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’Bæredygtig fremtid for Østjylland’
- om konferencen

ALLE KENDER ØSTJYLLAND – eller, alle kender i hvert fald nogen, der bor her, arbejder 
her – eller måske bor man her selv. Men hvad er Østjylland egentlig for en byregion? 
Hvad er den i forhold til andre store regioner? Hvordan kan man forstå og beskrive den 
lokale, østjyske identitet? Og hvordan kan man forsøge at skabe sig et billede af fremti-
den for den østjyske byregion? 

Det er netop dét, projektet Den Østjyske Millionby og dets omfattende kortlægning er 
blevet brugt til. Ved at sammenholde og undersøge temaer som infrastruktur, hver-
dagsliv, natur og miljø, erhvervsstruktur og mange flere har projektets uvildige arbejds-
gruppe, som er forankret på Arkitektskolen Aarhus, fundet en lang række interessante 
udviklingsmønstre; nogen der rækker tilbage i tiden og har gjort Østjylland til det, det er i 
dag - men også nogle, der kan ses som helt nye potentialer og retninger for en bære-
dygtig østjysk byregion. 

DEN ØSTJYSKE MILLIONBY er arbejdstitlen på et regionalt projekt, der i sommeren 
2018 blev igangsat af Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, Arkitektskolen 
Aarhus, Dansk Byplanlaboratorium og Realdania.  

Den geografiske afgrænsning af projektet er de 19 kommuner i Trekantområdet Dan-
mark og Business Region Aarhus.  

HVILKEN VÆRDI KAN VI SKABE, HVIS VI SAMARBEJDER? …det var et af de spørgs-
mål, der blev stillet ved igangsætningen af projektet. Og selvom det spørgsmål stadig 
ikke kan besvares indenfor så klare rammer, som scenarierne i projektet foreskriver, vil 
projektet forhåbentlig bidrage til at sætte endnu mere gang i en diskussion og debat om 
den retning, man ønsker at den østjyske byregion skal udvikle sig i. Det handler nemlig 
både om, hvor vi kan skabe værdi ved at samarbejde, men i høj grad også om, HVOR-
DAN VI KAN SAMARBEJDE? 

På konferencen den 5. december præsenteres de resultater og potentialer, som ar-
bejdsgruppen i projektet er kommet frem til i løbet af det sidste halvandet år. 

TRE FREMTIDSSCENARIER for en bæredygtig byregion præsenteres på konferencen. 
Baggrundsmaterialet i ATLAS OVER ØSTJYLLAND kan danne grundlag for et væld 
af andre scenarier, men de tre der præsenteres på konferencen er udvalgt, fordi de 
rummer særlige potentialer i relation til nogle af de overordnede tematiske rammer, 
som arbejdsgruppen har arbejdet intensivt med undervejs i projektet: bæredygtighed, 
konkurrencedygtighed, infrastruktur, mobilitet og ikke mindst det østjyske hverdagsliv.
Derudover tager vi hul på det allervigtigste: en byregional, politisk diskussion om, i 
hvilken retning den østjyske byregion skal udvikle sig - samt ikke mindst, hvordan og i 
hvilken grad vi skal eller bør løfte i flok for udviklingen af Østjylland.

Det er håbet, at rigtig mange har tid og lyst til at prioritere en fælles dag om et meget 
aktuelt fælles emne: EN BÆREDYGTIG FREMTID FOR ØSTJYLLAND!

HVOR?
Munkebjerg Hotel 
Munkebjergvej 125 
7100 Vejle

HVORNÅR?
Torsdag den 
5. december 2019
kl. 9:30 - 13:30

TILMELDING
Deltagelse er gratis.

Tilmelding via link: https://
www.byplanlab.dk/DOEM_
Den_oestjyske_millionby 
inden 27. november 2019.

Pga. kapacitetsbegrænsninger for-
beholder  vi os ret til at sortere i 
indkomne tilmeldinger, så politike-
re, ledere og nøglemedarbejdere 
i kommuner, regioner, ministerier, 
styrelser og erhvervsorganisatio-
ner opnår fortrinsret.
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PROGRAM 
 - moderator: Journalist Pernille Stensgaard

09:30  Kaffe og tjek-ind

10:00   Bæredygtig fremtid for Østjylland
  / velkomst ved Jacob Bundsgaard, næstformand i Business Region Aarhus og 
  borgmester i Aarhus Kommune.

10:20   Udviklingsmønstre i Østjylland 
  / ved Tom Nielsen, arkitekt og professor, Arkitektskolen Aarhus  
  og Holger Bisgaard, byplankonsulent, Bisgaards Kontor.

10:40   Kort kaffepause

10:55   Scenarier for en bæredygtig vækstregion
  I: Østjylland med miljø og natur som driver
  II: Østjylland - Europas nye konkurrencedygtige region
  III: Det gode hverdagsliv i den nære velfærdsby
  / ved  Tom Nielsen, arkitekt og professor, Arkitektskolen Aarhus  
  og Holger Bisgaard, byplankonsulent, Bisgaards Kontor.

11:40   Udstilling og frokost
  Frokost serveres som buffet. Imens er der mulighed for at se nærmere på projektets resultater  
  og tale med forskerne bag. 

12:15   Byregionale samarbejder - europæiske perspektiver
  / ved Peter Mehlbye, Cand.polit., tidl. direktør i ESPON. 

12:40  Projektets resultater i en byregional kontekst - politisk samtale  
  / ved moderator Pernille Stensgaard og medlem af arbejdsgruppen Boris Brorman Jensen 
  Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune  
  Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune 
  Johannes Lundsfryd, borgmester i Middelfart Kommune 
  Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune

13:20   Fremtiden for Østjylland
  / ved Jens Ejner Christensen, formand i Trekantområdet Danmark og borgmester i Vejle Kommune

13:30   Tak for i dag



FAKTA
- om projektet Den Østjyske Millionby

FORMÅL
Projektets overordnede formål er at udvikle et sammenhængende og overordnet strukturbillede for Østjylland. Projektet er 
opdelt i to faser. Formålet i første fase er at udarbejde et vidensgrundlag og opstille en række scenarier. Vidensgrundlaget 
og strukturbilledet skal sikre et kvalificeret grundlag for at vurdere, hvordan Den Østjyske Millionby udvikler sig i en visio-
nær og bæredygtig retning, som sikrer borgerne et godt livsgrundlag og erhvervslivet gode rammer for vækst.

PROJEKTET vil tage udgangspunkt i analyser af erhvervsstrukturen, bystrukturen, landskabsstrukturen, den blå struktur, og 
det der binder byerne sammen – trafikstrukturen. 
Projektet går ud på at skabe strukturelle billeder af det store og i dag mere eller mindre sammenhængende byområde i 
Østjylland. Det skal ikke kun være motorvejen, der sammenbinder de spredte byer og byområder, det drejer sig om at skabe 
en attraktiv byregion igennem lokalisering af erhverv og boliger samt fritidsfaciliteter samt sikre gode forbindelse såvel 
indenfor millionbyen som til det øvrige Danmark og udlandet.

ORGANISATION

Arbejdsgruppen, som er forankret på Arkitektskolen Aarhus, består af professor Tom Nielsen og de to byplankonsulenter 
Boris Brorman Jensen, BBJ og Holger Bisgaard, Bisgaards Kontor. Projektgruppen skal stå for det daglige arbejde med at 
udarbejde ovenstående arbejdsopgaver.

Styregruppen består af programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania, direktør Morten Rettig, Trekantområdet 
Danmark, sekretariatschef Jane Baad Jensen, Business Region Aarhus samt projektgruppen Boris Brorman Jensen, 
Tom Nielsen og Holger Bisgaard.

Advisory Board: 
Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus kommune, formand
Kommunaldirektør Thomas Boe fra Kolding Kommune, næstformand
Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune
Professor emeritus Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole
Professor Karl Otto Ellefsen,  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,
Professor Kristine Jensen, Kristine Jensens Tegnestue / Kunstakademiets Arkitektskole,
Professor Petter Næss, Norges Miljø og Biovidenskabelige Universitet, Oslo, 
Formand, Jes Møller, Dansk Byplanlaboratorium,
Leder for lokale sager, Nina Larsen Saarnak, Dansk Naturfredningsforening.
Lektor Mikkel Thelle, Aarhus Universitet, leder af Dansk Center for Byhistorie, 
Forskningschef Charlotte Bundgaard, Arkitektskolen Aarhus.

Der er nedsat tre grupper til gennemførsel af projektets første fase. 
Dansk Byplanlaboratorium er sekretær. 

TIDSPLAN OG FINANSIERING
Realdania har bevilget Arkitektskolen Aarhus kr. 2 mio. til første fase. Hertil kommer ressourcer fra de to Business regioner 
og fra Dansk Byplanlaboratorium. 

Interviews:
Interviewrunde 

med et repræsentativt 
udsnit af aktører

Analyse:
Kortlægning og 

analyse af
Den Østjyske Millionby

3 workshops:
I: MOBILITET OG INFRASTRUKTUR

II: ØSTJYLLAND OG DE ANDRE 
BYREGIONER 

III: ET BÆREDYGTIGT ØSTJYLLAND

Konference:
Præsentation af 

3 scenarier og Atlas 
over Østjylland


