
Ordrebekræftelse - og program  

Planchef 

Peter Bagge 

Esbjerg Plan 

19. maj 2017  

Referencenummer: 16496800 

Danske Planchefer - forårsmøde 2017 

Lokation: 
Hotel Wälderhaus 

Am Inselpark 19 

21109 Hamburg 

Tyskland 

+49 40 302156100 

 

Arrangementets start:  4. maj 2017 09:10  

Arrangementets afslutning:  5. maj 2017 19:15  

Dette er din bekræftelse på din tilmelding. 

Det er også dit personlige program. Gem det på din smartphone eller tablet, eller download app'en - og log ind med din 

deltagernøgle - så slipper du for at printe det... 

Bemærk venligst, at ændringer til din deltagelse skal foretages ved at logge på med din deltagernøgle og indtaste dine 

ønskede ændringer senest 15. marts 2016. 

Vær opmærksom på, at tilmelding er bindende efter d. 15. marts. Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du sende en 

anden i dit sted. Kontakt da KTCs sekretariat med nye deltageroplysninger (medsend denne mail) på ktc@ktc.dk 

   Pris  

Peter Bagge  

Standard  1.750,00  

Total DKK  1.750,00  

 

 

 

 

 

 

 



Program:  

4. maj 2017    

09:10 - 12:45  

 

Kørsel i bus til Hamburg  

Afgang med bus fra banegårdspladsen, Kolding (passer med togforbindelser fra 

Kbh. 

og Aarhus, ankomst hhv. 08.50 og 08.57). 

Introduktion til programmet og til byen. Kaffe og morgenbrød i bussen. 

(250 km). 

12:45 - 13:00  

 

Ankomst til Hamburg Wilhemsburg 

Omfattende vejarbejder kan give lidt usikkerhed vedr. transporttiden.  

13:00 - 14:30  

 

Let frokost på hotel Walderhaus 

Gennemført bæredygtigt hotel  

14:30 - 15:30  

 

Besøg på Hamburgs center for byplanlægning 

Besøg hos Hamburgs center for byplanlægning og boligudvikling ”Behörde für 

Stadtentwicklung und Wohnen”. Besigtigelse af den helt ekstraordinære bygning 

samt den 

enorme bymodel. Introduktion til plansystemet i Tyskland og Hamburg. 

Introduktion til 

Hamburgs situation og strategier som byregion og metropol. Introduktion til nogle 

af byens 

store planer. v/ informationsmedarbejder fra centret.  

15:30 - 18:30  

 

Besigtigelser i Wilhelmsburg-bydelen, 

Besigtigelser i Wilhelmsburg-bydelen, som var omdrejningspunktet for IBA og IGA 

i 

2013: Her ses bl.a. ny stibro over jernbaneterræn, en række innovative 

boligbyggerier med 

forskellige temaer, punkthuse opført ud i en ny sø, anderledes aktivitetsarealer i 

park, 

renoveret etageboligbebyggelse, samt en enorm betonbunker omdannet til 

”energibunker”. 

Hvis vejret og tiden tillader, så evt. også en tur op på energibjerget (vedvarende 

energi på 

toppen af tidligere losseplads).  

18:30 - 19:00  

 

Indkvartering på hotel 

Hotel Wälderhaus  



19:00 - 23:00  

 

Middag og socialt samvær 

5. maj 2017    

07:00 - 08:30  

 

Morgenmad og check ud 

08:30 - 09:00  

 

Afgang fra hotel 

09:00 - 11:00  

 

Speicherstadt og Hafen City 

Europas største havneomdannelse og byggeplads. Her 

ligger bl.a. den nyindviede Elbphilharmonie og et væld af andre spektakulære 

byggerier. 

Besøg og intro ved den store model i informationscentret v/ 

informationsmedarbejder. 

Herefter besigtigelser rundt i området. Om muligt også et kik ind i den nye 

Elbphilharmonie 

(ikke en egentlig rundvisning, som varer en time og koster 3400 kr).  

11:00 - 12:30  

 

Køretur langs havnefronten 

Køretur ud langs havnefronten, med et væld af interessante byggerier og steder. 

Altona-bydelen, med fine gamle huse af C.F. Hansen, og gamle industribygninger 

omdannet 

til kulturelle formål m.v.  

12:30 - 14:00  

 

12:30 Frokost i tidligere fabrik  

14:00 - 15:00  

 

Byomdannelsesområdet Falkenried 

Byomdannelsesområdet Falkenried. Tidligere industriområdet, transformeret til 

tæt, 

mangfoldig, blandet by på en rigtig fin måde.  

15:00 - 19:00  

 

Afgang fra Falkenried til dk 

Hjemad i tæt trafik (250 km). Sandwiches undervejs. Ca. 19.00 Ankomst til 

Kolding banegård.  

19:00 - 19:15  

 

Ankomst Banegårdspladsen i Kolding  



 


