
Kurset bruger Odense som 
case.

Kursets temaer er:
Lokalplanen som redskab,
spørgsmålet om kvalitet i 
den fysiske virkelighed - 
samt en lokalplans mulighe-
der og begrænsninger i den 
forbindelse.

Workshoppen ’plan og byk-
valitet’ tager afsæt i byen og 
stedet, hvor opgaven drejer 
sig om at finde ’hovedgre-
bet’ for et konkret
forslag.

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

Kurset styrker dine færdig-
heder og din opmærksom-
hed i den svære proces fra 
idé til plan.

Du kan deltage i kurset uan-
set 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.

Mandag 13. maj

15.00
Velkomst og introduktion

15.15
Plan og bykvalitet
Introduktion til workshop
og rekognoscering 
i lokalplanområdet

16.15
Plan og bykvalitet
Hovedgreb for et konkret forslag.
Workshop

19.00 
Middag

20.00 – 22.00
Resultaterne af workshop
Grupperne præsenterer deres 
forslag. 
Arkitekt Dennis Lund evaluerer.

Tirsdag 14. maj

08.30
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 
Birkeland, Furesø Kommune

11.30
Frokost

12.15
Planen som redskab
Workshop

15.00
Resultaterne af Workshop
Karakteristik af planen.
Grupperne præsenterer deres 
resultater,
Susanne Birkeland præsenterer 
sit bud

Lokalplankvalitet
Kursus i Odense 13.-15. maj

Praktiske oplysninger
Kursussted: Stjerneskibet 
Havnegade 29
5000 Odense C
Indkvartering: Cabinn 
Odense
Østrestationsvej 9
5000 Odense C

Deltagerafgift
For institutioner, der giver 
tilskud til DB I 2013: kr. 
5.250 For andre: kr. 7.000
I prisen er inkluderet 2 over-
natninger på enkeltværelse, 
fuld forplejning og
deltagermarteriale.

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk – skal 
være Dansk Byplanlaborato-
rium i hænde senest fredag 
12. april. Efter denne dato er 
tilmeldingen Bindende. Ved 
afbud herefter betales
et gebyr på 500 kr.
Ved afbud 29. april eller deref-
ter betales hele afgiften.

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

17.45
Middag

19.00 -21.00
Planlægning i Odense
En guided tur i Odense, der giver 
et tværsnit af kommunens aktu-
elle planlægning.
Kontorchef, Dorthe Harbo, 
Odense Kommune

Onsdag 15. maj

08.30
Hvad siger loven?
Planlovens regler om lokalplan-
lægning,
Lokalplankataloget og klarheds-
kravet.
Desuden gennemgang af sager og
afgørelser fra Natur- og Miljøkla-
genævnet.
Kontorchef Sanne Kjær og 
funktionsleder Lena Kongsbach 
begge fra Naturstyrelsen.

12.30
Afsluttende frokost


