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

Vi jagter de mest bæredygtige 
planelementer og de metoder, 
lovgivninger og værktøjer, man 
mest hensigtsmæssigt kan 
bringe i spil, når det handler om 
bæredygtighed og klima.

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.

UNDERVISNING: Hver under-
visningsdag har en gennemgå-
ende underviser, der suppleres 
af en eller flere relevante 
oplægsholdere. Formen veksler 
mellem videns- og metodeop-
læg, workshops, inspiration fra 
praksis, case-arbejde og reflek-

sion. Forløbet afsluttes med 
aflevering af en mindre skriftlig 
opgave - detaljer aftales på kur-
set. Tidsforbrug: 4-6 timer.

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 
1. nov. på byplanlab.dk

Pris: 22.000. For Byplanlab- 
eller GBC-DK-tilskudsgivere er 
prisen 16.500 kroner. Betaling 
kan fordeles over to kalenderår, 
2022 og 2023. 

Kursusdage:
Torsdag den 8. december 2022, 
Jernbanebyen i København. 
Onsdag - torsdag den 18.-19.. 
januar 2023 - Volkerts Fylke i 
Kolding. Overnatning på Hotel 
Kolding. 

DU FÅR: 
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.

#klima i planlovens formålsparagraf  #national strategi for bæredygtigt byggeri #klimamål 2030 #bæredygtighed i lokalplaner #livscyklusvurdering #

DAG 1 / 8. DEC. 2022 
Viden om bæredygtighed
Gennemgående underviser: 
Leonora Eberhardt, PhD i 
cirkulær økonomi, BUILD

09:00 Intro, rammesæt-
ning, præsentationer, 
begrebsafklaring og fakta.
10:00 SPEAK! Planlægnin-
gens rolle i fremtiden. 
11:00 Klima og bæredygtig-
hed - på jagt efter klimaba-
skere - del 1.
12:00 Frokost.
13:00 Klima og bæredygtig-
hed - på jagt efter klimaba-
skere - del 2.
15:00 Inspiration fra  
praksis: Jernbanebyen. 
16:30 Opsamling, refleksi-
on, aftaler til næste gang. 
17:00 Tak for i dag.

DAG 2 / 18. JAN. 2023  
Jura og aftaler 
Gennemgående underviser: 
Michael Tophøj Sørensen, 
landinspektør og lektor, 
Aalborg Universitet

09:00 Rammesætning.
10:00 SPEAK! Klima som 
formål - hjemmel eller 
kultur? 
11:00 Klimabaskere og 
lovkompleks - del 1.
12:00 Frokost.
13:00 Klimabaskere og 
lovkompleks - del 2.
15:00 Bæredygtige udbud 
og aftaler.
16:00 Kolding - Marina City.
17:00 Bæredygtighedshu-
set, Kolding
19:00 Middag.

DAG 3 / 19. JAN. 2023  
Politik og dialog 
Gennemgående underviser: 
Trine Plambech, forsknings-
leder, Research & Innovati-
on, Alexandra Instituttet.

08:30 Godmorgen.
09:00 SPEAK! Planlæg-
gerens rolle i den grønne 
omstilling og den politiske 
organisation.
09:45 Bæredygtige lokalpla-
ner - et værktøj. 
11:00 Dialog og frivillige af-
taler i planlægningen - del 1
12:00 Frokost.
13:00  Dialog og frivillige af-
taler i planlægningen - del 2
15:00 Bygherrens stol - 
hvordan spiller vi hinanden 
gode? Opsamling, refleksi-
on, aftaler om eksamen.
16:00 Tak for denne gang

UNDERVISERE
Leonora Eberhardt, forsk-
ningsassistent, BUILD
Repræentant,  Jerrnbane-
byen 
Michael Tophøj Sørensen, 
landinspektør og lektor, 
Aalborg Universitet.
Trine Plambech, forsk-
ningsleder, Research & 
Innovation Manager,  
Alexandra Instituttet. 
Rasmus Blindum, projekt-
leder, Plan22+ 
Christian Hylgaard, arki-
tekt, Kolding Kommune.
Lisbet Wolters, Stadsarki-
tekt, Vejle Kommune 
Sune Porse Carlsen, arki-
tekt og planlægger MAA, 
Carlsen Planer.
Maria Møller Lauridsen, 
chefkonsulent, Rambøll


