Byen og havet
Byforskning uden grænser

Konference i København. 7. marts 2019
Festauditoriet, KU. Bülowsvej 17, Frederiksberg
09.30 Kaffe og registrering
10.00 Byerne og deres havneområder - et overblik
I de fleste danske kommuner er der en eller flere
havnebyer. Mange af dem har gang i spændende havneudviklinger og kæmper samtidig med stigende havvand
og stormflod. Det er ikke nyt at leve og kæmpe med havvandet. Det har været virkeligheden i mange hundrede år.
Hør hvilken udvikling der har været i de danske
havnebyer gennem tiden. Vi kan lære meget af fortiden, når vi skal planlægge fremtiden. Hvad er status
i dag, og hvad skal vi være særligt opmærksomme på?
Ved professor Gertrud Jørgensen, Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Vi sætter spot på havnebyer og deres planlægning.
Boligpriserne i de nye havneområder stiger - men
det gør vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere
konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden.
Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket mod
både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer
langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt
belyser de tilknyttede organisatoriske såvel som
økonomiske udfordringer, der er knyttet hertil.
Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem
Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk
Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen
Aarhus og Københavns Universitet. Konferencen
er den niende i rækken af konferencer under
overskriften Byforskning uden grænser, hvor
forskere fra Center for Strategisk Byforskning
formidler deres resultater til fagets praktikere, og
hvor praktikerne har mulighed for at kvalificere
forskernes arbejde.

10.30 Teknologier, kysttyper og de meget
forskellige strategier - en screening
Skal det bygges væk, skal vi leve med vandet, eller skal
vi trække os tilbage? Det er de overordnede spørgsmål.
Og vi kan inddrage kystlandskabet, når vi skal finde svaret. Der er i øjeblikket flest eksempler på at bygge
diger eller andre barrierer. På baggrund af danske cases vises forskellige eksempler på kystsikringsteknologier
og -strategier for fremtidens havne og kystlandskaber.
Ved lektor Ole Fryd, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU.
11.00 Pause

11.15 Midlertidighed på havnekanten - konkrete eksempler og teoretiske overvejelser
Havneområderne er under transformation – fra industri til andre anvendelser. I transformationsperioden ses
ofte midlertidige anvendelser – planlagte eller uplanlagte. Hvad kan havneplaceringen for disse anvendelser,
og hvad kan disse anvendelser for havneområdernes potentialer for udvikling?
Ved adjunkt Christine Benna Skytt-Larsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

11.45 Reality-tjek - sidemandsdrøftelse og 		
13.45 Scenarier for kystbyerne
		
opsamling i plenum
- en workshop med Frederiksværk som case
Hvad er erfaringerne med udvikling af havneområ- Forskere og praktikere. På baggrund af et konkret
derne? Hvor er der pres på? Hvor er der behov for eksempel afprøver vi forskellige fremtidsmuligheder.
nye kompetencer, ny viden, nye redskaber?
Ved Ph.d. Ole Fryd, Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, KU
12.00 Transitbyer og levebyer - et casestudie
Pause
Med udgangspunkt i Hirtshals beskrives den
særlige situation, der opstår, når en by både vokser 14.45 Klimatilpasning med arkitektonisk værdi
og skrumper på en og samme tid. Hør hvordan byen 				
- tre casestudier
påvirkes af transitten og gennemstrømningen, og
hør om planerne for at kortlægge endnu 10 danske Med udgangspunkt i tre casestudier i Aarhus
Kommune søges der svar på de udfordringer,
havnebyer.
som vand vil skabe i fremtiden. En af metoderne
Ved Ph.d. Ida Sofie Gøtzsche Lange, Center for er at sammenholde historiske kort med nutidige
Mobilitet og Urbane Studier, Aalborg Universitet
oversvømmelseskort.
Ved adjunkt Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus
12.30 Frokost - Udstilling af studenterprojekter
		
om Frederiksværk
15.15 Havet stiger - et program
Status for Realdanias indsatsområde om
13.15 Hvem bestemmer hvor havnene
havvandsstigninger og kystbyer
bevæger sig hen? - et udfordringsbillede
Ved projektchef Mikkel Henriques, Realdania
Presset på havnearealerne er stort, og nogle
havne mister deres oprindelige funktion. Hvilke
økonomiske rationaler er på spil, hvilke organi- 15.45 Opsamling og tak for i dag
seringer findes der i dagens Danmark og hvad er de
Ved professor Lars Winther, Institut for
største udfordringer for havnenes fremtid?
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU
Ved professor Peter Maskell, CBS
16.00 Konferencen er slut

Tilmelding via byplanlab.dk senest 1. februar.
Ved afbud herefter betales hele kursusafgiften.
Deltagerafgift: 925 kr.
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