5. oktober 2010
J.nr: 311-061

Bæredygtige byer
- Konference Tid: Tirsdag den 2. november 2010, kl. 14.30 -19
Sted: Landstingssalen, Christiansborg

Arrangeres i samarbejde mellem Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg,
Teknologirådet og Dansk Arkitektur Center
Konferencen skal bidrage til en åben dialog om en bæredygtig byudvikling i
Danmark. Formålet er at debattere visioner, barrierer og løsninger og
fremme politikskabelse på området – at bidrage med ideer, som kan styrke
en bæredygtig byplanlægning, grøn innovation og en dansk videnposition i
den globale konkurrence om miljøvenlige tiltag.
Stadig flere mennesker bor i byer. Aktuelt er halvdelen af verdens
befolkning byboere. I Danmark drejer det sig om 9 ud af 10 personer.
Byerne har en stærk tiltrækningskraft på mennesker, virksomheder og
institutioner. Voksende byer giver en mangfoldighed af tilbud i
hverdagslivet, men de udgør også en række belastninger – både af
miljømæssig og social art. Det giver store udfordringer for fremtidens
byudvikling og for de kommuner, som er placeret i udkanten af de større
byområder.
Udviklingen af fremtidige bæredygtige løsninger til byerne indebærer et
stort potentiale for innovation, grønne virksomheder og nye jobmuligheder.
Stærke bymiljøer har også en positiv effekt på oplandsområderne, og vi har
flere steder i landet set eksempler på mindre byer, der har drevet en
udvikling frem for et helt område.
Byernes udvikling er i stigende grad både et lokalt, nationalt og globalt
tema, som involverer arkitekter, ingeniører, planlæggere – lokale og centrale
politikere, kommunale forvaltere, miljøorganisationer – og ikke mindst
borgerne.
For at udvikle fremtidens byer og høste gevinster ved bæredygtige løsninger
er der behov for initiativer, der går på tværs af de forskellige faglige og
politiske miljøer, som arbejder med at planlægge og forvalte vore byer. Der
er behov for at udfordre silotænkningen både blandt eksperter og politikere og det både på lokalt og på centralt plan. Der er brug for, at vi stiller tre
grundlæggende spørgsmål:

•
•
•

Hvordan ønsker vi, at fremtidens bæredygtige byer ser ud i 2025?
Hvilke barrierer oplever vi lokalt og centralt i forhold til bæredygtig
planlægning?
Hvilke konkrete løsninger kan bidrage til en mere bæredygtig
byudvikling?

Målgruppen er politikere og fagfolk fra kommuner, regioner og Folketinget
samt en række videnpersoner med erfaringer indenfor bæredygtig
byudvikling. Formålet er at inspirere deltagerne til mere samarbejde på
tværs af sektorer, myndigheder, forvaltninger og på politisk plan.
Konferencen følges op af et nyhedsbrev, som på baggrund af konferencens
oplæg og debatter giver en opsamling af konferencens anbefalinger om
mulige tiltag, som kan fremme en bæredygtig byudvikling. Nyhedsbrevet
sendes til samtlige deltagere og alle Folketingets medlemmer.
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PROGRAM

14.30 – 15.00

Ankomst og eftermiddagskaffe

15.00 – 15.15

Velkomst ved formand Ida Auken og næstformand Peter Juel
Jensen, Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.
Præsentation af konferencens program ved mødeleder Anna
Esbjørn Hess, Bæredygtige ByerTM, Dansk Arkitektur Center

15.15 – 16. 30

1. session

15.15-16.00

Hvad er en bæredygtig by – og hvordan kan den se ud i 2025?
Visioner om bæredygtige byer – to forskellige syn på
udviklingsmulighederne krydser klinger.
Oplæg ved Bjarke Ingels, BIG og Jan Gehl, Gehl Architects

16.00 –16.30

Debat mellem konferencedeltagerne ved mindre borde.
Spørgsmål til konferencedeltagerne – debat ved bordene:
•
•
•

Hvad er jeres praktiske erfaringer med bæredygtige tiltag,
og hvilke barrierer oplever I?
Hvad er de væsentligste aktuelle lovgivningsmæssige
”benspænd” for en mere bæredygtig udvikling?
Hvilke samarbejdsmæssige barrierer oplever I som de
væsentligste?

Blandt deltagerne vælges en ordstyrer og en referent. Der er en
computer ved hvert bord.

16.30 – 18.00

2. session

16.30-17.00

Hvordan organiserer vi os hen mod en mere bæredygtig
byudvikling?
Ideer, udfordringer og resultater i forbindelse med at planlægge i
en mere bæredygtig retning - konkrete erfaringer fra to danske
kommuner i Vest- og Østdanmark, Frederikshavn og København.
Oplæg ved Michael Jentsch, teknisk direktør i Frederikshavn
Kommune og Ulrik Winge, direktør i Center for Bydesign,
Københavns Kommune
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17.00 - 18.00

Debat mellem konferencedeltagerne ved mindre borde.
Spørgsmål til konferencedeltagerne – debat ved bordene:
•
•
•

18.00 – 18.15

Giv jeres bud på politiske og organisatoriske rammer, som
I finder nødvendige, hvis dansk byudvikling skal realiseres
i en mere bæredygtig retning inden for de næste 10-15 år?
Har I konkrete gode eksempler på tværgående
samarbejder/nye samarbejdsformer, som har bidraget til
en mere bæredygtig udvikling?
Hvor ligger det konkrete erhvervspotentiale i en mere grøn
udvikling? Hvordan kan gode erfaringer komme andre
byer til gode?

Afrunding ved Ida Auken, formand for Folketingets Miljø- og
Planlægningsudvalg.
Hvad er de umiddelbare indtryk af dagens arbejde, og hvad sker
der efter konferencen?

Kl. 18.15- 19.00

Sandwich, øl og networking
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