Portello
Planen for området, hvor den tidligere fabrik for Alfa
Romeo og Lancia lå, indeholder en række elementer
med arkitektoniske værdier, og det er et område i stor
skala. Der er forbindelser med gangbroer, der går over
de eksisterende veje. Der er særlig markante steder
som: den store plads, broen over Viale Serra og en stor
park. Den vifteformede kvadrat er udgangspunktet for
planen, hvor tre bygninger i det nye byrum er placeret
diagonalt på pladsen.

Milano

FAB - studietur 2014
Expo
Konceptet til den kommende verdensudstilling har fået
en masse ros med den brede offentlighed. Udstillingen
vil foregå mange steder i byen men det største samlede
sted ligger i byens udkant - nordvestlige del. Byggeriet
er igang og det hele skal stå færdig om ca. et år til 1.
maj 2015.Temaerne er : Feeding the Planet, Energy for
Life. En udfordring, Milano står over for både nu og i
fremtiden.

Forhåndstilmelding til turen:

torsdag d. 11.9 - søndag d. 14.9

Tidspunkt for rejsen: Torsdag d. 11.9 - søndag d.
14.9

Hotel: Central beliggende 3 - stjernet hotel ved
hovedbanegården

Transport: Man sørger selv for at komme til Milano.
Pris: Ca. 2500 kr. inkl. hotel (twiin rooms) og intern

transport i Milano samt guide. Merpris hvis der ønskes
enkelt værelse.

Forhåndstilmelding: Senest 29. maj 2014. Med
en mail til post@fabnet.dk med dine kontaktoplysninger

Pris - forhåndtilmelding: 500 kr. i depositum.

Beløbet bedes indbetalt senest d. 29. maj 2014 til Danske Bank regnr. 0260 konto nr. 3403044709

Spørgmål: Peer (pfk@niras.dk) / Kurt ( kkc@sbsby.
dk) eller mobil 60114275/24 22 53 50

		

FAB

foreningen af
byplanlæggere

MILANO - En by i transformation nye identiteter.
Byen - som tidligere var centrum for
velkendte industriprodukter som Pirelli,
Alfa Romero, Lancia og Agip - forsøger
sig i dag at forstærke sit image indenfor
mode, design, men ønsker også at være
kendt indenfor højteknologi, kultur og
bæredygtighed.

Porta Nuova
Porta Nuova omdannelsen startede i 2000 . Et område
som ligger lige nord for de centrale dele af byen.
Området består af tre projekter, Porta Nuova Garibaldi,
Porta Nuova Varesine og Porta Nuova Isola. Porta Nuova
har til formål at opgradere området planlægnings- og
miljømæssigt med en række tiltag for at opføre en ny
moderne bydel med funktioner til kultur, fritid, mode
mv.

I Milano, den norditalienske region Lombardiets
hovedstad, bor ca. 1,3 mio. indb. (2004). Byen og
hele Lombardiet har dog de seneste år haft et faldende
folketal.
Byen har på baggrund af sin beliggenhed midt på en
frugtbar slette mellem Po og vigtige alpeovergange
har dog formået at fastholde en position som Italiens
økonomisk og teknologisk førende storby. Her findes
også landets vigtigste børs, hovedsæder for adskillige
finansgrupper og større italienske industriselskaber
samt hovedkontorer for ca. halvdelen af de
internationale selskaber i Italien.
Byen har siden industrialiseringens barndom udgjort
det ene hjørne i Italiens såkaldte industrielle trekant,
sammen med Genova og Torino Den indgår i en
sammenvokset storby- og industriregion, der fra et ca.
100 km langt vest-øst-gående bånd på Posletten drejer
mod nord ind i de tilstødende alpedale.

Bicocca
Sanering af kvarteret Bicocca er en stor omdannelse af
et nedlagt industriområde for Pirelli, og det er en af de
mest vigtige indsatser i byfornyelsen i Europa.
Projektet dækker et område på cirka 70 ha. Området
er blevet en spændende blanding af boliger, kultur,
videnskab og forskning.

Her findes ca. 200.000 virksomheder og 6 mio. indb.,
hvoraf mange er bosat i forstæder præget af beton- og
højhusbyggeri fra 1950’erne og 1960’erne.
Byens traditionelle storindustrier (maskin-, metal- og
tekstilindustri samt kemisk industri) har siden
1970’erne været i tilbagegang. Det samme har
befolkningstallet, der toppede omkring 1970 med 1,75
mio. indb. efter 25 år med en voldsom tilflytning især
fra Syditalien.

Programmet
FAB vil på studieturen se nærmere på byens
udfordringer med det dalende befolkningstal, industrien
som flytter ud og dermed nødvendigheden for at
profilere sig på en ny produktionsmåde/- område, som
kan tiltrække nye investeringer og en befolkning som
kan bidrage til transformationen.
FAB vil kombinerer møde (-r) med lokale planlæggere/
kontaktpersoner og besigtigelse af konkrete
omdannelsesområder.
Før sommerferien omsendes et detaljeret program med
besøg til konkrete omdannelsesområder som:

Maciachini
Maciachini Center ligger i et nedlagt erhvervsområde
i den nordvestlige del af Milano med registrerede
virksomheder i det farmaceutiske selskab Carlo Erba.
Saneringsprojektet er spredt over et samlet areal
omkring 100.000 m². Det indeholder et multicenter
med kontorer, kommercielle kontorer, pladser og
hoteller, restaurant, et center for sport og et stort
område for kulturelle aktiviteter.

