
INVITATION 
ÅRSKONFERENCE

Vores bymidter er under forandring. Nogle 
bliver tættere, mens andre mangler byliv. 

På årskonferencen retter vi blikket mod 
bymidternes udfordringer og du vil få 

mulighed for at se bymidteprojekter i 1:1. 
Vi glæder os til at se dig!

Foreningen Af Byplanlæggere
www@fabnet.dk          
post@fabnet.dk

9:00 - 9:30   Indskrivning og kaffe 

9:30 - 9:45   Velkomst

9:45 - 10:25   Generelle tendenser I vores bymidter 
Vores bymidter er under forskellige pres. Nogle bymidter oplever stort pres og opmærksomhed med 
investeringer, mens andre oplever det modsatte. Hvordan er det generelle billede og hvad vil fremtiden 
muligvis bringe? Oplægget vil tage udgangspunkt i konkrete situationer i Danmark.
 Oplæg ved Hans Thor Andersen, dr. scient. Forskningschef/ Research Director  SBI

10:25 -11:00  Nye indkøbsvaner - hvad betyder det for bymidterne
Nethandel og koncentration af dagligvare- og udvalgsvarebutikker og andre nye indkøbsvaner sætter 
sine spor i byernes udvikling. Hvad betyder tendensen og hvilke udfordringer giver det for både store og 
mindre bysamfund? 
Oplæg ved  Per Nyborg, cand. Merc.,  adm. direktør og indehaver af ICP

11:00 - 11:15  Pause / vand, frugt 

11:15 - 12:00   Pres på bymidten – nye kultur – og bylivsmønstre 
Vores byer bruges i stigende grad som ramme for oplevelser som distortion, festivaller og midlertidige 
events. Hvad indebærer tendensen og kan man sige noget om, hvor det fører hen i forhold til den mere 
permanente indretning af byens rum. 
Oplæg ved Morten Stræde, professor og byrumskunstner   

12:00 - 12:45  Frokost 

12: 45 - 13:15 De mindre bymidters udfordringer og muligheder
Mange mindre bymidter står i dag som kulisser fra en tid med detailhandel, som udviklingen i dag har 
forladt. Der er brug for en gentænkning. Men hvad vil vi have med os ind i den nye fortælling? 
Med projektet BORDING + gives et bud, hvor mellemrummene og det fordrevne landskab bliver en 
væsentlig og poetisk del af svaret.
Oplæg ved projektleder Jeanette Ishi Lehn, Ikast-Brande Kommune

13:15 - 13:45  De større og mellemstore bymidters udfordringer og muligheder
Hvordan sikrer vi bykvalitet i bymidterne når vi udvikler og omdanner - tæt på bymidten og i de 
tilstødende stationsnære områder. Med eksempler fra Køge Kyst, FredericiaC og NærHeden vil vi 
høre om de processuelle og fysiske udfordringer og løsninger som projekterne byder på.
Oplæg ved projektleder Claus Ravn, Realdania By

13:45 - 14:00  Kaffe 

14:00 - 14:30  De tætte byers udfordringer og muligheder
Odense gennemgår i disse år en markant transformation mod en tættere og mere bærdygtig bymidte. 
I Odense har man sat fokus på by- og boligkvalitet som en del af transformationen, både i bymidten og i 
fortætningsområderne langs den fremtidige letbane. 
Oplæg ved byplanchef Dorthe Harbo, Odense Kommune

14:30 - 15:00  Diskussion og spørgsmål - udveksling af erfaringer

15.00 - 15.15  Introduktion til tur i Odenses bymidte og udviklingsområder
   
15.15 - 17.00  Gåtur i Odense

17.00   Afrunding af dagen med øl og vand

18.00    Fælles middag.  Betales kontant på stedet   

PRIS UDEN MIDDAG:
MEDLEMMER: 750 KR/ STUDERENDE 300 KR/ IKKE MEDLEMMER 1200 KR.
TILMELDING: Send en mail til post@fabnet.dk med dine kontaktoplysninger
BETAL SENEST D. 1. JUNI TIL Danske Bank regnr. 0260 konto nr. 3403044709

FREDAG D. 12. JUNI 2015
ODENSE SLOT, NØRREGADE 36-38, ODENSE

TEMA ”BYMIDTEN MIDT I BYEN”


