
Kurset bruger Vejle som case.

Kursets temaer er:
Lokalplanen som redskab,
spørgsmålet om kvalitet i den fysiske vir-
kelighed - samt en lokalplans muligheder 
og begrænsninger i den forbindelse.

Workshoppen ’plan og bykvalitet’ tager 
afsæt i byen og stedet, hvor opgaven 
drejer sig om at finde 
’hovedgrebet’ for et konkret forslag.

I workshoppen, ’planen som
redskab’, er opgaven at finde alle fejl og 
mangler i den udvalgte lokalplan fra Vejle.

Kurset styrker dine færdigheder og din 
opmærksomhed i den svære proces fra 
idé til plan.

Du kan deltage i kurset uanset om du er 
nyuddannet eller erfaren.

Kurset udvikles fra år til år, så du også vil 
få noget ud af at deltage, selvom du har 
været med før.

Lokalplankvalitet og bykvalitet

Program
Mandag 15. september

10.00
Velkomst og introduktion

11.00
Plan og bykvalitet
Introduktion til workshop
og rekognoscering i lokalplanområdet

12.00 - Frokost

13.00
Plan og bykvalitet
Find hovedgrebet for et konkret for-
slag.
Workshop

16.00
Resultaterne af workshop
Grupperne præsenterer deres forslag,
og forslagene evalueres af
Arkitekt Dennis Lund

18.30 - Middag

19:30
Planlægning i Vejle
Plankultur, lokalplaner og resultater.
Afdelingsleder Henrik Aagaard, 
Vejle Kommune

Tirsdag 14. maj

09.00
Planen som redskab
Introduktion til workshop:
• Hvordan er opbygning og 

sammenhæng?
• Hvilke forhold mangler?
• Hvad sikrer lokalplanens 

bestemmelser, og hvad sikrer 
de ikke?

Chefplanlægger Susanne Birke-
land, Furesø Kommune

12.00 - Frokost

13.00
Resultaterne af Workshop
En karakteristik af planen.
Grupperne præsenterer deres 
resultater,
Susanne Birkeland præsenterer sit 
bud

16.00 
Slut

Kursus i Vejle 15.-16. september 2014

Praktiske oplysninger
Kurset afholdes på Hotel 
Australia, Dæmningen 6, 
7100 Vejle
(5 min.’ s gang fra stationen)

Deltagerafgift
For institutioner, der giver 
tilskud til DB I 2014: 
kr. 5.700
For andre: kr. 7.600
I prisen er inkluderet 1 over-
natning på enkeltværelse, 
fuld forplejning og
deltagermarteriale.

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk – skal 
være Dansk Byplanlaborato-
rium i hænde senest fredag 
15. august. Efter denne dato 
er tilmeldingen bindende. 
Ved afbud herefter betales et 
gebyr på 500 kr. Ved afbud 1. 
september eller derefter
betales hele afgiften.

Tilrettelæggelse/kursusledelse
Arkitekt Vibeke Meyling
Dansk Byplanlaboratorium og
Chefplanlægger Susanne Bir-
keland, Furesø Kommune

Lokalplankvalitet 
og bykvalitet


