
Hvem planlægger vi for?

Byer er fulde af mennesker, som kommer og 

går: Turister, pendlere, immigranter og folk, 

som flytter til og fra. Byens borgere er en 

flygtig størrelse, men alligevel planlægger vi 

ofte for en bosætning, som er permanent. 

Konferencen sætter fokus på, hvordan vi 

som forskere og praktikere kan forstå og 

planlægge for ’Cities of Comings and Go-

ings’. Hvordan kan vi udvikle byer i sam-

spil med såvel de fastboende borgere og 

virksomheder, som turister, fleks-borgere, 

pendlere og immigranter og airbnb udlejere?

Konferencen arrangeres i samarbejde mel-

lem Dansk Byplanlaboratorium og Center for 

Strategisk Byforskning ved Aalborg Univer-

sitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns 

Universitet.

Program

Hvem planlægger vi for?
Konference i Aarhus, 1. marts 2018

9.15 - 9.45 / Kaffe og registrering

9.45 / Velkommen og rammesætning for 

konferencen

Center for Strategisk Byforskning

10.00 /  Cities of comings and 

goings

Michelle Provoost og Wouter Vanstiphout,

Crimson, Architectural Historians

10.50 / Divercities: Forskellighed som 

urban ressource 

Hans Thor Andersen, 

Aalborg Universitet 

11.20 / Frokost

12.10 / Hvem bruger byen? 

Christian Fertner, 

Københavns Universitet 

12.35 / Flygtninge i mindre byer 

Lise Herslund, 

Københavns Universitet 

13.00 / Flytbare studieboliger 

Frederik Busck, CPH Village

13.25 / Samtaler mellem forskere og 

praktikere, inkl kaffe

14.10 / Gellerups forandring 

– betragtet og diskuteret med udgangs-

punkt i dagens tema. 

Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus og Per 

Frølund, Aarhus Kommune 

15.00 / Afslutning

15.20 - 17.00 Besøg i Gellerup 

– valgfrit, tilmelding nødvendig. 

Byforskning uden grænser 

Konferencen er den ottende i rækken, 

hvor forskere fra Center for strategisk 

byforskning formidler deres resultater til 

fagets praktikere. Og hvor praktikerne 

har mulighed for at kvalificere forskernes 

arbejde. 

Læs mere på byforskning.dk

Praktiske oplysninger

Kurset finder sted på: 
Arkitektskolen Aarhus
’Gymnastiksalen’
Paradisgade 4-6
8000 Aarhus C

Deltagerafgift

1.295 kr. 
I prisen er inkluderet forplej-
ning og deltagermateriale.

Tilrettelæggelse

Ny W. Øhlenschlæger i 
samarbejde med Center for 
strategisk byforskning.

Kontakt

Ny W. Øhlenschlæger, 
Dansk Byplanlaboratorium, 
Rådhusstræde 6, 1. sal,  
1466 København K 

Tlf 33 13 72 81,  
E-mail: nwo@byplanlab.dk

Tilmelding

Via byplanlab.dk senest 1. februar.
Ved afbud herefter betales hele kursusafgiften.

CENTER FOR STRATEGISK BYFORSKNING
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