
 

 

 

                                                            
     

Tænketræf #1 2021 

Bliver klimaet glemt i den fysiske planlægning? 
 

Dato: Tirsdag 2. marts kl. 15.oo-17.oo 

Virtuelt møde (Microsoft Teams)  

 

 

 

  

 

Danmark har et mål om at være fossilfrit i 2050. Det er ambitiøst, og vejen mod et fossilfrit 

samfund består af mange forskelligartede strategier, planer og indsatser, der skal understøtte 

delmålet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i forhold til niveauet i 1990. 

På samme tid skal vi sikre vores kyster, byer og samfundsmæssige værdier mod de øgede 

vandmængder og det ekstremvejr, der følger med klimaforandringerne. 

Indtil nu har betydningen af den fysiske planlægning for at nå klimamålene i 2030 og 2050 

ikke haft den store bevågenhed, selv om den fysiske planlægning har overordentlig stor  

indflydelse på arealanvendelsen, byudviklingen, indretningen af vores byer og vores trans-

portmønstre. En aktuel udfordring i den grønne omstilling er eksempelvis spørgsmålet om, 

hvordan mobiliteten for borgere og erhvervsliv sikres samtidig med at miljøbelastningen,  

herunder udledning af drivhusgasser fra transportsektoren mindskes. 

En undersøgelse fra Aalborg Universitet (2017)  har vist, at stationsnærhed har stor betydning 

for, om folk vælger kollektiv trafik eller ej, når de skal til og fra arbejde. Ved at sikre, at byud-

vikling ikke sker spredt og tilpasse det kollektive transportsystem til det regionale bymønster, 

kan biltrafik og dermed udledning fra transport og trængsel på vejene mindskes samtidig 

med, at luftkvaliteten i byerne forbedres. Men stationsnærhedsprincippet er kun et lovkrav i 

Fingerplanen i hovedstadsområdet – hvordan med den fysiske planlægning i resten af landet? 

En anden stor udfordring i byerne er de øgede mængder vand som følge af skybrud, storm-

flod, pressede åløb og stigende grundvand. Hvordan planlægger og indretter vi fremtidens 

byer, så vandet inviteres ind og anvendes som en ressource til at forskønne og skabe mer-

værdi med frem for at være noget, der skal holdes ude? Er der brug for nye visioner og værk-

tøjer til planlægning for vand i byerne?  

Vi har inviteret tre by- og planfaglige eksperter til at holde oplæg og sparke debatten i gang: 

1) ”Regional plantænkning og klimadagsordenen” v/ Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen 

2) ”Byerne vokser – hvordan kan de planlægges så vi samtidig reducerer CO2-udledningerne?” 

     v/ Svend Erik Rolandsen, partner og byplanlægger, Grandville 

3) ”Vandet i Vejle – fra trussel til potentiale” v/ Lisbet Wolters, stadsarkitekt, Vejle Kommune 

 

https://vbn.aau.dk/da/publications/trafikale-effekter-af-stationsn%C3%A6r-lokalisering-i-hovedstadsomr%C3%A5de
https://grandville.dk/
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Moderator: Jørgen Abildgaard, formand for CONCITOs bygruppe og projektchef for Klima-
sekretariatet, Københavns Kommune 
 
Samarbejde med Arkitektforeningen 
Dette tænketræf laves i samarbejde med Arkitektforeningen, der inviterer deres planlægger-
netværk og interesserede medlemmer til webinaret. 
 
Tilmelding 
Tilmelding senest torsdag 25. februar via dette link. Dagen efter tilmeldingsfristen modtager 
du en digital invitation til tænketræf via Microsoft Teams, men skriv allerede nu selv dato og 
tidspunkt i din kalender. Du er velkommen til at videresende invitationen, da der ikke er  
begrænsninger på det digitale format.  
 
CONCITO bygruppe 

Bygruppen består af CONCITO-medlemmer med interesse i klima og fremtidens byer. Der  

inviteres til tænketræf i gruppen cirka 4 gange årligt. Formålet er: 

➢ At bidrage med viden og vinkler, der kan fremme arbejdet med den grønne omstilling 

➢ At kvalificere temaer og indsatsområder i byerne, som CONCITOs byprogram bør  
fokusere på 

➢ At pege på videnshuller i det eksisterende arbejde med byer og klima 

➢ At komme med ønsker og forslag til analyser, der kan flytte by- og klimadagsordenen 

 
Om CONCITOs tænketræf 
Med CONCITOs tænketræf ønsker vi at skabe rammen for dialog om klimarelaterede  
problemstillinger. Her mødes en mindre kreds af relevante eksperter, interessenter og  
beslutningstagere uformelt for at udveksle viden og tanker om aktuelle emner og deres  
betydning for klimaudfordringen. Målet er at skabe et rum for dialog og fælles forståelse. 
 
CONCITOs tænketræf foregår under de såkaldte Chatham House Rules, hvor deltagernes  
viden og tanker ikke efterfølgende refereres direkte, men udelukkende kan indgå i en  
generel opsummering og bruges som baggrundsviden. 
 
Holdet bag 
Dette tænketræf er planlagt af 
- Martin Yhlén, politisk konsulent, Arkitektforeningen 
- Anna Esbjørn, programleder, CONCITO 
- Inge Nilsson, seniorkonsulent, CONCITO 
- Jørgen Abildgaard, formand for CONCITOs bygruppe 
 
Hvis du har input til emner, der kunne være interessante at tage op i kommende tænketræf, er 
du velkommen til at sende en mail til Anna på ae@concito.dk. Det samme gælder, hvis du har 
tips til inspirerende oplægsholdere eller selv har lyst til at holde oplæg for bygruppen. 
  
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0522EjsDUkywwQkwYiM1dCEH7mqYfjZKju89qMFeXjBUMFA2OEJOQjJBMkhNVjM0Slg2SVhBSzlFNy4u

