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Program skandinavisk konference  - november 2012 (retten til ændringer forbeholdes)

KONFERENCE 24-25/1-2013

Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og 
Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering af 
byomdannelsesprojekter i forstaden: ’City in between’ - fra konkurrence til 
investering. 

CITY IN BETWEEN
FRa KONKuRRENCE TIl INvEsTERINg



[  ] Formål

4 sPOR
Konferencen organiseres i 4 spor med forskellige temaer. 

Forandringsprocesser og nye samarbejder
Med konferencen sættes fokus på, hvordan 
man kan planlægge for en succesfuld proces, 
der sikrer at man kommer fra idéer og 
strategi til realisering, herunder hvilke typer 
af nye samarbejder der kan bringes i spil 
som drivkræfter i udviklingen af fremtidens 
attraktive og konkurrencedygtige bymiljøer.

Konferencen tager afsæt i 
forstadskonkurrencen ’City in between’, 
der er gennemført som led i Realdanias 
kampagne ’Fremtidens Forstæder’. 
Konkurrenceresultaterne vil danne ramme 
omkring konferencens indlæg og diskussioner, 
og dermed medvirke til at perspektivere en 
såvel teoretisk som praksis-orienteret debat 
om muligheder og udfordringer i realiseringen 
af større byudviklingsprojekter. 

Dermed er konferencens målgruppe såvel 
investorer, developere, boligselskaber mv 
samt forskellige konsulenter, planlæggere 
og forskere, der til dagligt beskæftiger sig 
med processer og samarbejder omkring 
byudvikling. Det er ambitionen at konkretisere 

snublesten og barrierer og sammen diskutere 
de mere generelle udfordringer – formelle som 
uformelle - der knytter sig til etablering af nye 
nødvendige samarbejder, der kan virke som 
drivkræfter og aktive medspillere i fremtidens 
byudviklingsprocesser.

Konferencen adresserer udfordringerne ud 
fra de 4 hovedoverskrifter: ’Aktiv byledelse’, 
’Planlægning i virkeligheden’, ’Aktører 
i byomdannelsesprojekter’ og ’Money 
Talk’. Med deltagelse af internationale og 
nationale oplægsholdere er det vægtet 
at give såvel teoretiske som praktiske 
oplæg til diskussionerne. Yderligere 
indgår to paneldebatter med deltagelse af 
oplægsholderne og inviterede deltagere, der 
på forskellig vis har erfaring med realisering af 
større udviklingsprojekter.

Således undersøger konferencen det mulige 
handlepotentialer og spændingsfeltererne i 
nutidige  byudviklingsprocesser, hvis resultater 
er afgørende for bylandskabets fremtid -

vi glæder os til at se dig!

1. aktiv byledelse
Hvad er aktiv byledelse, og hvad er det der gør 
det så nødvendigt i byudviklingen? Netværk, 
falske og rette aktører, beslutningsprocesser 
og politisk lederskab er centrale begreber, som 
belyses nærmere. 

2. Planlægning i virkeligheden
Hvilke konkrete udfordringer står vi overfor 
i fremtidens byudviklingsprocesser? Hvilke 
modeller kan tages i anvendelse for at 
sikre en helhedsorienteret og bæredygtig 
udvikling af vores byer? Vi hører om 3 
forskellige byers erfaring med udmøntning af 
byudviklingsstrategier til praksis.

3. aktører i byomdannelsesprojekter
Hvilken rolle spiller områdets aktører for en 
byomdannelsesproces, hvilke potentialer kan 
identificeres, og hvordan får man det bedst 
mulige ud af samarbejdet?Tre praktikere giver 
deres bud på, hvordan aktører kan medvirke til at 
kvalificere en mere robust udviklingsproces. 

4. Money Talk
Hvordan arbejdes der innovativt med at få 
de gode ideer ført ud i livet i en kombination 
med at tiltrække de rette investorer og 
samarbejdspartnere, som sikrer fremdrift og 
flow? Oplæg om erfaringer med et mere bevidst 
fokus på efterspørgsel i byudviklingen.
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[  ] Program
Der kan fortsat forekomme ændringer til programmet

/ 13.15: Fra vision til virkelighed - Malmö som 

case / Mats Olsson 

/ 13.40: strategisk byudvikling – Odense som 

case / Leder af bystrategisk stab Anne Velling

14.05: Paneldebat

30 minutters debat og spørgsmål fra
salen. Om byledelse i det Østlige Aalborg -
diskussion med oplægsholdere, 
repræsentanter fra magistraten i Aalborg 
og salen. Debatten indledes med oplæg fra 
rådmændene Mariann Nørgaard og Mai-Britt 
Iversen.

14.35: Pause - kaffe/the og forfriskninger

sPOR 3.  15.00-16.45:  aktører i 

omdannelsesprojekter

/ 15.00: Introduktion til tema / Martin 

Lehmann

/ 15.05: Nye partnerskaber på tværs af lokale 

aktører / Börje Ehrstrand, projektleder på 

Rinkeby

/ 15.30: Identifikation af aktører / Peter 

Maskell

/ 15:55: udviklingsselskaber / Køge Kyst 

udviklingsselskab v. direktør Jes Møller

16.20: Paneldebat

30 minutters paneldebat + spørgsmål fra 
salen. Hvilke brugbare perspektiver kan 
identificeres og hvilke paralleller kan drages til 
situationen i Aalborg øst – diskussion mellem 
oplægsholdere og et panel af repræsentanter 
fra Tænketanken i Aalborg Øst. 

Dag 1: TORsDag D. 24/1 2012
Utzon center v. Aalborg havnefront

9.00-9.30: Ankomst og registrering

9.30-10.00: Introduktion hvor scenens sættes

/ Rådmand, Sundhed og bæredygtig udvikling 

Thomas Kastrup Larsen: ”Vi vil mere end 

smukke billeder og strategiske overvejelser”

/ Stadsarkitekt Peder Baltzer 

præsenterervinderforslaget til konkurrencen 

’City in between’

sPOR 1. 10.00-11.45: aktiv byledelse

/ 10.00: Introduktion til tema / Martin 

Lehmann

/ 10.05: Hvad er byledelse? – eksempler fra 

praksis / Klaus R. Kunzmann

/ 10.30: Hvilken rolle spiller netværk? /

Carsten Jahn

/ 10.55: Bæredygtig ledelse / Steen 

Hildebrandt

11.20: Spørgsmål fra salen / 

11.45: Frokost

sPOR 2. 12.45-14.30: Planlægning i 

virkeligheden

/ 12.45: Introduktion til tema / Martin 

Lehmann

/ 12.50: Omdannelse i praksis, om snublesten 

og jubelscener / Stadsarkitekt fra Stockholm 

Karolina Keyzer
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KORT OM JEs MøllER
Jes Møller er projektdirektør for selskabet Køge 
Kyst - et partnerskab mellem Realdania By og 
Køge Kommune - som skal udvikle det centrale 
havneområde i Køge. I processen arbejdes der 
parallelt med borgerinddragelse, investorkampagner, 
bylivsindsatser, bæredygtighedsinitiativer og sikring 
af kvalitative bymiljøer. 

KORT OM BENTE lYKKE
De særlige arbejdsopgaver, som er forbundet 
med udvikling og omdannelse af den nye bydel på 
havnefronten, er forankret i Arealudvikling Aarhus. 
Bente Lykke Sørensen er chef for arealudvikling 
Aarhus, og varetager dagligt de opgaver der sikrer at 
udviklingen fortsætter hensigtsmæssigt.  

KORT OM KaROlINa KEYzER
Karolina Keyzer er fungerende stadsarkitekt for 
Stockholm. En by der vokser og derfor arbejder 
koncentreret med by- og kvartersudvikling. Blandt 
andet med Hammarby Sjöstad - et nyt boligområde 
med en ambitiøs miljøprofil, der ved færdiggørelsen 
kan huse op til 25.000 beboere. 

KORT OM BÖRJE EHRsTRaND
Börje Ehrstrand har fungeret som rektor for 
Rinkeby Skolen, beliggende i den nordvestlige del 
af Stockholms forstæder. Da Börje blev rektor var 
skolen og det omkringliggende kvarter domineret 
af svære udfordringer. Blandt andet fraflytning, 
hærværk, mangel på ejerskab mv. I dag har Börje 
og Rinkeby Skole modtaget adskillige priser for 
de forandringsprocesser, som har gjort skolen og 
kvarteret til et foregangseksempel på en dynamisk 
ledelsesstrategi og lokalt ejerskab. 

uTzON CENTER
1. dag af konferencen foregår i Utzon centeret i 
Aalborg midtby. Herfra er der udsigt til Limfjorden og 
den renoverede havnefront er lige udenfor. 

aalBORg BY
Aalborgs centrale havnefront har i løbet af de 
seneste år gennemgået en gennemgribende 
forandring og renovering. Hvor byens travle 
industrikvarter tidligere lå, er der i dag indrettet plads 
til en lang række nye former for byliv.   

NORDKRaFT
Middagen på konferencens 1. dag foregår på 
Nordkraft, der engang forsynede Aalborgenserne 
med elektricitet. Nu er det imponerende 
bygværk omdannet til et kraftværk for kultur- og 
fritidsaktiviteter. 
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// Tema C: Mødesteder for bydele

Tovholdere: Anne Mette Boye (Bascon) og lokal 

opponent

// Tema D: Nye samarbejder som drivkraft

Tovholdere: Bodil Henningsen (Aalborg kommune) 

og lokal opponent

/ 11.45: Fremlæggelse fra hver tovholder og 

diskussion /styres af Martin Lehmann

/ 12.15: Pause - frokost I kvarters- og 

sundhedshuset. 

sPOR 4. 13.15-14.50: Money Talk

/ 13.15: Introduktion til tema. Martin Lehmann

/ 13.20: ”Jeg ville ønske, at…” En 

developers drømme til planlæggerne i en 

byudviklingsproces / Carsten Rasmussen 

Freja Ejendomme

/ 13.45: ”Efterspørgselsorienteret 

planlægning”, planlægning efter behov / 

Bente Lykke Arealudvikling Aarhus

/ 14.10: Commercial design / Thorkil 

Neergaard NIRAS

/ 14.35: Spørgsmål fra salen 

/ 14.50: Pause

/ 15.00: afslutning og perspektivering / 

Stadsarkitekt Peder Baltzer

Dag 2: FREDag D. 25/1 2012
Mødested Utzon center v. Aalborg 
Havnefront, dernæst bustur til det 
østlige Aalborg

/ 8.30: guidet tur i det østlige aalborg (bus) / 

Peter Anker Thorn

Opsamling ved Utzon centeret, rundtur i 
Aalborg Øst i busser. Her præsenteres den 
lokale kontekst – med særligt fokus på de 4 
steder/tematikker, der har været genstand for 
bearbejdning i konkurrencens sidste fase. 

/ 10.00: velkomst i sundheds- og 

kvartershuset / Peder Baltzer

Rundt omkring bydelsmodellen præsenteres 
et kort rids af de konkrete problemstillinger, 
der har været arbejdet med i konkurrencens 
sidste fase. Er det generelle udfordringer, som 
kan findes andre steder og hvad er det særlige 
netop i Aalborg Øst. Den guidede tur i bussen 
sættes i perspektiv i forhold til de generelle 
problematikker. 

/ 10.30: Workshop i 4 spor

Der afholdes 4 workshops med forskellige 
temaer og geografi. Deltagerne i konferencen 
skal ved tilmelding vælge 1 tema, hvis 
workshop de ønsker at deltage i. Hver 
workshop har tilknyttet en leder og en lokal 
aktør, der følger diskussionen og kommer med 
indspark og perspektiv herpå. Hver workshop-
leder tilrettelægger sit eget forløb med frit 
valg af metode og output. 

// Tema A: Boformer i oplandsbyer. 

Tovholdere: Vinder af konkurrencen ’City In 

Between’ og lokal opponent

// Tema B: Mobilitet og koblingspunkter

Tovholdere: Claus Lassen (AAU) og lokal opponent
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