LOKALPLANER I PRAKSIS
Kursus i Aalborg den 25. & 26. nov. 2020

FORMÅL OG MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til kommunale
planlæggere eller rådgivere, der er
nybegyndere eller skal til at arbejde
med lokalplanlægning.

ser? Hvordan sikrer kommunerne
sammenhæng mellem lokalplanlægningen og administration af
lokalplanerne?

Med Aalborg som case tager vi fat i
tre grundlæggende spørgsmål.

Der findes ikke en standardopskrift
på den gode lokalplan, fordi hver
lokalplan har sine egne omstændigheder.

Hvad skal der til for at en lokalplan
formelt set er i orden?
Hvordan sikrer vi, at der er overensstemmelse mellem visionen
og formuleringen af lokalplanens
redegørelse, formål og bestemmel-

PRAKTISK INFO

Derfor er kurset bygget op om
gruppearbejder, hvor du får skærpet
din kritiske, konstruktive og kreative
sans i forhold til planværktøjet og
processen.

Dag 1 - Planen og byen
09.00 Tjek-ind og morgenkaffe

Tidspunkt
Aalborg, den 25. og 26.
november 2020.

Kontakt

Kursussted

Tilmelding

Tlf. 33 13 72 78
am@byplanlab.dk

CABINN Hotel, Fjordgade 20, 9000
Aalborg.

Via www.byplanlab.dk.
Senest 2. november 2020
Efter denne dato er
tilmeldingen bindende.
Ved afbud herefter betales
hele kursusafgiften.

Deltagerafgift

Tilrettelæggelse

Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000
Aalborg.

Overnatning

For tilskudsgivere til
Dansk Byplanlaboratorium:
5.700 kr. for andre: 7.600 kr.
I prisen er inkluderet kursusmateriale,
fuld forplejning og en hotelovernatning på enkeltværelse.

PROGRAM (cirkatider)

Kursusleder Anne Møller, Dansk
Byplanlaboratorium i samarbejde
med arkitekt Anders Christiansen,
AC Plan, og arkitekt Dorthe Walther
Brogård, Planværkstedet.

09.30 Velkomst og introduktion
v/ Anne Møller
09.50 Lokalplankvalitet værdi-kortlægning
Inspirationsoplæg om analyse og værdikortlægning af lokalplanområder.
v/ Dorthe Walther Brogård
10.45 Rekognosering i
lokalplanområdet
Værdikortlægning i grupper.
v/ Esben Obeling, planlægger, Aalborg
Kommune
12.15 Resultater af rekognosering
Gruppepræsentationer
13.00 Frokost

13.45 Lokalplanlægning i Aalborg
Hvordan gør vi i Aalborg?
Om den lokale plankultur og
lokalplanlægning samt rundtur i byen.
v/ Esben Obeling, planlægger Aalborg
Kommune
15.15 Lokalplanens formål og fokus
Om plantyper, valg af planens
hovedgreb og hvordan man
oversætter projekt til plan.
v/ Dorthe Walther Brogård,
15.45 Workshop
Grupperne arbejder videre med at
fastlægge planens hovedgreb og
formål.
16.45 Gruppernes bud
Gruppepræsentationer og evaluering
18.00 Dagens faglige program
slutter
Tjek ind og middag på hotel (kl 19)

Dag 2 - lokalplanen som redskab
08.30 God morgen
08.45 Lokalplanen som redskab
Formelle krav og gode råd til
udarbejdelsen af en lokalplan
v/ Anders Christiansen
10.40 Pause
11.00 Workshop
Lokalplananalyse i grupper
12.45 Frokost
13.30 Workshopresultater
15.00 Pause
15.15 Skriftestolen
Dorthe Walther Brogård og Anders
Christiansen
15.45 Opsamling og evaluering
16.00 Tak for i dag

