyggelsesplan for de sydligste bykvarterer, ligesom der løbende udskrives
nye konkurrencer for de øvrige bykvarterer, fx senest for Levantkajen. Når
Nordhavnen er fuldt udbygget i løbet af de næste 40-50 år, vil der bo og
arbejde ca. 60-80.000 mennesker i bydelen.
Oplægsholder: Henrik Lyng, arkitekt MAA og byplanlægger

14:00 – 14:15

Pause - kaﬀe

14:15 – 15:15

Gåtur i Nordhavnen
Vi tager på gåtur i Århusgadekvarteret, der er den del af Nordhavn, som
ligger tæƩest på Østerbro. Der bor i dag ca. 2.000 mennesker i kvarteret,
som udover boliger også rummer kontorerhverv, detailhandel, caféer og
restauranter. I kvarteret er der flere markante byggerier, bl.a. de 4 siloer,
som Ɵdligere blev anvendt Ɵl industri. De er i dag omdannet Ɵl boliger
og virksomheder. Kvarteret rummer også flere typer byrum som pladser,
stræder og havnepromenader. Derudover rummer kvarteret et akƟvt byrum
i 24 meters højde på toppen af parkeringshuset Lüders.

Antropologens lgang
Oplæg om de forskellige måder mennesker bruger og foresƟller sig de byer,
de bor i. Der tages afsæt i konkrete eksempler på menneskers ideer om og
brug af pladser, gader, natur, nabolag, bykvarterer og bymidter.
Oplægsholder: Kirsten Marie Raahauge, lektor, Det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen
11:15 – 11:35

Pause - kaﬀe

11:35 – 12:45

Arkitekturanmelderens lgang
Oplæg med refleksion over, hvilke tendenser der florerer, når vores byer
fortæƩes med boliger, både set i et naƟonalt og internaƟonalt perspekƟv. Er
der behov for at gentænke den boligarkitektur vi planlægger og bygger?
Oplægsholder: Mar n Keiding, arkitekt MAA, ansvarshavende chefredaktør, Arkitekten
Økonomens lgang
Oplæg med fokus på byudvikling, økonomi og realiserbarhed. Hvordan
sikres en robust planlægning for et byudviklingsprojekt? Hvilke faktorer har
betydning for businesscasen?
Oplægsholder: Ole Hjorth, Director, Sadolin & Albæk

INSPIRATION OG NETVÆRK

VIDENSOPBYGNING - 4 “BLIK” FRA EKSPERTERNE

Tæ e byer
og høje huse

15:15 – 16:00

Netværk og erfaringsudveksling
EŌer gåturen reflekterer vi i mindre grupper over, hvad vi har set og hørt. Vi
deler erfaringer fra vores kommune eller arbejdsfelt og sæƩer dagens input
i relaƟon Ɵl de udfordringer og muligheder, som vi står med i vores hverdag.

16:00 – 16:30

Fælles refleksion og forfriskning

16:30

Tak for denne gang

