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Danske Landskabsarkitekter inviterer til Høstdebat 
– og i år skal vi diskutere by- og landskabsarkitektur med lang levetid. 

UDFORDRING // I dag er vi styret af, at skulle bygge for meget, for billigt og for hurtigt. 
Hvordan kan vi alligevel skabe god landskabsarkitektur med lang levetid? 

PRÆMISSER // Anlæg og drift er to adskilte pengekasser. Med få undtagelser skal projekt-
erne kunne meget mere, end der er afsat midler til. 

MULIGHED // Men kan vi landskabsarkitekter alligevel – og på trods – gå anderledes, 
bæredygtigt og innovativt til opgaverne i håb om at afhjælpe den kritiske udvikling i byg-
gebranchen? Hvad er vores muligheder for at indbygge kvalitet og værdi i projekterne? 
Hvordan kan vi udnytte landskabsarkitekturens faglige slagkraft til at skabe landskabs-
arkitektur med lang levetid? Hvad er vores ’spillerum for værdiskabelse’ – som land-
skabsarkitekturens værdi, naturens værdi og ’anlægsinvesteringens’ værdi? Det handler 
om æstetik og god formgivning, materialer af kvalitet, bynatur som vægtig modspil til 
byfortætning. Det handler om ’den gode holdbare investering’ frem for ’vi bygger og så 
løber vi’-investeringer og det handler om vores valg og prioritering.

 Program
16.00  Velkomst

       • Fire faglige oplæg

17.45  Pause og forfriskninger
18.15  Debat styret af Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt maa, mdl
19.30 Tapas & vin // netværk og dialog med producenter fra faget

By- og landskabsarkitektur med lang levetid 
// Susanne Renée Grunkin, formand for DL 

Præsentation ved sponsorer

Impact af landskabsarkitekturen 
// Henrik Oxvig, cand. mag. et mag. art., forskningsleder Kunstakademiets 
Arkitektskole

Bynatur – i bedre balance med byen
// Martin Odgaard, ph.d. adjunkt Arkitektskolen Aarhus

Landskabsarkitekten som rådgiver – spot på fagets unikke kompetencer 
// Marie Thing, landskabsarkitekt mdl, partner thingbrandt landskab

Levedygtige byer – hvordan sikrer man politisk og økonomisk vilje? 
// Hans Henrik Henriksen, rådmand (A), By- og Landskabsforvaltningen,  
Aalborg Kommune

Tilmelding: Arrangementet er åbent for alle, men 
vi vil gerne have din tilmelding senest d. 17. okto-
ber via dit medlemslogin og for ikke-medlemmer  
via mail: student@landskabsarkitekter.dk

Tid og sted: Torsdag d. 25. 
oktober 2018 kl. 16-21, Aka-
demikerhuset, Peter Bangs 
Vej 30, Frederiksberg

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg                                                  

Tlf. 3332 2354                                                  
dl@landskabsarkitekter.dk                                                   

www.landskabsarkitekter.dk
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