
DAG 1 / 9. DEC. 2021 
BÆREDYGTIGHED OG 
METODER 
9:00 Intro, begrebsafkla-
ring, fakta og tal.
10:00 Nyeste viden om 
klimamål og fysisk plan-
lægning. 
12:00 Frokost.
13:00 Fremtidens forstad  
— inspiration fra praksis.
13:30 Klima og CO2 på alle 
planer - hvad byder frem-
tiden? 
15:00 CO2-regnskaber i 
praksis — arkitektens erfa-
ringer fra aktuelle projekter.
16:00 Workshop om bæ-
redygtighed og klimamål i 
planlægningen.

DAG 2 / 19. JAN. 2022  
JURA OG AFTALER 
9:30 Certificeringer. Hvilke 
muligheder findes, og hvad 
kan de?
10:30 Muligheder og 

begrænsninger for bære-
dygtighed i det samlede 
lovkompleks omkring 
planlægningen. 
12:00 Frokost.
13:00 Det bæredygtige 
udbud.
14:00 Bæredygtige lokal-
planer.
15:00 Workshop, gåtur, 
refleksion.
19:00 Middag og hygge.

DAG 3 / 20. JAN. 2022  
ORGANISATION OG 
TVÆRFAGLIGHED 
8:30 Planlæggerens rolle i 
den grønne omstilling.
9:30 Regenerativt le-
derskab i en tværfaglig 
hverdag.
11:00 Bystrategi og grøn 
omstilling i den kommuna-
le organisation.
12:00 Frivillige aftaler og 
dialog om bæredygtighed.
12:30 Frokost

13:30  Workshop og reflek-
sion.
15:00 Klimatøver eller 
klimahandler — hvordan 
spiller vi bedre sammen 
med vores samarbejdspart-
nere?

AFSLUTNING: OPGAVE  
& KURSUSBEVIS 
20. februar 2022: Kursusfor-
løbet afsluttes med afleve-
ring af en mindre skriftlig 
opgave, der kobler sig til 
din læring på kurset. 

Herefter modtager du et 
kursusbevis.

UNDERVISERE OG 
OPLÆGSHOLDERE: 
Anna Esbjørn, program-
chef, Concito. 
Trine Hedegaard, pro-
jektleder og planlægger, 
Faaborg Midtfyn Kommune.
Lasse Lind, partner og 

arkitekt, 3XN/GXN.
Leonora Eberhardt, forsk-
ningsassistent, BUILD
Michael Tophøj Sørensen, 
lektor, Aalborg Universitet.
Klaus Kellermann, bære-
dygtighedsarkitekt, Roskil-
de Kommune.
Lise Pedersen, enhedschef 
Byplan Nord, Københavns 
Kommune.
Mads Thimmer, CEO, Inno-
vation Lab.
Suzanne Eben Ditlevsen, 
programchef, Aarhus Kom-
mune. 
Lea Schick, Research & 
Innovation Manager,  
Alexandra Instituttet.
Lisbet Wolters, Stadsarki-
tekt, Vejle Kommune
Oplægsholder fra Bygher-
reforeningen.

BÆREDYGTIG
PLANLÆGGER

BAGGRUND: Behovet for at 
finde metoder og veje til at 
implementere bæredygtige og 
klimavenlige løsninger i plan-
lægningen vokser. 

På kurset ’Bæredygtig planlæg-
ger’ arbejder vi med metoder, 
værktøjer og den viden, plan-
læggerne mest hensigtsmæs-
sigt kan bringe i spil, når det 
handler om klima og bæredyg-
tighed.

MÅLGRUPPE: Kurset er et 3-da-
ges kompetenceudviklings-
forløb, der først og fremmest 
henvender sig til planlæggere, 
der arbejder med klima og 
bæredygtighed i kommuner-
ne. Andre, der arbejder med 
implementering af bæredyg-
tige og klimavenlige løsninger 
i relation til planlægning og 
det bebyggede miljø er også 
velkomne.

Undervisningsformen veksler 
mellem videns- og metodeop-
læg, workshops, inspiration 
fra praksis, case-arbejde og 
refleksion. Forløbet afsluttes 

med aflevering af en mindre 
skriftlig opgave

PRAKTISK INFO
Kursusledelse: 
Anne Møller, Dansk Byplanla-
boratorium, T.: 3317 7278  
am@byplanlab.dk
Kreils Ekelund, Green Building 
Council Denmark, T.: 3049 4662  
kreils.ekelund@dk-gbc.dk

Tilmelding senest den 
5. nov. på byplanlab.dk

Pris: 16.000 kroner (pilotpris). 
Betaling kan fordeles over 
to kalenderår, 2021 og 2022. 
Kurset er ikke støttet af fonde 
el.lign.

Kursusdage:
Torsdag den 9. december 2021 
Arkitektskolen Aarhus. Onsdag 
- torsdag den 19.-20. januar 
2022 - Sinatur Hotel, Nyborg

Aflevering af mindre skriftlig 
opgave den 20. februar 2022. 
Tidsforbrug: 4-6 timer

DU FÅR: 

NYT KURSUS!

LÆRING, der relaterer sig direkte 
til din daglige praksis, uanset din 
erfaring eller hvilken skala du arbejder 
med planlægning i. 

VIDEN om bæredygtighed i plan-
lægningen, bredt set såvel som mere 
fokuseret på klimadagsordenen.

OVERBLIK over relevant og anven-
delig jura i det samlede lovkompleks 
omkring planlægningen. 

VÆRKTØJER til at arbejde med 
bæredygtighed i den politiske og 
tværfaglige hverdag i en kommune.

INSPIRATION og redskaber til at 
opnå frivillige aftaler med bygherrer 
og andre samarbejdspartnere.

NETVÆRK og erfaringsudveksling 
med andre, der arbejder med bære-
dygtig planlægning.

PROGRAM  

FORMÅL 
OG MÅLGRUPPE

OBS: Vejledende tidspunkter og overskrifter. Forbehold for ændringer.


