
PROGRAM

Fra klokken 9 Registrering, kaffe/te og morgenbrød 

09.30 - 09.40 Velkomst og kort nyt om DKplan 
Flemming Munck, afdelingsleder, NIRAS (ordstyrer)

09.40 - 10.00 Status for udvikling af DKplan 
Allerød: Michael Harbo, it-arkitekt. Aarhus: Uffe Gross, digital plankonsulent, NIRAS

10.00 - 11.30 TEMA: BRUGERERFARINGER MED ANVENDELSE AF DKPLAN
Bæredygtighedsværktøj til lokalplanprocessen
Trekantområdets kommuner har fået udviklet et digitalt bæredygtighedsværktøj til DKplan Lokalplan,  
beregnet for planlæggerens dialog med bygherrer og politikere. Værktøjet muliggør en enkel grafisk 
og metodisk tilgang til visualisering af, hvordan bæredygtighed inddrages i lokalplanprocessen.
Ramona Wolter Vilhelmsen, planlægger, Fredericia Kommune

Eksterne konsulenters brug af DKplan
Hør hvordan Aalborg Kommune arbejder sammen med bygherrer og eksterne konsulenter om brug af 
DKplan ved udarbejdelse af nye lokalplaner. Hvilke krav stilles der til de eksterne brugere af DKplan, 
hvilke arbejdsgange er indført og hvilken vejledning gives der? Er der udfordringer med brugen?
Jesper Frost Hansen, planlægger, Aalborg Kommune

Erfaringer fra revision af Kommuneplan 2020
Hvordan greb planlæggerne i Struer arbejdet med kommuneplanrevisionen an? Hvad skal kommune-
planen kunne, og hvad må/kan den regulere? Viden herom blev brugt til strukturering af revisions-
processen og selve planen. Hvad kom der ud af at lægge særlig vægt på at tilrettelægge processen?
Josefine Gert, fagkoordinator i Plan og Byg, Struer Kommune

11.30 - 12.30  Frokost og networking 

12.30 - 14.00 TEMA: MULIGE NYE DIGITALE TILTAG TIL PLANLÆGNINGEN
Hvilken ny digital udvikling kan effektivisere og lette planlægningen yderligere, og hvordan får vi 
synkroniseret planlæggernes hverdag og opgaver bedst muligt med den udvikling og de tiltag, der 
sker hos hhv. Erhvervsstyrelsen og KL - og hos NIRAS som leverandør af DKplan?

Fragmentering af planernes indhold i det digitale miljø
Opdeling af planernes enkeltdele og afsnit i forhold til Plandata modellen er ét af flere oplagte bud på 
et nyt digitalt tiltag. En udvidelse og ombygning af modellen ville skabe mulighed for også at arbejde 
med planer på en helt ny måde med nye muligheder for bl.a. visualisering, søgning og indberetning.
Allerød: Mads Emil Rybner, udviklingskonsulent. Aarhus: Uffe Gross, digital plankonsulent, NIRAS  

Erhvervsstyrelsen og fremtidens digitale planer 
Styrelsens tanker om digitale planer og fremtidens plandata, herunder bl.a. om vejen til fuldt digitale 
planer, retlige digitale kort, Plandata i sammenhæng med andre data og samarbejdet mellem ERST, 
kommuner og tredjeparter herom.
Henrik Larsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen

KL og den digitale dagsorden 
Et overblik over KL’s bidrag til den hidtidige digitale udvikling på planområdet og en præsentation af 
kommunale ønsker og perspektiver vedrørende kommende digitaliseringsprojekter, herunder digitale 
perspektiver i forbindelse med de nye ændringer af planloven.
Berit Mathiesen, chefkonsulent, KL

14.00 - 14.15 Pause, kaffe/te og kage 

14.15 - 15.00 Fælles debat om mulige fremtidige digitale tiltag og samarbejde herom
Hvilke nye digitale tiltag er både oplagte, mulige og opnåelige i forhold til planpraksis og økonomi? 

15.00 - 15.30 Brugerinput til DKplan udviklingen
NIRAS har en overordnet plan for den løbende udvikling af DKplan modulerne, men lytter gerne til 
ønsker fra brugerne. Hvor ser du behov og gevinster?

15.30 - 15.45 Opsamling og afslutning 

DKplan
Brugerklub

Torsdag den 30. januar 2020 i Allerød
hos NIRAS, Auditoriet, Sortemosevej 19, 3450  Allerød

Torsdag den 6. februar 2020  i Aarhus
på Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C 


