
Detailhandel 
Levende bymidter eller butiksdød? 
Seminar i Aalborg, 8. januar
Hvor mange butikker kan markedet 
bære de kommende år? 
Dét er et spørgsmål, som 
planlæggere og politikere må 
stille sig. Særligt i en krisetid er 
det nødvendigt at vælge hvilke 
bysamfund, der skal have udvidet 
rammerne for detailhandel og hvilke, 
der skal have dem indskrænket.  

ÅRSPROGRAM 2013

Plan og praksis 
Hvordan realiserer vi den 
bæredygtige by?  
Seminar i Middelfart, 21. februar
Mange kommuner har strategiske 
planer for, hvordan de bliver mere 
bæredygtige. Men planerne skal 
realiseres i praksis. Derfor skal 
muligheden for realisering af planer 
tænkes ind fra starten. Hvordan får 
vi andre aktører til at hjælpe med 
at løfte kommunens strategiske 
dagsorden? 

Byforskning uden grænser  
Den programmerbare by 
Konference i Aalborg, 7. marts
Den stigende fysiske og digitale 
mobilitet er en udfordring for 
byens sociale, kulturelle og 
funktionelle sammenhæng. Byen 
er et mobilitetslandskab præget 
af fysisk transport og virtuelle 
kommunikationsteknologier. Få viden 
om den nyeste forskning indenfor 
feltet og bliv inspireret til, hvordan 
du kan agere i og bruge de digitale 
teknologier i den programmerbare 
by. 

Plan og jura 
Kursus i København, 11. marts
Kurset har udgangspunkt i 
dagligdagens dilemmaer, hvor jura og 
praksis møder hinanden. Kurset er en 
intensiv dag med oplæg og øvelser 
om de vigtigste principper, illustreret 
ved eksempler. Dagens undervisere 
rådgiver både virksomheder og 
myndigheder om forvaltnings- og 
planretlige spørgsmål. 

Planlægger i en politisk 
organisation 
Kursus i Kolding, 19.-20. marts
Kurset giver et nuanceret billede af, 
hvad en kommune er, og hvad der 
sætter rammerne for et arbejde som 
kommunal planlægger.  Der vil være 
indlæg fra erfarne planlæggere og en 
politiker. Kurset består af øvelser og 
erfaringsudveksling, der ruster dig til 
bevidst at udnytte dine kompetencer. 

Fremtidens landsbyer 
- Udvikling og afvikling 
Seminar på Fyn, 19. april
I landets udkantsområder er der 
behov for tilpasning af den fysiske 
struktur. Der skal rives huse ned i 
nogle områder og der skal skabes 
nye funktioner. Hvilken rolle spiller 
planlægning, byfornyelse og LAG-
midler i den proces? Hvilke redskaber 
er til rådighed og hvordan kan de 
bruges strategisk? 

Klimatilpasning og lokal afledning 
af regnvand  
Studietur til Tyskland, 2.- 4. maj
Klimatilpasning er på dagsordenen 
i de fleste danske kommuner. I 
Tyskland har man i mange år arbejdet 
med innovative løsninger på lokal 
afledning af regnvandet. Kom med 
og se med egne øjne, hvordan 
der arbejdes strategisk, hvordan 
det fungerer i det daglige arbejde 
og ikke mindst, hvordan de nye 
anlæg klarer driften på længere sigt. 
Turen arrangeres i samarbejde med 
Dansk Landskabsarkitektforening.

Lokalplankvalitet og bykvalitet 
Kursus i Odense, 13.-15. maj
Et intensivt kursus, som forbedrer og 
vedligeholder dine kompetencer som 
lokalplanlægger. Hovedvægten ligger 
på lokalplanens formelle og juridiske 
forhold, men det kobles til stedet og 
kommunen via workshoppen ’plan og 
bykvalitet’.

Åben Land konference   
Det lokale landskab:  
Nye funktioner, ny planlægning 
Konference i Viborg, 6.-7. juni
Hvordan ser landskabet ud gennem 
de lokale briller, og hvordan kan 
de professionelle være med til 
at kvalificere den lokale debat? 
Gennem oplæg, workshops og 
ekskursioner vil vi diskutere de 
udfordringer og muligheder, 
der knytter sig til dialogbaseret 
planlægning, forvaltning og brug af 
det lokale landskab. Vi lægger vægt 
på diskussion og erfaringsudveksling 
mellem forskere og praktikere.

Plan og Kommunikation 
Debatdag i Odense i juni
Kommuneplanen er det samlende 
dokument for kommunen. 
Spørgsmålet er om kommuneplanen 
kan gøres til genstand for 
valgkampen. Hvordan formidles 
kommuneplanen bedst? Hvornår 
er det mest hensigtsmæssigt at 
diskutere dens indhold? 
Vi viser eksempler og inviterer 
planlæggere og politikere til debat 
om planlægningens rolle.

EFTERÅR:

Byrumskursus 
Kursus i august

Byens Vand 2  
Kursus i august og september

Integreret landskabsplanlægning 
Kursus i september 

Det 63. Danske Byplanmøde 
Frederiksberg 26. -27. september 

Omdannelse af almene 
boligområder 
Kursus i Aalborg i oktober

Miljøvurdering
Kursus i oktober

VVM 
kursus i oktober

Forhandlingsplanlægning. 
At planlægge med markedet 
Kursus i oktober

Informationsteknologi 
og planlægning 
Seminar i november

Danske byers udfordringer
Kursus i november

Bevarende lokalplaner
Kursus i december

Byplanlaboratoriet digitaliserer

Fremover vil de fleste af vores 
kursusprogrammer kun udkomme 
digitalt. Hvis du vil være sikker på 
at modtage dem, så tilmeld dig på 
hjemmesiden eller send en mail til 
db@byplanlab.dk.

Årsprogrammet opdateres løbende 
på www.byplanlab.dk.

Har du idéer til emner, vi skal tage op, 
så skriv til db@byplanlab.dk. 
 
Du kan også få Dansk 
Byplanlaboratorium til at skræddersy 
kurser for en eller flere kommuner 
eller virksomheder. 

Kontakt Ellen Højgaard Jensen for 
mere information på 33 17 72 77 
eller ehj@byplanlab.dk


