
Hovedstadsseminar 2010
Om planpraksis Og planlægningsmæssige 
udfOrdringer i dag
Hvad er de vigtigste opgaver lige nu? Kan recessionen skabe rum for mere re-
fleksion? Hvad er planlæggernes vigtigste opgave i forhold til det politiske niveau? 
Desuden om plan og projekt: Ud fra konkrete projekter - om samspillet mellem 
kommuneplan, lokalplan og uformelle planer og om brug af konsulenter.

11. Februar Hos m t HØJGaard a/s i Gladsaxe

Tilmelding på www.byplanlab.dk/kurser

Bagsværd Park



Deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2010: 1.100 kr.
For andre: 1.375 kr.

Elektronisk tilmelding
Via www.byplanlab.dk. Tilmeldingen skal være Dansk Byplanlaboratorium i 
hænde senest 11.januar. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

09.00  ankomst, kaffe og brød

09.30  velkommen til Gladsaxe
Borgmester karin søjberg Holst

09.40  introduktion til dagen
maj green, teknisk vicedirektør i gladsaxe og formand for Byplanlaboratoriet

09.45  m t  Højgaard a/s
præsentation af danmarks førende bygge- og anlægsvirksomhed, 
om krav til lokalisering og om markedet lige nu.

10.15  Gladsaxe Kommunes planpraksis og dagens udfordringer
Hvad er de vigtigste opgaver lige nu?
Hvad er planlæggernes vigtigste opgave i forhold til det politiske niveau?
Om tværgående samarbejder internt i kommunen og i forhold til nabokommuner.
Om samspillet mellem projekter, planer og uformelle planer 
og om brug af konsulenter.  
Vicekontorchef karin ege og Byplanchef Britt Vorgod pedersen, 
gladsaxe kommune

11.00 debat i grupper og plenum

11.45 bagsværd Park
Om plan, projekt og proces.
Hvordan skriver man konkurrenceprogram, hvilke besvarelser får man, og hvordan 
udvælger man? 
Tendenser i indkomne forslag.

12.00 ekskursion til bagsværd Park
gladsaxe kommune er i gang med planlægningsarbejdet for en omfattende 
omdannelse af den nordlige del af Bagsværd erhvervskvarter, der har fået navnet 
Bagsværd park.
Visionen for Bagsværd park er, at det skal blive et attraktivt byområde med en 
blanding af boliger og detailhandel samt offentlig og privat kontor- og servicevirk-
somhed. Byplanlægger astrid Viskum, gladsaxe kommune

13.00 Frokost

14.00 debat i grupper og plenum
selvom tiden ikke lover godt for stor aktivitet, så vil det være nyttigt at reflektere 
over aktuelle planlægningsvisioner, i dette tilfælde Bagsværd park.  

15.15 den moderne bæredygtige by
professor Jens kvorning, kunstakademiets arkitektskole 

16.00 - 16.30 afsluttende drink

Hovedstadsseminar  2010
Om planpraksis og planlægningsmæssige udfordringer i dag
seminar hos mt Højgaard a/s i Gladsaxe, torsdag 11. Februar
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