
KONFERENCE -

Urbanisering og befolkningstilvækst medfører pres på boligmarkedet i byerne, erhvervsstrukturerne ændrer sig og borgerne stiller krav om afgang til
rekreative områder for at fuldende det gode liv. Udtjente havneområder, der har huset tung industri og erhverv som �skeri med naturlig adgang til
havet, er oplagte områder for en bæredygtig byudvikling, der kan rumme boliger, lettere erhverv og rekreative formål. Men også havne, hvor der fortsat
er erhvervsudvikling, rummer potentialer for en mere bæredygtig, strukturel udvikling, hvor by, erhverv og natur bringes i langt bedre samspil end
tilfældet er i dag. 

På dette symposium diskuterer vi konsekvenserne af vores hidtidige levevis i og brug havnebyerne, og sætter dem i mulighedernes perspektiv ift.,
hvordan fremtidens klimaforandringer, byudvikling og byggeprocesser kan styrke genopretningen af ødelagt natur og samtidigt bidrage til at skabe
øget blå biodiversitet i havneområdet – til glæde for samfundet, byens borgere og brugere og ikke mindst livet under havover�aden.  

Bygherreforeningen, Habitats, DTU Aqua og Marint Kunskapscenter Malmø står – i samarbejde med Tænketanken HAV og Arkitektskolen Aarhus –
bag symposiet om byudvikling og blå biodiversitet, der tager afsæt i dansk og international forskning og erfaring samt et nyligt udgivet
inspirationskatalog, som oplyser, videndeler og inspirerer til at indtænke naturen både på land og i vand, når havne og kystnære områder skal
omdannes og byudvikles. Kataloget udleveres på symposiet. 

Symposiet henvender sig især til myndigheder, planlæggere, investorer, bygherrer – både private og offentlige, rådgivere, land- og vandskabsarkitekter,
entreprenører samt �nansielle institutioner, der er eller forventer at komme i direkte berøring med emnet, men også andre interesserede, herunder
studerende, er velkomne. 

 

Program
 

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe 

 

10:00-10:15 Velkomst og introduktion
Vi indleder symposiet med rammesætning af dagens tema, og giver herunder en kort indføring i nyt inspirationskatalog, som skal bidrage til at udbrede
og styrke kendskabet til havets udfordringer og muligheder i forhold til marin biodiversitet.  

Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen og Rasmus Vincentz, direktør, Habitats 

 

10:15-10:45 Et hav af perspektiver
Vi ser ind i en stor udbygning på havet i de kommende år. Samtidig er mange danske havområder i dårlig tilstand efter mange års negative
påvirkninger fra vores aktiviteter på havet. I dette indlæg fortæller Tænketanken Havs programchef om tænketankens arbejde med havets
udfordringer og fremtid med fokus på fælles løsninger.  

Claus Frier, programchef, Tænketanken HAV 
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Symposium om byudvikling og blå biodiversitet
Vores havne og havnebyer er under forandring. Havnene og andre kystnære områder har gennem tiden
været stærkt påvirket af det moderne samfund, der ofte har levnet meget lidt plads til et levende miljø med
høj biodiversitet. Det gælder både i forhold til �sk, skaldyr og andre dyrearter, samt planter, der er føde og
levesteder for disse arter og optager CO2, og dermed indgår i reguleringen af vores klima. Men hvad kan vi
konkret gøre anderledes i fremtidens byudvikling og byggeri?

Pris
Medlemspris:
Gratis
Ikke medlemmer:
Gratis

Tid og sted

Dato:
28/11/2022

Tilmeldingsfrist:
21/11/2022

Tid:
09:30 - 17:00

Sted:
Arkitektskolen Aarhus

Adresse:
Exners Plads 7 
8000 Aarhus C

Bygherreforeningen - Værdiskabelse for bygherrer, brugere og samfund

https://bygherreforeningen.dk/download/14/publikationer/65854/byudvikling_og_blaa_biodiversitet_inspirationskatalog_web.pdf


10:45-11:15 En bølge af muligheder
Havnær byudvikling bør være forbundet med forholdet mellem mennesker og kystnære økosystemer, men dette forhold har ændret sig over tid. Det
store spørgsmål er, hvordan vi ændrer historisk økologi til fremtidig økologi ved at udvikle nye måder at skabe plads til naturen i menneskedominerede
miljøer. En lille indsats kan være værdifuld, men hvor langt kan vi nå – og kan Danmark lade sig inspirere af eksempler fra andre lande?   

Louise Firth, Dr., University of Plymouth (UK) 

 

11:15-11:30 Pause 

 

11:30-12:00 Det stigende hav
De stigende vandstande som konsekvens af klimaforandringerne giver en række udfordringer i den fysiske udvikling af vores byer. Der må gribes til
landskabsarkitektoniske metoder og løsninger til håndtering af oversvømmelser og nye tilgange til byudviklingen. Flere forskningsprojekter analyserer
og sammenbinder byudvikling, landskab og vand på tværs af planniveauer med fokus på eksisterende ressourcer og bæredygtige a�edte effekter;
merværdier som kan relateres til FN´s bæredygtighedsmål. 

Katrina Wiberg Lektor, Cand.arch. MDL, ph.d., Arkitektskolen Aarhus 

 

12:00–12:15 Opsamling på formiddagen 

 

12:15-13:00 Frokost 

 

13:00-13:45 Mere liv i havet
Med de rette indsatser og virkemidler kan det faktisk lade sig gøre at genskabe og styrke nogle af de levesteder, som vores brug af havet har elimineret.
To forskere gennemgår i to indlæg en række danske og udenlandske eksempler på konkrete tiltag og deres effekt.  

Jon Svendsen, seniorforsker, DTU og Soo Jung Ryu, ph.d., Arkitektskolen Aarhus 

 

13:45-14:15 Flodbyen Randers (tbc)
I dette indlæg præsenteres ét af tidens aktuelle, danske byudviklingsprojekter, som adresserer dagens tema. 

 Oplægsholder annonceres snarest 

 

14:15-14:30 Kaffe og kage 

 

14:30-15:00 Malmø Nyhamn
Malmø har tradition for byomdannelse af udtjente havneområder, og nu er turen kommet til Nyhamn, som over de næste 30 år skal blive en helt ny
bydel, hvor samspillet mellem byen og havet bliver et markant omdrejningspunkt. I dette indlæg berøres en bred pallette af aspekter, som påvirker
havet, men også hvordan man konkret kan arbejde med både genskabelse og udvikling på samme tid.  

Michael Palmgren, centerleder, Marint Kunskapscenter 

 

15:00-15:45 Fremtidens jyske havne – i gråt, grønt og blåt
På baggrund af symposiets faglige indlæg afslutter vi med en samtale om de udfordringer og perspektiver, der tegner sig for de kommende års
udvikling af markante jyske havneområder, når den fysiske udvikling skal tage hensyn til naturen og biodiversiteten.  

Claus Frier, Tænketanken HAV, Rasmus Vincentz, Habitats, Trine Kirk Pedersen, Danske Havne og Katrina Wiberg Arkitektskolen Aarhus 

 

15:45-16:00 Opsamling på dagen 

Rasmus Vincentz, Habitats, og Graves Simonsen, Bygherreforeningen  

 

16:00-17.00 Networking 

 

17.00 Tak for i dag  

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 



Praktisk
Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information. Arrangementsansvarlig er Graves Simonsen
gks@bygherreforeningen.dk.   

 

Tilmeldingsvilkår
Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter
tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive
faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en
anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet �yttes eller a�yses. Bliver arrangementet
�yttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Fotokreditering: Kristina C. Larsen

https://bygherreforeningen.dk/kurser-arrangementer/praktiskinformation/
mailto:gks@bygherreforeningen.dk

