
Økonomi i byudvikling – for fagchefer
Internat i Vejle den 11.-12. december 2019 

PROGRAM for 11. december 

10.00 Velkomst
Rammesættende diskussion 
ud fra hovedspor om økonomi-
rationaler og ledelsesrollen     
Ved kursusledere Marianne 
Bendixen & Christian Broen

11.00 Mit regnestykke 
Projektøkonomi, forhandling, 
lokalplanlægning og realisering 
af en byfortætningscase. 
Byudvikler Anna Brandt 
Østerby, Roskilde Kommune 

12.00 Frokost 

13.00 Rationaler og 
regnestykker                       
Oplæg, sparring og 
gruppearbejde om 
byudviklingens termer og 
aktører, de grundlæggende 
analyse samt metoder til at 
afdække byggepriser, salgs-

og lejepriser – alle dele input   
til regnearket om en 
byudviklingscase.                                  
Ved gennemgående underviser 
arkitekt Karl-Gustav Jensen, 
tidligere udviklingsdirektør i 
NCC, By & Havn, DSB 
Ejendomme

17.00 Indtjek

18.00 Middag

19.30 Hvad sker der i 
forhandlingsrummet? 
Oplæg og diskussion, der 
styrker dig i forhandlerrollen.             
Ved erhvervspsykolog Thea 
Mikkelsen, TRAC, der har været
en flue på væggen under Køge 
Kyst P/Ss forhandlinger med 
udviklere.

PROGRAM for 12. december 

9.00 Opsamling på gårsdagens
økonomiundervisning

10.00 Markedstjek I 
Hvordan tænker investoren? 
Projektchef Niels Kristian Johne, 
PensionDanmark

11.30 Markedstjek II 
Hvordan tænker developeren? 
Planchef Finn Nygaard, Calum
A/S 

13.00 Frokost 

14.00 Ledelse og byudvikling          
– opsamlende diskussion om 
hvordan du spiller kommunen 
god i forhandlinger? Både 
eksternt med udviklerne – og 
internt opad ift. direktion og 
politikere, og dine 
medarbejdere. 

15.30 Tak for nu

Nyt spændende kursus om projektøkonomi 
og ledelse – for fagchefer 
Kursets målgruppe er kommunale fagchefer, 
der arbejder med byudvikling, som får:
• Øget forståelse af de rationaler, der driver 

forskellige udviklertypers regnestykker.  
• Øget forståelse af forhandlingssituationen 

mellem myndighed og marked. 
• Erfaring med at opstille et 

projektøkonomisk regnestykke igennem 
casework. 

• Diskussion, sparring og netværk omkring 
fagchefens rolle i krydsfeltet mellem 
private udviklere, politikere og direktion, 
og i ledelse af byudviklingsprojekter og 
deres projektledere. 

Kursussted
Haraldskær
Skibetvej 140
7100 Vejle 

Deltagerafgift
inkl overnatning
For tilskudsgivere til Dansk 
Byplanlaboratorium i
2019: 6.300 kr. 
For andre: kr. 8.200 kr.

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk. 
senest 10. november 2019 
– efter den dato er 
tilmelding bindende og 
beløbet refunderes ikke. 

Tilrettelæggelse
Marianne Bendixen & 
Christian Broen, Dansk 
Byplanlaboratorium i
samarbejde med Karl-
Gustav Jensen. 
Tlf. 33 13 72 81 
www.byplanlab.dk

 

http://www.byplanlab.dk/

