Kursus TRYGGE BYER OG

BOLIGOMRÅDER
Formål og målgruppe

Hvor og hvornår?

Kriminalitet, utryghed og indbrudstal i et boligområde kan mindskes
med fysiske tiltag i området. Med
baggrund i den nyeste kriminalpræventive viden og relevant jura
får du inspiration og nye metoder
til, hvordan tryghed og kriminalprævention kan indtænkes i konkrete boligområder og byrum.

Kursusdatoer: Mandag 14. og
tirsdag 15. november 2022.

Kurset fokuserer både på udsatte
boligområder, men mindst lige så
meget på de boligområder, vi ikke
hører så meget om i medierne i
forhold til utryghed og kriminalitet:
Parcelhuse, tæt-lav bebyggelser,
etageejendomme, bycentre og
byrum i boligområder, der ikke er
udsatte.
Undervisningsformen veksler
mellem videns- og metodeoplæg, inspiration fra praksis plus
workshops med øvelser, hvor du
får skærpet din tilgang i forhold til
hvordan tryghed og kriminalprævention kan indtænkes i det fysiske
rum. Oplægsholderne og underviserne er en blanding af juridiske
eksperter og kriminalpræventive
forskere og praktikere.
Kurset er et to dages kompetenceudviklingsforløb, der primært
henvender sig til kommunale
planlæggere, arkitekter, boligsociale medarbejdere, politi samt andre,
der i arbejdet med indretning af
konkrete byrum eller boligområder
ønsker kriminalpræventive redskaber og viden.

Kursussted: Zleep Hotel Høje
Taastrup, Carl Gustavs Gade
1, 2630 Taastrup.
Deltagerafgift
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.
I prisen er inkluderet kursusmateriale, fuld forplejning
og en hotelovernatning på
enkeltværelse.
Elektronisk tilmelding
Via www.byplanlab.dk
7. oktober 2022.
Efter denne dato er tilmelding
bindende, og beløbet refunderes ikke ved afmelding.
Kontakt
Kursusledelse:
Anja Sandreid, historiker,
projektleder, Dansk Byplanlaboratorium. T: 3021 4971
M: ams@byplanlab.dk
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PROGRAM

Forbehold for ændringer

Mandag 14. november 2022 9.00-21.00

Tirsdag 15. november 2022 9.00-16.00

9.30 - 12.00 Principper og

9.00 - 12.30 Trygge boligområder i den

13.00 -16.30 Utryghed i bolig-

metoder til at skabe trygge byer områder. Hvornår opstår utrygVelkomst og dagens program.
Anja Sandreid, projektleder,
Dansk Byplanlaboratorium
Stedets betydning og tryghed
gennem byplanlægning. Inspirationsoplæg. Bo Grönlund, arkitekt
maa, lektor emeritus, Det Kongelige Akademi
Trygge boligområder og de kriminalpræventive principper.
Inspirationsoplæg. Hans Peter de
Place, specialkonsulent,
Det Kriminalpræventive Råd
12.00

Frokost

heden? Og for hvem?
Kriminalitetsforebyggelse i
praksis. Oplæg og byvandring
i Høje Taastrup. Morten Hjørnholm, leder for Kriminalpræventivt
Team, Høje-Taastrup Kommune
Trygge byer for alle? Inspirati-

fysiske planlægning
Kriminalpræventiv planlægning - eksempel fra Ballerup Kommune. Inspirationsoplæg. Annegitte Hjort, byplanlægger i Ballerup
Kommune
Tryghed igennem kommune- og lokalplanlægningen. Workshop. Sune Porse Carlsen,
byplanlægger, Carlsens Planer

onsoplæg. Amalie Gammelgaard
Andersen, byplanlægger, COurban

12.30

Design Collective

13.30 - 16.00 Arbejdet med tryghed

18:00

Konkrete værktøjer til praksis. Blandt andet
rumlig syntaks, brug af data til tryghed og
webværktøj til lokalplanlægning. Oplæg og
sparring. Bo Grönlund og Anja Sandreid

Middag
Faglig quiz

Frokost

Et helhedsorienteret blik på tryghed –
Trygge byrum for alle, mange, få. Inspirationsoplæg. Helle Juul, arkitekt maa, ph.d. og
CEO, Juul I Frost Arkitekter

