
BYNATUR, 
NATURLIGVIS
Grønne byrum er det nye sort i asfaltjunglerne. Men hvad rummer 
snakken om natur i byen og det tilhørende begreb ’liveability’, og 
hvordan maler vi byen grøn til glæde og gavn for alle? 

INVITATION TIL TEMADAG



Mandag den 7. marts 2016 kl. 09.30-15.30 inviterer COWI, i 
samarbejde med Københavns Universitet, til temadag med fokus  
på bynatur som vores tids nye grønne trend. 

Hvilke fine eksempler har Danmark allerede på natur i byen, hvordan 
skaber vi attraktiv bynatur, og hvordan bevarer og udvikler vi den 
eksisterende bynatur samtidig med, at urbaniseringen buldrer derudaf?

Vi indbyder til dialog, erfaringsudvekslinger og diskussion og 
præsenterer spændende indlæg som inspiration til kommende 
indsatser for bæredygtige og mere grønne byer. 

Der vil være tid og plads til debat undervejs på temadagen.

PROGRAM

TID AKTIVITET

09.30 – 10.00 Ankomst - indskrivning og morgenmad 

10.00 – 10.15 Velkomst  – iscenesættelse (Signe Nepper Larsen og Louise Risør, COWI)

10.15 – 10.25 Elektronisk afstemning: Bynatur – designet eller vildt?

10.25 – 10.50 Ny strategi for Københavns natur – bynaturen fremover (Københavns Kommune)

10.50 – 11.10 Det naturlige menneske i byen (Simon Bentholm, KL. 7)

11.10 – 11.40 Südgelände i Berlin – fra jernbaneterræn til bynatur og bypark  
(på engelsk, v. Rita Suhrhoff, Naturpark Südgelände)

11.40 – 12.10 Cafebordsdiskussion - 4 temaer (oplægsholdere og facilitatorer ved hvert bord)

12.10 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.25 Biologernes bynatur – historierne om ‘det vilde’ (Steffen Brøgger-Jensen, COWI)

13.25 – 13.50 Den designede bynatur – nye syn og muligheder (Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard)

13.50 – 14.15 Bynatur i forskningen – ny viden viser vejen frem  
(på engelsk, v. Kati Vierikko, Green Surge-projektet/Helsinki Universitet)

14.15 – 14.25 Elektronisk afstemning: Bynatur – designet eller vildt? Har dagen flyttet meninger?

14.25 – 14.45 Afrunding (Signe Nepper Larsen og Louise Risør, COWI)

14.45 – 15.30 Kaffe og fri snak

STED  TIDSPUNKT:  
7. marts 2016 kl 09.30 – 15.30 

TILMELDING  
Tilmelding senest d. 26. februar 2016 kl. 
12.00 til Ulla Bredahl ukb@cowi.dk 
 
Deltagelse er gratis.
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