Hvordan lage grønnere byer?
BOLIGPLANLEGGING I BY
CLARION HOTEL ERNST, KRISTIANSAND, 20.–22. SEPTEMBER 2016
Hva skjer med bomiljøet når byene skal fortettes? Det
norske hageselskap inviterer fagmiljøene til tre dager med
faglig påfyll og inspirasjon. Kurset er praktisk rettet og gir
nyttig kunnskap til bruk i arbeidshverdagen.
«Boligplanlegging i by – Hvordan skaper vi gode bomiljøer
for alle» er det eneste kurset i sitt slag som belyser alle
aspekter ved boligens utemiljø. Dyktige foredragsholdere fra
ledende fagmiljøer i Norge, Sverige og Danmark tar for seg
betydningen av god kvalitet i uterom og hvilken effekt
grønne omgivelser har på lokalt klima, miljø, helse og trivsel.
Hovedtemaene er overordnet planlegging, innholdskvalitet i
uterom og brukernes behov. Vi ser på sammenhengen
mellom godt planlagte bolig- og grøntområder,
naturgrunnlag, universell utforming, ressursutnyttelse og
sosialt miljø. Temaene presenteres gjennom foredrag,
diskusjoner, befaringer og praktiske øvelser.
Målet er øke kursdeltakernes kompetanse og gi nyttig
kunnskap til bruk i det daglige arbeidet med å utvikle gode
og grønne bomiljøer for alle befolkningsgrupper.

MÅLGRUPPE
Alle som arbeider med boligplanlegging: Planleggere og
byggesaksbehandlere i kommuner, utbyggere og
eiendomsutviklere, boligbyggelag, landskapsarkitekter,
arkitekter, ingeniører, politikere og andre beslutningstakere.
PÅMELDING: Klikk her for påmeldingsskjema
PÅMELDINGSFRIST: 12. september

Nybyen er ett av øvelsesområdene på kurset.

PROGRAM
TIRSDAG 20. SEPTEMBER

BY- OG BOLIGKVALITET
 Knutepunktutvikling, areal og transport
 Gode byrom
09.30
10.15
10.30
11.00
12.00
13.00
13.45
15.00

Registrering
Velkommen
Boligkvalitet i by – Mål for kurset
Jon Guttu, arkitekt, tidligere forsker ved NIBR
Kristiansand kommunes grønne profil
Aase Margrethe Hørsdal, parksjef, Kristiansand kommune
LUNSJ
Gode offentlige byrom
Michael Fuller-Gee, arkitekt, byplanlegger, Arendal kommune
Utendørs boligkvalitet i byområder
Lene Schmidt, arkitekt, tidligere forsker ved NIBR
Uteromskvalitet – Praktiske øvelser

ONSDAG 21. SEPTEMBER

UTEROMSKVALITETER
 Klima, vann og vegetasjon
 Hvilke kvaliteter etterspør befolkningen?
08.30
09.30
10.45
11.45
12.45
13.45
15.45
17.30

Kjøita boligområde skal også vurderes av kursdeltakerne.

Uteromskvalitet – Oppsummering og diskusjon av øvelser
Bærekraftig overvannshåndtering
Svein Ole Åstebøl, rådgiver vannmiljø, Cowi
Vegetasjon i by
Simen Gylseth, landskapsarkitekt, Bjørbekk og Lindheim
LUNSJ
Grønn urbanisme – trend eller varig skifte?
Øystein Gundersen, prosjektleder marked og salg, Veidekke Eiendom
Lokalklimaanalyse i bymiljøer
Hanne C. Jonassen, arkitekt, Asplan Viak Oslo
Hvilke kvaliteter etterspør befolkningen?
Axel Heyman, stipendiat, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Omvisning på Odderøya
Guider fra Odderøyas venner.

Veldig bra sammensatt
program. God variasjon,
gode forelesere.
Inspirerende og lærerikt!
Tidligere kursdeltaker

På programmet står en guidet omvisning på frilufts- og kulturområdet Odderøya.

TORSDAG 22. SEPTEMBER

PLANLEGGING AV UTEMILJØ FOR ALLE
 Sammenheng mellom grønne omgivelser og folkehelse
 Universell utforming
 Planlegging for barn
08.30
09.30
10.45
11.45
12.45
13.45
14.30
15.30

Befaringene var veldig
interessante. Det er fint
å se ulike løsninger,
både gode og dårlige
eksempler.

Universell utforming
Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken
Lek i byplanleggingen
Helle Nebelong, landskapsarkitekt, Sansehaver
Uterom og folkehelse
(Foredragsholder annonseres senere)
LUNSJ
Befaring og gruppearbeid
Oppsummering og diskusjon av gruppearbeid
Vannet er logikken i landskapet – Blågrønn urbanisme
Rainer Stange, professor AHO, landskapsarkitekt, Dronninga landskap
SLUTT

Etter alle foredragene åpnes det for spørsmål og diskusjon.
Med forbehold om endringer i programmet.

PÅMELDING OG PRISER
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj,
forfriskninger og omvisning. Middag tirsdag/onsdag
er valgfritt. Overnatting må bestilles separat.

Tidligere kursdeltaker

Vi må strebe etter å få så
mye natur som mulig inn
i byen. Et grønt byrom
og naturlige materialer
fremmer god stemning
blant mennesker. Det
kalles atmosfære.
Helle Nebelong,
foredragsholder

KURSAVGIFT
Alle dager inkl. 2 x middag:
Alle dager uten middag:
Enkeltdager inkl. middag:
Enkeltdager uten middag:

Kr 5400,–
Kr 4200,–
Kr 2400,–
Kr 1800,–

Studentpriser (uten middag):
Alle dager:
Kr 2100,–
Enkeltdager:
Kr 900,–
PÅMELDINGSFRIST: 12. september 2016
Begrenset deltakerantall. Bindende påmelding.
Avbestilling senere enn 2 dager før kursstart vil bli fakturert.

PÅMELDINGSSKJEMA: Klikk her for påmelding
BOOKING AV HOTELL
Vårt konferansehotell tilbyr rabatt.
Clarion Hotel Ernst, Rådhusgt. 2, 4664 Kristiansand
Enkeltrom pr natt inkl. frokost: Kr 1090,–
Bestillingskode: 1039GR000640
E-post: cl.ernst@choice.no
Tlf: 38 12 86 00
choice.no
TOGTIDER
20.9. Oslo–Kristiansand:
20.9. Stavanger–Kristiansand:
22.9. Kristiansand–Oslo:
22.9. Kristiansand–Stavanger:
PRAKTISK INFORMASJON
Sølvi Svendsen/Tron Hirsti
post@hageselskapet.no
Tlf: 94 00 93 01
Tangen Ytterst er med som utgangspunkt for en av øvingsoppgavene.

04.19–08.55
06.48–09.46
16.02–20.25
16.15–19.35

