
Byens GulV
Konference i Nyborg 28. januar 
Hvordan nytænker vi byens gulv så det 
integreres som en central del af frem-
tidens by? Det diskuterer vi på denne 
konference, som samler alle aktører, 
der beskæftiger sig med byens gulv - 
fra planlæggere til producenter.

Tr ansformaTIon
Konference i Aarhus 5. marts 
Kan vi helt gentænke byen og land-
skabet? Det vil vi diskutere på denne 
konference, hvor den bæredygtige 
bys transformation er i fokus.

BeVarInG oG fornyelse
Kursus i Fredericia i marts
Kurset skal inspirere til at se bymidten 
i lyset af generelle udviklingstræk i 
relation til bevaring og fornyelse. 

omdannelse af almene 
BolIGomr åder
Kursus i Svendborg 9. - 10. marts
Der er mange bolde i luften, når man 
skal omdanne et alment boligområde.  

fr a sTr aTeGI TIl r ammer
Kursus i Odense i 22.-23. april
Hvordan implementeres strategien 
i kommuneplanens rammer, så de 
bliver et relevant redskab, som kan 
lette lokalplanlægningen? Medbring 
din egen kommuneplan og tag hul 
på processen.

BorGerInddr aGelse I 
en dIGITal TId
Seminar i København 9. april
Hvordan kan borgerinddragelsen 
bidrage til innovativ planlægning i en 
digital tid, hvor nye og gamle metoder 
kan komplementere hinanden?

naTur & mIl jø ( åBen l and) 
Konference i Kolding 19. - 20. maj
I år diskuterer vi det åbne lands plan-
lægning i regi af konferencen ”Natur & 
Miljø”. Helhedstænkning og grøn vækst 
er i fokus gennem hele programmet.

økonomI I ByudVIklInG
Kursusforløb i Vejle 21. maj 
og 25. - 26. juni 
Kom tættere markedets logik og lær 
at opstille regnestykket, der viser om 
projektøkonomien for et byudvilings-
område holder.  

urBan fuTure – fremTIdens Byer, 
Byrum oG ByInVenTar
Konferencemesse i KBH 28. maj  
Hvordan udvikler vi bedst fremtidens 
byer, byrum og byinventar? 
Få en række bud fra forskere, kolleger 
og leverandører.

forÅr
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Pl an oG jur a
Kursus i København 1. juni
Kurset giver deltagerne en bedre for-
ståelse for juridisk tænkning til hånd-
tering af dagligdagens dilemmaer.

nye Byrum
Kursus i Aalborg 11. juni 
I år skal vi opleve Aalborgs forvand-
ling og se, hvordan nye byrum binder 
byen sammen. Fra store urbane 
byrum til mindre pladser, promenader 
og intime grønne parker.

l andsByer oG l andsk aBer
Kursus på Mors i juni
I mange landsbyer er landskabet en 
stor kvalitet og attraktion. Få red-
skaber til at arbejde med landsbyens 
udvikling i samspil med landskabet.

I efteråret 2015 forventer vi at udbyde 
nedenstående kurser. Følg med på 
www.byplanlab.dk for information om 
datoer osv. 

lok alPl ankValITe T
Kursus i september

ByPlanmøde 2015. den reGIonale By
I Vordingborg/Lolland/Guldborgsund 
1. -2. oktober

omdannelse af almene BolIGer
Kursus i november

kommunePl anProcessen
Seminar i november.

klImaTIlPasnInG oG InnoVaTIon
Kursusforløb i november

Infr as TrukTur oG ByudVIklInG
Seminar i december

ÅrsProgrAM 2015

EfTErÅr
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kurser ef Ter BehoV 
Har du behov for at få opdate-
ret din viden, få nye redskaber 
ind under huden eller blive in-
spireret indenfor et emne, som 
ikke er på programmet? 
Så fortvivl ikke! Byplanlabora-
toriet vil gerne skræddersy et 
kursus, der passer til din kom-
mune eller virksomhed. 

Ring og hør nærmere om  
mulighederne eller skriv en 
mail på db@byplanlab.dk


