
Kurset henvender sig til 
kommunale planlæggere 
eller rådgivere, der arbejder 
eller skal igang med 
lokalplanlægning. 
 
Med Roskilde som case tager 
vi fat i tre grundlæggende 
spørgsmål.

Hvad skal der til for at en 
lokalplan formelt set er i 
orden? 

Hvordan sikrer vi, at der er 
overensstemmelse mellem 
visionen og formuleringen 
af lokalplanens redegørelse, 
formål og bestemmelser? 

Program (ca. tider)

Hvordan sikrer kommunerne 
sammenhæng mellem 
lokalplanlægningen 
og administration af 
lokalplanerne? 

Der fi ndes ikke en 
standardopskrift på den 
gode lokalplan, fordi hver 
lokalplan har sine egne 
omstændigheder. 

Derfor er kurset bygget op 
om gruppearbejder, hvor 
du får skærpet din kritiske, 
konstruktive og kreative sans 
i forhold til planværktøjet og 
processen. 

Dag 1 - planen og byen

09.00 Tjek-ind og morgenkaff e

09.30 Velkomst og introduktion
Marianne Bendixen, Dansk Byplanla-
boratorium

09.50 Lokalplankvalitet - værdi-
kortlægning
Inspirationsoplæg om analyse og 
værdikortlægning af lokalplanområ-
der.
Dorthe Walther Brogaard, Planværk-
stedet

10.45 Rekognosering i lokalplan-
området
Værdikortlægning i grupper.

12.15 Resultater af rekognosering
Gruppepræsentationer.

13.00 Frokost

13.45 Lokalplanens formål og 
redegørelse
Om at vælge planens hovedgreb og 
skrive den gode redegørelse
Dorthe Walther Brogaard, 
Planværkstedet

14.15 Workshop
Grupperne arbejder videre med at 
fastlægge planens hovedgreb og 
formål.

15.30  Pause

15.50 Gruppernes bud
Gruppepræsentationer og evaluering

16.45 Lokalplanlægning i Roskilde
Hvordan gør vi i Roskilde? Oplæg og 
diskussion om plankultur, lokalplaner 
og resultater.
Planlægger Magnus Haahr-Nielsen,  
Roskilde Kommune

17.30 Dagens faglige program slut-
ter - tjek ind og middag på hotel 
(kl 19)

Kursus i Roskilde 14. og 15. nov. 2018

Kursussted:

Dag 1: Insp, Køgevej 4-6, 4000 
Roskilde 
Dag 2: Danhostel Roskilde, 
Vindeboder 7
4000 Roskilde

Deltagerafgift:

For tilskudsgivere til
Dansk Byplanlaboratorium:
kr. 5.700 for andre: kr. 7.600

I prisen er inkluderet kursusma-
teriale, fuld for-
plejning og en hotelovernat-
ning på enkeltværelse.

Tilmelding:

Via www.byplanlab.dk.
Senest 2. oktober 2018
Efter denne dato er tilmeldin-
gen bindende.  
Ved afbud herefter betales hele 
kursusafgiften.

Tilrettelæggelse

Kursusleder Marianne Bendix-
en, Dansk Byplanlaboratorium 
i samarbejde med Roskilde 
Kommune, Chefplanlægger 
Susanne Birkeland, Furesø 
Kommune og  arkitekt Dorthe 
Walther Brogaard, Planværk-
stedet.

gg

Dag 2 - lokalplanen som redskab

08.30 God morgen 

08.45 Lokalplanen som redskab
Formelle krav og gode råd til 
udarbejdelsen af en lokalplan
Chefplanlægger Susanne Birkeland 
Furesø Kommune

10.40 Pause

11.00 Workshop
Analyse af en udvalgt lokalplan i 
grupper.

12.45 Frokost

13.30 Resultaterne af workshop 
om lokalplananalyse 

15.00 Pause

15.15 Skriftestolen
Dorthe Walther Brogaard, 
Planværkstedet

15.45 Opsamling og evaluering

16.00 Tak for i dag

Formål og målgruppe

Lokalplaner i praksis 2018


