
Fra planlægger til byudvikler
Strategisk byudvikling for projektledere

Kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes 
rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden 

for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byud-
vikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, 
som arbejder med byudvikling og styrker dem i projekt-
lederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, 
som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får 
de skærpet deres fokus på, hvordan man driver pro-
cesser i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at 
navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og 
beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklings-

projekt. 

Det kræver mere end viden om planlægning og erfaring 
med traditionel projektledelse at navigere og drive byud-

vikling fra formulering af visioner over mobilisering af enga-
gement til realisering og anlæg. O� e forventes projektlederne at 

påtage sig en faciliterende rolle og de skal samarbejde strategisk 
med alle aktørerne i projektets netværk. Hvordan gør man det? Hvad 

kræver det af kompetencer? Hvem skal man snakke med? Hvordan får 
man tingene til at ske?

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektud-
viklingsforløb, der består af 5 kursusgange fordelt over et år. Undervis-
ningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen 
case og fælles refl eksion. 

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som: 

Netværksledelse

Innovationsprocesser og byudvikling

Politik og faglighed

Økonomi og partnerskabsmodeller

Magt og relationer

Kommunikation og mobilisering

Mere information på næste side 



Kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, 
politikere, kommunale topembedsfolk og andre projektledere, som 
arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profi ler.  

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, 
som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidte-
projekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller 
Business Improvement Districts. 

Projektledelse i byudvikling: 
Mellem strategi, økonomi og ka� esamtaler

Introducerende kursusgang - en dag

Netværksledelse, kompleksitet og innovation
2. kursugang - to dage 

Byudvikling og økonomi
3. kursusgang - en dag

Relationer, magt og politik
4. kursusgang - to dage

Kommunikation, iterative processer og 
den aldrig færdige by
Afsluttende kursusgang - en dag

Kursets elementer består af:

For information om kursusforløbet:

Projektleder Marianne Bendixen, Dansk 
Byplanlaboratorium, mb@byplanlab.dk, 
tlf. 3317 7281

Venteliste: 

Kursusforløbet er pt. overtegnet for 
programsatte hold.  Er du interesseret i at 
blive skrevet på venteliste til hold 4 eller 
hold 5 med forventet opstart i 2019 kan 
du sende en mail til db@byplanlab.dk 

Pris:

I 2018 koster det etårige kursusforløb i alt 
28.500 kr./21.375 for tilskudsgivere til 
Dansk Byplanlaboratorium. Det er muligt 
at dele beløbet op på to budgetår.

Gebyret dækker 7 kursusdage, fordelt på 
5 gange inkl. overnatning og forplejning 
mellem de 2 to-dages kursusgange.
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