
Program   baggrund
Onsdag 9.september

14.30 - Ankomst og kaffe

15.00
introduktion

15.10
Deltagerrunde
Alle deltagere skal på 3 slides 
give en karakteristik af feltet  
mellem strategi og rammer 
i deres egen kommune. 
Oplæggene og deltagerne 
deles i ca.3 kategorier: - efter 
geografi og vilkår.

16.00
Bokvalitet og rammer 
i Odense Kommune
Udfordringen er at skabe 
kvalitative rammer for lokalpla-
nerne.Målet er sikre kvaliteter 
som lysindfald, lavt støjniveau i 
boligerne og gode parkerings-
løsninger.
Kontorchef Dorthe Harbo, 
Odense Kommune

16.45
Workshop:
Kvalitative rammer

17.30 Plenum

18.30 Middag

19.30
Mellem vision, strategi og mar-
kedskræfter i Vejle Kommune
Med udgangspunkt i en case 
om udvikling af havnearealer 
belyses sammenhængen mel-
lem vision, strategier og ram-
mer i det ”spil”, som konkret 
bestemmer byudviklingen.
Leder af Plan Henrik Børsting 
Aagaard, Vejle Kommune

20.15 - 21.15
Summemøder og plenum

Bymidten mellem

og
bevaring
fornyelse
Seminar i Odense, 9.-10. september 

Torsdag 10.september

9.00
By- og oplandsprofiler i 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hvordan arbejder en kommune 
uden vækst med planlægning?
I Faaborg-Midtfyn arbejder 
man med udviklingsstrateger, 
som på den ene side skal 
tilpasse sig stagnation med 
bl. a. skolelukninger og på 
den anden side skal forholde 
sig langt mere bevidst til 
potentialer, end man måske har 
gjort før.   
Planlægger Lisbeth 
Sommerlund, 
Faaborg-Midfyn Kommune

9.45
Workshop:
By- og oplandsprofiler

10.45 Plenum

Praktiske
informationer

Overnatning
På Cabinn Odense
Østre Stationsvej 9 
5000 Odense

Kurset afholdes på
Odense Slot
Indgang B
Nørregade 36
5100 Odense C

Deltagerafgift

For institutioner, 
der giver tilskud til 
DB i 2015: Kr.3.750          
For andre: 5.000
I prisen er inklude-
ret 1 overnatning på 
enkeltværelse, fuld 
forplejning og delta-
germateriale.

Ved deltagelse uden 
overnatning fratræk-
kes kr. 500, 00 af 
deltagerafgiften.

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk
Skal være Dansk 
Byplanlaboratorium i 
hænde senest tirsdag 
den 18. august. Efter 
denne dato er tilmel-
dingen bindende.

Tilrettelæggelse/
kursusledelse

Arkitekt Vibeke 
Meyling, Dansk By-
planlaboratorium i 
samarbejde med de 
medvirkende.

11.30 Frokost

12.30
Fra vision til strategi til rammer 
i Roskilde Kommune
Et udviklingsprogram beskriver 
visionen for et givent område, 
handleplanen beskriver vejen 
dertil inklusiv de økonomiske 
rammer, hvorefter rammerne 
justeres.
Planlægningen i dag er 
en mere dynamisk proces 
end tidligere, langt flere 
inddrages i udviklingen, mens 
kommuneplanen har karakter 
af et teknisk redskab.
Chefkonsulent Kira Maria 
Svankjær, Roskilde Kommune

13.15
Workshop:
’Roskilde-modellen’

14.15 Plenum

15.15- 15.30 Afrundning

Ideen med seminaret er at 
udfolde en vifte af praktiske 
erfaringer til debat og 
inspiration. Hvordan foregår 
kommuneplanlægningen i feltet 
mellem strategi og rammer - her 
og nu i  4 udvalgte kommuner. 

Seminaret veksler mellem 
oplæg, workshop og plenum, så 
oplæggene hele tiden sættes i 
relation til deltagernes erfaringer.

Som bekendt foreskriver 
planloven bl.regler for 
tilvejebringelse, inddragelse 
m.v. med udgangspunkt i en 
lineær proces. Men dagens 
planlægning ser på mange 
måneder anderledes ud. Kom og 
bliv inspireret af 4 kommuners 
praksis og få feedback på egne 
tanker og metoder fra dit aktuelle 
kommuneplanarbejde.


