
Landskabsanalyse i praksis
Halvdagskursus i Roskilde 24. Januar 2012
Formålet med kurset er at inspirere til, hvordan forskel-
lige typer af landskabsanalyser kan bruges i planlæg-
ningen. For eksempel i forbindelse med kommune-
planlægning for det åbne land, eller i forbindelse med 
lokalisering af infrastruktur eller andre anlæg, hvor der 
er behov for en dybere forståelse af landskabet. 
Deltagerne præsenteres for eksempler på konkrete 
landskabsanalyser i flere forskellige skalaer. Der vil også 
være tid til at diskutere metoderne og deres anvendelse 
i hverdagen.
Kurset henvender sig til planlæggere og landskabsar-
kitekter, der arbejder med landskabsplanlægning eller 
byggeri og anden planlægning i relation til det åbne land.
Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Land-
skabsarkitektforening og Dansk Byplanlaboratorium.

Pris: 
Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og 
medlemmer af DL: 975 kr.
Andre: 1275 kr.
Studerende: 675 kr.
Tilmelding på www.byplanlab.dk senest den 13. januar.  
Ved afbud efter denne dato betales den fulde afgift. 
OBS -Ved tilmelding inden nytår gives 125 kr. i rabat

Kurset afholdes i Musicon
Eventrummet i Laboratoriet
Rabalderstræde 10
4000 Roskilde

Kursusansvarlig
Ny W. Øhlenschlæger
Dansk Byplanlaboratorium
nwo@byplanlab.dk / tlf 33 17 72 78

PROGRAM

13.00 Velkommen til kurset 
Dagens program og formålet med kurset
Ved Ny W. Øhlenschlæger, Dansk Byplanlaboratorium

13.10 Landskabskaraktermetoden 
Metoden gennemgås og belyses med eksempler fra tre forskellige 
kommuner, som alle har arbejdet med landskabskarakteranalyse 
på kommuneniveau. Der vil være vægt på, hvordan metoden kan 
tilpasses den enkelte kommunes behov og ressourcer og bruges 
på forskellige skalatrin, fx i kommune- og lokalplaner.
Ved Hanne Brendstrup, Niras

13.40 Spørgsmål og refleksioner 

13.55 IKEA metoden 
Et eksempel på en metode der, ved hjælp af en 3D repræsen-
tation, giver et hurtig fortolkning og analyse af et landskabsrum. 
Resultatet kan bruges i dialogen med andre faggrupper og inte-
ressenter, eller i forbindelse med skitsering af konkrete projekter. 
Oplægget indeholder både en gennemgang af metoden med 
konkrete eksempler, samt en praktisk øvelse for deltagerne. 
Ved Peter Lundsgaard Hansen, KU, Skov og Landskab 

14.45 Opsamling på øvelsen og diskussion

15.00 Pause

15.15 Mellem analyse og strategi
Oplægget præsenterer konkrete eksempler på analyser, der 
danner baggrund for lokalisering af blandt andet tekniske anlæg 
og infrastruktur. Der er vægt på den glidende proces fra registre-
rende, fysiske analyser til handlingsorienteret strategi eller egen-
tlige programmeringsforslag og håndteringen af det omgivende 
landskab. 
Ved Katrina Wiberg, Møller og Grønborg

15.45 Spørgsmål og erfaringsudveksling  

16.15 Opsamling i plenum og afslutning på dagen

Kurset slutter senest 16.30
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