
PROGRAM

Fysisk planlægning 
for trygge bolig-
områder

Tirsdag den 23. november 10.00 
- 21.00:
 
10.00 -11.00  Blød by. Tryghed som 
en del af den levende by. 

11.00 – 12.00 De kriminalpræventive
principper. Tommelfingerregler i 
byplanlægningen

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 15.00 Villaer, parcelhuse, tæt- 
lav og erhvervsområder. 
På tur i lokalområdet

15.00 – 15.30 Hvordan kan man 
arbejde med typologierne? 
Opsamling på besigtigelse.

16.00 – 18.00 Tryghed i kommune-
planarbejdet og lokalplanarbejdet. 
Workshop og eksempler

18.30 Middag

20.00 Faglig Quiz

Onsdag den 24. november  
09.00- 13.30:

9.00 – 10.00 Samarbejde på tværs – 
eksempler. Inspirationsoplæg

10.00 – 11.00 Perspektiverende 
eksempler fra udlandet. 
Inspirationsoplæg

11.00 – 12.00 De vigtigste pointer 
og næste skridt. Oplæg til fælles 
drøftelse

12:30 Frokost og tak for nu

Undervisere og oplægsholdere:

Karsten Nielsen, konsulent og direktør i 
TryggeByer

Bo Grönlund, arkitekt maa, lektor 
emeritus, Det Kongelige Akademi.

Hans Peter de Place, Specialkonsulent, 
Det Kriminalpræventive Råd

Annegitte Hjort, byplanlægger i 
Ballerup Kommune

Emil Hermund, udviklingskonsulent i 
Furesø Kommune

Birgitte Bundesen Svarre; Direktør Gehl 
Arkitekter

Sune Porse Carlsen, Carlsens Planer

Med baggrund i den nyeste 
kriminalpræventive viden og rele-
vant jura får du inspiration og nye 
metoder til, hvordan tryghed og 
kriminalprævention kan indtænkes i 
planarbejdet.

Kurset fokuserer på de boligom-
råder, vi ikke hører så meget om i 
medierne i forhold til utryghed og 
kriminalitet: Villaer og parcelhuse, 
tæt-lav bebyggelser, etageejendom-
me, bycentre og byrum i boligområ-
der, der ikke er udsatte. Uanset om 
du skal planlægge et nyt bolig-
område eller ændre et eksisterende, 
så kan du bruge de redskaber og 
metoder, du opnår på kurset.

Igennem forløbet kommer deltager-
ne i dybden med temaer som: 
• Fysiske tiltag i boligområder 

– Beplantning og belysning. 
Øjne på gaden. Funktionsblan-
ding. Vejsystemer og vejforløb. 
Tryghed gennem ejerskab og 
fællesskab.

• Fysiske tiltag på den enkelte 
matrikel - Carporte, hegn, be-
plantning og belysning. 

• Samarbejde og organisering

Undervisningsformen veksler mel-
lem videns- og metodeoplæg, in-
spiration fra praksis plus workshops 
med øvelser og casearbejde, hvor 

du får skærpet din tilgang i forhold 
til planværktøjet og andre processer, 
hvor tryghed og kriminalprævention 
kan indtænkes i det fysiske rum. 
Oplægsholderne og underviserne 
på forløbet vil være en blanding af 
juridiske eksperter og kriminalpræ-
ventive forskere og byplanlæggere.

Målgruppe
Kurset er et to dages kompeten-
ceudviklingsforløb, der primært 
henvender sig til kommunale plan-
læggere. Andre, der i arbejdet med 
indretning af konkrete byrum eller 
boligområder, ønsker kriminalpræ-
ventive redskaber og viden er også 
velkomne.

Deltagerafgift
Introduktionspris. For tilskudsgivere 
til Dansk Byplanlaboratorium: kr. 
2.025. For andre: kr. 2.700. Prisen er 
mulig pga. støtte fra Bo trygt, der er 
en indsats skabt af TrygFonden og 
Foreningen Realdania i samarbejde 
med Videncentret Bolius og Det 
Kriminalpræventive Råd.

Sted: Ballerup Park Hotel

Kursusledere: 
Direktør Ellen Højgaard Jensen og 
Projektleder Anja Meier Sandreid

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk
Frist 27. oktober. Derefter er 
tilmeldingen bindende
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