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aer, der blev revideret
mmuneplan 2009

stlæggelse af byroller og byudvikling i 
n nye kommune, herunder opfølgning 
Masterplan for Faaborg
tailhandelsplanlægning
luftstemaet
ndskabsplanlægning

Kommunerne skal ifølge planloven lave en plan- 
strategi i starten af hver valgperiode. I planstra- 
tegien skal der, forud for en revision af kom- 
muneplanen, redegøres for, hvor meget kom- 
muneplanen skal revideres. Dette skal ske med 
afsæt i den hidtidige planlægning samt Kom-
munalbestyrelsens strategi for udvikling af kom- 
munen.

Planstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune 
integreres fuldt ud i udviklingsstrategien. Inte- 
grationen skal sikre, at planstrategien bygger 
videre på den vision og de strategiske indsats-
områder, der præsenteres i udviklingsstrategien. 
I sammenhæng med udviklingsstrategien skal 
planstrategien medvirke til at fremme den øns- 
kede vækst i bosætning og erhvervsudvikling 
samtidig med, at det åbne land både beskyttes 
og benyttes.

Status for hidtidig
kommuneplanlægning
Kommuneplanen handler først og fremmest om 
fysisk planlægning, det vil sige planlægning for, 
hvordan vi skal anvende arealet og naturres-
sourcerne i vores samfund. Kommunalbesty- 
relsen vedtog i begyndelsen af 2010 Kommune- 
plan 2009-2021. Kommuneplan 2009 tog natur- 
ligt nok sit afsæt i kommunesammenlægningen 
og satte særligt fokus på at fastlægge byernes 
indbyrdes roller og principperne for udviklingen 
i disse byer. Som supplement til Kommuneplan 
2009 har Kommunalbestyrelsen udarbejdet en 
Masterplan for Faaborg og et forslag til hen-
holdsvis Masterplan for Ringe og Helhedsplan 
for Årslev. Planerne fastlægger principperne 
for disse byers udvikling i de kommende 10 år. 
De endeligt vedtagne master- og helhedspla-
ner vil indgå i Kommuneplan 2013, så realise-
ringen af disse planer fremmes bedst muligt.

Kommuneplanens prioriteringer
I den forgangne periode har der således været 
særligt fokus på de større byers udvikling, hvil-
ket er helt i tråd med Kommunalbestyrelsens 
prioriteringer i 2008.

Kommunalbestyrelsen har i dag, som i 2008, 
begrænsede ressourcer til rådighed, og har der- 
for valgt, at der ikke skal ske en fuld revision af 
alle temaerne i Kommuneplan 2013.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at føl- 
gende kriterier skal ligge til grund for en prio- 
ritering af fokusområder i den nye kommune-
plan:

 Temaer, som kan understøtte og styrke
 udviklingsstrategiens vision og som ligger
 inden for et eller flere af de seks strategiske
 indsatsområder.

 Ændret lovgivning eller regulering, der
 nødvendiggør en revision.

 Kvaliteten af den eksisterende planlægning
 i den gældende kommuneplan.
 
Ud fra disse kriterier har Kommunalbestyrel-
sen udvalgt følgende temaer:

1. Klima og energi
2. Jordbrugsplanlægning
3. Trafikplanlægning
4. Kulturarv og kulturmiljø
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strategien den 30. august 2011 kl. 19.00 i Kulturhuset i Skanderborg. Kommentarer kan sendes via hjemmesiden www.skanderborg.dk . 
Kommentarerne skal være modtaget senest den 2. oktober 2011. Strategien kan hentes på www.skanderborg.dk. Den kan også fås i bo r-
gerservicebutikkerne og på bibliotekerne.
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(2012-16) fortsat at sprede sig over alt og intet, det samme som 
de gjorde i 1. generationen, hvor man til dels kunne undskylde 
det uklare sigte med begyndervanskeligheder. De kommunale 
planstrategier var tilbage ved starten for en halv snes år siden 
ligeledes en bred gang Spørge-Jørgen, mens de nu måske nok er 
blevet en kende strammere, men absolut ikke mere fysisk kon-
krete. Og i de seneste diskussioner om grønne vækst-visioner/-
strategier leveres den ene publikation efter den anden, hvor 
alle siger det samme på lidt forskellig vis, men stadig i en helt 
uforpligtigende kontext, der gør dem alle til lalleglade juleønsker 
uden reel tanke på handling. Og går vi videre ned i systemet, så 
er vi nu vidner til at selv halvstore byudviklingsprojekter/-omdan-
nelsesprojekter benytter de samme fraser og unddrager sig eller 
i hvert fald supplerer den mere jordnære, konkrete planlægning 
med et fænomenologisk og narrativt udsagnskatalog i forsøg på 
at indkredse ”byens mening”. Den tilbagevendende begrundelse 
for at udbrede den italesatte planlægning er, at vi pt. ikke føler 
os ”kloge” nok til at foregribe fremtiden, hvorfor vi – med mine 
ord – leder med lys og lygte efter nye spor i sandet.

I virkeligheden står plan-danmark i et alvorligt dilemma: På den 
ene side vil man ikke ”med Guds klare overblik” gribe de store 
projekter. Man har fået nok af Brøndby Strand-planen, Høje 
Tåstrup-planen og af de andre gamle præcise, strukturalistiske 
plangreb. Man har fået nok af storsaneringerne i bymidterne før 
byforbedringen kom til og af Ørestad, og man er på vagt over 
for en gentagelse på de yderligt placerede havnepodier både 
i Århus og København. Og man har tilmed fået nok af den re-

”At gå på to ben” husker jeg som en talemåde, man brugte 
en del i det maoistiske miljø tilbage i 70’erne. Sidenhen er det 
benyttet af andre og i andre sammenhænge – også om strate-
giske overvejelser, hvor man i en situation f.eks. skal finde en 
balance mellem nogle modsat rettede kræfter, eller hvor man 
har en plan A – men hvis den skulle mislykkes, så kan en plan 
B sættes i stedet.

I dag synes der at være en tendens til at se på de fysiske plan-
strategier på samme vis. Overalt hvor strategier bringes til torvs, 
er det i en blanding af bløde og hårde statements, en blanding 
af fysisk konkrete indsatser, projekter kunne man sige, og mere 
søgende, emotionelle, beskrivende og immatrielle anvisninger.
Om det reelt er udtryk for en balancekunst mellem ”hard facts” 
og ”software” eller det snarere er en slet skjult form for hel-
gardering af mulighedernes land i en uvis fremtid, skal være 
usagt. Men tendensen er i al fald, at strategier i planlægningen 
de seneste år har bevæget sig fra at være overvejende fysisk 
relaterede udsagn til nu i stadig højere grad at rumme fænome-
nologiske beskrivelsesformer, hvor ”teksten” kan udlægges på 
flertydige måder, hvad der måske kan synes hensigtsmæssigt 
for det byråd, der enten ikke ved, hvad det vil, eller måske vil 
det hele på én gang. 

Iagttagelsen er uafviselig og tankevækkende: Landsplanre-
degørelserne og de seneste bypolitiske udspil udvikler sig år 
for år til meta-spin uden konkrete anvisninger. De regionale 
udviklingsstrategier synes her ved indgangen til 2. generation 

KUNSTEN AT GÅ PÅ TO BEN
LEDER
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givne sted. Her er budene forskellige; meget forskellige. Det 
belyser en anden artikel inde i bladet; her analyseres de kom-
munale planstrategier – og det er ikke lige opløftende overalt. 
Strategierne er så brede som en ladeport.  

For at aktiverer strategierne og for at understøtte den fysiske 
planlægning er tendensen de senere år, at man bevæger sig 
væk fra den ”store, entydige fortælling” og forsøger at gøre 
sig til ét med folket. Det er ikke Gud, der planlægger, men 
folket. Man vil ejerskabet, man vil det personlige, man vil det 
historiske, man vil det kulturelle og man vil det samlevede … 
det at være samfund. Det eksemplificerer et par andre artikler, 
henholdsvis om Øresundsregionen og Køge Kyst. Men her må 
man alligevel spørge, om man i al denne godhed og indlevelse 
egentlig opnår noget? Hvordan supplerer disse ”øjenvidne-
skildringer” den fysiske planlægning? Hvordan gør man per-
sonbårne emotionelle oplevelser til gangbar tankevaluta, der 
kan omsættes til en fysisk strategi på et eller andet tidspunkt? 
Hvordan viderebringes denne materie til eksperter? Og hvordan 
kan man over tid opnå ejerskab i et givent netværk i en hel 
region, fordi man som enkeltmedlem af netværket har været 
udvalgt til at deltage i et kursusforløb, når de oplevelser/erfa-
ringer man får både er personlige, og man efter nogen tid alli-
gevel flytter arbejdsplads pga. den evindelige omstrukturering, 
som især det offentlige system er fuldkommen tosset med? 
Der er en ikke uvigtig diskussion om sprog og plan samt især 
om transformationen fra sprog til plan i den danske plandebat. 
Man kan befrygte at de italesatte planstrategier får karakter af 
at træde vande. Når det igen rykker på det finansielle verdens-
marked, så kan man betvivle, hvilken indflydelse den sproglige 
indvirkning på de fysiske strategier vil øve på den by, som trods 
alt kendes på sin fysik.  

Måske er det ikke et enten/eller. Men fysikken må ikke drukne 
i snak. Det er den diskussion vi må tage.

KUNSTEN AT GÅ PÅ TO BEN

Dennis Lund

gionale myndighedskultur og måske endog af Staten som den 
øverste planbestyrer. Det mærkes overalt, hvor man kommer 
frem. Kommunerne er blevet selvsikre grænsende til det skrå-
sikre: ”Her bestemmer vi. Vi skal nok selv finde vej!”  Vi skal 
finde ind til den gode by. Det er yderst prisværdigt og en ikke 
dårlig ambition. På den anden side – og helt modsat - vil alle 
kommuner tillige på ”verdenskortet” – og det forbinder de fle-
ste med at udmelde store projekter i Weltklasse, såsom LOOP 
City, Nordhavnen, Liisbjerg med letbanen, højhastighedstog, 
H-H-forbindelsen, Kattegatlinien, stjernearkitekters kulturhuse, 
Isbjerget og Århus havn samt noget med events/Roskilde festi-
val, Cph-modeuge, metropolzonen og klimatopmøder.

”Det lokale” og ”verdenskortet”
Jeg ser disse to ambitioner (”det lokale” og ”verdenskortet”) 
som kolliderende i den kommunale plankontext. På den ene 
side vil man ”strikke” sig frem til det menneskelige og den 
lokale kolorit og gøre det med et haleslæng af borgere, spil-
opmagere og andre interessenter, der skal give bidrag til ste-
dets historie og være eksperternes korrektiv. Og på den anden 
side har politikerne en udmærket fornemmelse for, at de store 
overskrifter om byen/kommunen ikke opnås ved lidt gadetea-
ter, folkevandring på havnekajen og grøn snaksaglighed eller 
pseudo-demokratisk velvære. Det lange, seje og inkluderende 
træk kommer ikke på forsiden. Der skal slås på stortromme for 
at komme på verdenskortet.

Dette er dilemmaet! Strategibegrebet har slet ikke nået at rod-
fæste sig i planlægningen endnu. En artikel inde i bladet siger 
meget klart om strategibegrebet: ”Strategisk planlægning dre-
jer sig derfor om tilrettelæggelse af ens handlinger ud fra ind-
sigt i, hvordan ens position er i forhold til omgivelserne.” Men 
det står fortsat mange kommuner og andre aktører/strateger 
uklart. Strategi har med handling at gøre! Spørgsmålet er så, 
hvordan denne handling udvikles for den enkelte by eller det 
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BYEN SOM ARKITEKTUR
Af Robert Mogensen
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God byplanlægning er ikke kun noget, der foregår i 
2 dimensioner. Mestringen af den tredje dimension 
er bydende nødvendig for at gøre byplanen virke-
lig og fysisk nærværende. Byens rum og rumlige 
helheder er afgørende for vores oplevelse af byens 
plan som arkitektur. Den indsigt og viden blev med 
byfornyelsesloven af 1983 almindelig kendt i by-
planafdelingerne på landets rådhuse.

Byfornyelsesloven som løftestang
I de næste ca. 20 år gik den 3-dimensionelle tan-
kegang sin sejrsgang rundt om i både store og små 
byer. Utidssvarende bygninger blev ombygget til 
dagens standard, nye bygninger blev tilføjet eller 
indføjet, kondemnable bygninger blev nedrevet, 
gårdene i bykarréerne blev ryddet for hegn og skure 
til fordel for rekreative anlæg. Sådan fungerede by-
fornyelsesloven i starten. Siden blev også gaderne 
og pladserne mellem husene inddraget, og byforny-
elsen blev udviklet til at omfatte hele byområder i 
form af helheds og områdefornyelsen.

Kommunernes byplanafdelinger var i front. At 
træffe en byfornyelsesbeslutning krævede nem-
lig en fælles aktør, der var i stand til at samle 
trådene og styre processer med mange interes-
senter. Byfornyelsesloven forsynede administra-
tionen med de nødvendige bemyndigelser, og 
folketinget bevilgede hvert år anseelige beløb 
til at løse de konkrete problemer. Her var fysisk 
planlægning og økonomisk styring to sider af 
samme sag.

Men i midten af 00’erne fusede luften ud af bal-
lonen. En voksende erkendelse af, at hvis byfor-
nyelsen skulle gøres mere effektiv, måtte større 
og større fysiske områder inddrages og flere og 
flere emner medtages. Med Lokal Agenda 21 
toppede udviklingen. Byfornyelsesprogrammet 
havde nået så komplekst et stadium, at fokus 
bristede, og nye problemer blev sat på dagsor-
denen.

Resultatet blev desværre, at arkitektur som en 
kommunal disciplin forvandt fra de offentlige 
kontorer, og byplanlægning blev igen en 2-di-
mensionel affære. Den nye kommunale orga-
nisation og de mange nye opgaver, som kom-
munalreformen bragte med sig, optog sindene, 
og den gamle dikotomi, hvor planlægning fandt 
sted på kommunen og arkitekturen blev vareta-
get af tegnestuerne, vandt på ny indpas. 

Jeg tror, at udviklingen er til skade for byens rum 
og rumlige sammenhænge. Den fysiske helheds-
tænkning viger til fordel for det spektakulære 
byggeri. Men sådan behøver det nødvendigvis 
ikke at være. Byudvikling og byomdannelse har 
før kunnet tilgodese både det ene og andet, ja, 
har ligefrem spillet på kontrasten mellem det af-
dæmpede og beskedne og det mere højtråbende 

og dominerende byggeri. I den forbindelse har det 
forarmede Grækenlands hovedstad noget at byde 
på. 

Athen som eksempel
Da Europas store byer i midten af 1800-årene 
sprængte middelalderens snævre rammer, fik 
byprospektet en afgørende position i forbindelse 
med organiseringen af den nye by med dens bou-
levarder og ringgader. I den forbindelse indtog 
Athen, den nye græske nations hovedstad en 
særstilling. Her skulle man opføre en storby fra 
bunden. 

Da Athen i begyndelsen af 1830’erne blev udråbt 
som hovedstad, havde den kun ganske få tusinde 
indbyggere. En storstilet byplan blev udformet og 
vedtaget i 1834. Planen, som omfattede en byud-

Adrianou 57, Athen

    Thorikion 25, Athen
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videlse på over det dobbelte af den eksisterende 
bys omfang, var udformet som en ligesidet tre-
kant, beliggende nord for Akropolis og med 
Omònia-pladsen som den retvinklede trekants 
toppunkt. Den nye byplan var tegnet af den ty-
ske arkitekt Leo von Klenze. Den stod i åbenlys 
gæld til de franske revolutionsarkitekter Boullée 
og Ledoux, men blev desværre aldrig gennem-
ført i sin helhed. 

På trods af manglerne ved byplanens opfølgning 
gav det at opbygge en hovedstad fra bunden 
imidlertid Athen et enestående helhedspræg, 
iklædt som den blev, i nyklassicistiske gevand-
ter. Netop nyklassicismen er nemlig i besid-
delse af et særdeles velegnet byarkitektonisk 
formsprog, der både evner at løse ydmyge og 
beskedne byggeopgaver som fornemmere og 
mere symboltunge opdrag. Indenfor det samme 
udtryksmæssige vokabular var det således mu-
ligt at opføre boliger i alle størrelser, både som 

enkeltstående bygninger og som sammenbyg-
gede karréer, samt at opføre både palæer, jern-
banestationer, markedshaller, banker og sågar et 
kongeslot. 

Athen kom på denne baggrund, i de følgende 
100 år, til at fremstå med et helt enestående 
helhedspræg, der først efter 2. Verdenskrig 
begyndte at miste sin prægnans og formmæs-
sige familiaritet. I dag er nyklassicismen ikke 
længere enerådende, overalt fortrænges den af 
modernistiske bygninger, hvor altanbrystninger-
nes horisontale bånd tegner facadernes struktur 
mod gaden. Men i den gamle bydel, Plakaen, ses 
endnu de helstøbte klassicistiske kvarterer, hvor 
byrummets distante udtryk kan godskrives den 
beherskede formgivning og arkitektur.

Brødrene Hansen      
Nybygningen af Athen fik et markant dansk islæt 
i form arkitektbrødrene Christian og Theophilus 

Hansens virksomhed i byen i henholdsvis 17 og 
9 år. Christian kom til Athen i 1833 fra Rom, hvor 
han opholdt sig sammen med blandt andre Gott-
lieb Bindesbøll og Bertel Thorvaldsen. 
Theophilus kom til Athen på storebroderens op-
fordring i 1838, oprindelig for et par måneders 
varighed. Men Theophilus forlod først Græken-
land i 1846, da han fik tilbudt en stilling på en 
tegnestue i Wien, hvor han boede og virkede til 
sin død i 1891. 

Christian rejste fra Athen i 1850 for i de næste 
7 år at opholde sig i Trieste, travlt optaget af at 
opføre et stort nyt Arsenal med maskinfabrik og 
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Athens kommunale Marked

skibsværft for Lloyds Dampskibsfartselskab. 
Efter Bindesbølls død i 1856 blev Christian efter-
følgende optaget på Akademiet, hvor han overtog 
Bindesbølls professorat. 

Hvor Christian får en karriere i København med 
hovedværker som Kommunehospitalet ved Øster 
Farimagsgade og Zoologisk Museum i Krystal-
gade, opfører lillebroderen overhovedet ingen 
bygninger i Danmark. Til gengæld får han en strå-
lende karriere i Wien, hvor han står for byggeriet 
af det østrig-ungarske kejserriges nye Parlament, 
Børsen, Musikverein, Kunstakademiet og meget 
mere. 

I Athen fik begge de to brødre hver især en stribe 
anseelige opgaver, der den dag i dag står som 
nogle af byens mest markante og profilerede byg-
ninger med den såkaldte Hansen-Trilogi som høj-
depunktet. Trilogien består af Universitetet, Na-
tionalbiblioteket og Akademiet, beliggende midt 
på byens mondæne strøggade Panepistimiou. 

Helhed og individualitet
Et ophold på Det danske Institut i Athen i vinte-
ren 2011-2012, hvor jeg via tegninger og fotos 
skulle beskrive Hansen-brødrenes virksomhed, 
udviklede sig til et mere alment studie af nyklas-
sicismens bygninger og byrum. Et studie som 
åbenbarede en by og bygningstypologi med en 
så bemærkelsesværdig fleksibilitet, at Athen har 
kunnet vokse fra nogle få tusinde indbyggere i 
1834 til godt og vel en million 100 år senere, uden 
at helhedspræget og det individuelle udtryk gik 
tabt undervejs.
I dag bor der knap 5 millioner indbyggere i Athen, 
og nyklassicismen som enerådende formsprog er 
for længst overhalet af det modernistiske system-

Athens tekniske Universitet

byggeri, hvis hvide altanbånd får bygningernes 
facader til at fremstå som en ensartet helhed, 
men uden den individualitet og forfinede module-
ring, der var nyklassicismens kendemærke. 

At den nyklassicistiske by kunne opføres som 
en helhed bestående af individuelt udformede 
huse, fortæller lidt om denne bygningstypologis 
særlige kvalitet. En typologi, som i princippet er 
baseret på bærende ydervægge og en taktfast 
modulering af facaden mellem murpille og vindu-
eshul. Et simpelt formsprog, som ved almindelig 
addition i længde og højde er i stand til at opfylde 
en mangfoldighed af funktioner og samtidig give 
mulighed for et varieret og selvstændigt udtryk. 

Bymæssigt er nyklassicismen i besiddelse af et 
stærkt rumskabende potentiale, da form og meto-

de relativt let kan kombinere solitære bygninger 
med store bygningskompleksers ubrudte facader 
eller sammenbyggede enkelthuses individuelle 
facader. Nyklassicismen er således i stand til at 
modulere byens bygningsbaserede hierarki på en 
rytmisk og bevægende måde, der efterlader by-
rummet både sluttet og harmonisk afklaret. 

Den rumlige tænkning, som var fremherskende i 
byfornyelsesårene i Danmark tog vel også næring 
af det nyklassicistiske byrums åbenbare kvalite-
ter, idet langt størsteparten af de byfornyede om-
råder udgjordes af brokvartererne, som netop var 
byområder, der bar dennes signatur.  
 
Nyklassicismen har imidlertid ikke eneret på en 
plastisk byarkitektur. Det enestående er imidler-
tid, at den i Athen har vist sig uafbrudt levedygtig 
i så mange år. Det afgørende er ikke stilen, men 
metoden. En lærerig historie fra et land, hvor den 
økonomiske nød i øjeblikket får mange af hoved-
stadens smukke huse til at forfalde. 
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Kære Ida Auken
Vil du give dig tid til at læse nedenstående lille 
reaktion på dit udspil til for-offentlighed for lands-
planredegørelsen og gerne svare på vor henven-
delse. Det tager kun 5 minutter. I så fald vil vi give 
dig spalteplads i tidsskriftet BYPLAN. På forhånd 
tak.

For-offentligheden, inklination til dans 
Landsplanlægning er selvsagt en helt selvfølgelig 
del af landets mere strategisk fysiske planbillede. 
Måske glemmer vi det i hverdagen, fordi der går 
en rum tid mellem, at landsplanlægningen giver 
lyd fra sig. Men nu – i skrivende stund (medio 
maj) - hvor for-offentligheden for landsplanrede-
gørelse 2012 er udkommet, bør man ikke undlade 
at kommentere denne igangsætter for den offent-
lige debat. 

Der står vist ikke noget sted i loven, at der skal 
udføres en for-offentlighed, men det er absolut 

ÅBENT BREV TIL MILJØMINISTEREN:

Er landsplanlægningen gået i skyttegra-
ven?
”Hvordan kan man bidrage til det sam-
lede (miljø-) regnskab? 
Det bliver en udfordring, og alle bidrag 
er velkomne - store som små. Skal der 
laves græsplæner på tagene? 
Skal cyklister tilgodeses? 
Hvordan planlægger vi fremadrettet, 
så vi mindsker transportbehovet i et 
specifikt område?” (uddrag af landsplan-
redegørelsens for-offentlighed)

Af Dennis Lund

sympatisk. Spørgsmålet bliver så, hvordan man 
benytter sig af denne dialogform, inden man i sty-
relsen skal udtrykke sin mening på ministerens/
regeringens vegne om landet fysisk/funktionelle 
fremtid. Hele forvaltnings- og organisations-dan-
mark er blevet hørt her i maj måned - eller i hvert 
fald blevet adspurgt; det gælder måske ikke så 
mange fagfæller, fagblade og lignende interesse-
grupper. Det kan måske undre? 

Nuvel. For-offentligheden bør man opfatte som en 
elskværdig inklination til dans, ganske vist ikke 
’vild med dans’, thi begrebet ”vild” er for længst 
faldet ud af landsplanlægningens sprogbrug. Det 
er ikke set siden midten af 80’erne, dengang i 
planstyrelsens tid. Men det er dog en invitation 
til dans om den kommende landsplanredegørelse. 
Og et led i den omsiggribende demokratisering af 
alt og alle, uden at det i øvrigt har nogen betyd-
ning.

6 temaer og 20 spørgsmål
Den lille invitation er ganske kort og indeholder 
6 temaer. En ultra kort tekst forsøger at motivere 
hvert tema, og der afsluttes med nogle princi-
pielle spørgsmål inden for hvert emne. I alt er 

     Fra landsplanredegørelsen 2006, hvor man inddelte landet 

i 5 zoner, der var karakteriseret ved forskellige problemer, mu-

ligheder, tendenser og måske ønsker. 

Hovedstadsområdet og ØresundsregionenØstjylland
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der ca. 20 spørgsmål. Det er vel overkommeligt 
og efter min mening helt ok. Temaerne er ikke 
ukendte, snarere tværtimod; det er igen landets 
udvikling, klima, energi, grøn vækst og åbent 
land. Det internationale eller det mere svulstige 
”det globale” er nedtonet til det nordiske og euro-
pæiske, men det er fortsat med. Ser jeg tilbage på 
tidligere redegørelser og glemmer, at vi er i 2012, 
så kunne disse temaer med tilhørende spørgsmål 
også være stillet i 2006 og 2002. Og det blev de 
måske også, hvis man kigger efter. Men jeg kan 
ikke huske svarene og slet ikke handlingerne eller 
konsekvenserne?

Vi må have fokus på byerne
Det er efter min smag en smule bekymrende, at 
byen som tema ikke er tydeliggjort og mere domi-
nerende i dette lille oplæg. Dele af byproblema-
tikken kan ganske vist udledes af visse spørgsmål 
fx om detailhandlen og om de bæredygtige byer, 
men spaltepladsen er overvejende givet til det 
åbne land. Med andre ord: Man tager kampen 
på det sekundære kampterræn.  Man forbliver i 
skyttegraven uden for byen. Og det er for billig en 
omgang for statsapparatet – alt for billig.

Vi skal over på det urbane kampterræn: Vi kan 
ikke overhøre diskussionen om trængslen i de 3-4 
største byer; kattegatforbindelsen ulmer stadig, 
det samme med H-H-forbindelsen til Sverige, der 
lægger op til højhastighedstog på langs af Euro-

pa. Det fører igen til diskussionen om hovedsta-
dens udvikling (LOOP-city, M5, flere metrolinier 
på bekostning af et ligegyldigt stykke motorvej 
ved Herning), udbygningen af Kastrup lufthavn, 
således at flytrafikkens tyngdepunkt ikke flyt-
tes til Stockholm. Bæredygtighed? Ja, men ikke 
i form af flere grønne tage på Nørrebro, men en 
diskussion om omlægning af f.eks. takstsystemet 
i fjernvarmesektoren. Pendlertrafikken volder sta-
dig større og større problemer, men udgør en sta-
dig mindre del af vort samlede transportarbejde. 
Byernes udkanter vokser næsten vilkårligt ud i 
landskabet, især i de mindre provinsbyer. Netto, 
Aldi, Rema 1000 m.fl. splintrer byernes indkøbs-
mønster ved at placere sig på udkanterne. Fin-
gerplanen synes ikke mere at eksistere til trods 
for, at den fortsat har megen mening som byform. 
Byudvikling og kollektiv transport synes at være 
to adskilte verdner i den kommunale planlæg-
ning. 15 års pres for detailhandlens centralisering 
mod bymidterne er snart spildt. Den standende 
diskussion om spildevandsafledning er både et 
regnvands- og nedsivningsproblem. Men det er 
også et bevidst underdimensioneringsproblem, 
som flere kommuner selv er skyld i 30 år tilbage, 
da midlerne var små i 70- og 80’erne. Pensionist-
ordningen for sommerhuse slår nu mere og mere 
igennem; de første 25.000 husstande bor legalt 
i sommerhuse året rundt; måske er der 10.000 
ekstra illegale; den kommunale madvogn, det rul-
lende bibliotek og renovationen kommer på over-

arbejde disse steder. Og sidst men ikke mindst er 
der ingen, der har forståelse for og snart ej heller 
indsigt i byernes æstetik; vi overfaldes med dum-
smart byggeri i de offentlige byrum, så vi en dag 
ligner en lego-udgave af Dubai eller Shanghai.   
Disse og mange flere forhold trænger sig geval-
digt på i byerne, og de kan ikke snakkes bort med 
italesatte planer.  Derfor er det utidigt at betone 
det åbne lands planlægning så meget, som det 
sker i for-offentlighedens oplæg. Det er at sætte 
kikkerten for det blinde øje. Det handler mest af 
alt om byerne.

Hvordan spørger man folk?
Men hvordan diskuterer man landsplanlægning 
i en for-offentlighed? Selv om det grønne står 
højt på regeringens prioriteringsliste, så bør det 
første landsplanudspil nok ikke diskutere: smart 
grid, grønne tage, cykelstier, fødevareflow, vind-
møller eller pillefyr. Gør man det, får diskussionen 
ingen ende. Så kan vi blive ved med at hive nye 
kaniner op af den høje hat og opfinde nye tecni-
calities. Det vil blive en diskussion, som når de 
blinde slås. Så vidt jeg kan vurdere handler det 
mindre om at sætte en diskussion i gang og mere 
om at artikulere en kommende diskussion. Det er 
for-offentlighedens ærinde! 

Som det er nu, vil alle kommuner og det øvrige 
organisations-danmark svare pligtskyldigt på 
landsplan- oplægget, men næppe lægge den 

Sjælland De mellemstore byregionerYderområder
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store energi heri, fordi det lyser langt væk, at 
man måtte finde på nogle spørgsmål, der kunne 
referere tilbage til regeringsgrundlaget og som 
kan formuleres på en måde så flest mulige kan 
forstå dem. Men det siger sig selv, at man ikke 
kan svare på om ”cyklister skal tilgodeses” – så-
ledes som oplægget melder ud? Det handler vel 
om, hvor cyklisten befinder sig, og hvad der ellers 
er af planproblemer i området? I en given pro-
vinsby vil det sikkert være fornuftigt at etablere 
en separat cykelrute, mens cyklister i København 
snarere skal tilgodeses med mere politi til at klare 
berigelsesforbrydelser, større straffe ved cykelty-
veri og effektiv cykelparkering. Her er cykelstien 
et langt mindre problem. 

Man kan ikke svare på landsplanudspillet, fordi 
konteksten er helt fraværende. Det giver ingen 
mening. Al erfaring viser, at dersom man spør-
ger upræcist, får man også upræcise svar eller 
intet svar. Vi har en lang dansk tradition for på 
alle planniveauer at spørge lige ud i den blå luft, 
spørgsmål der næsten kan sammenlignes med 
spørgsmål om Guds eksistens. Det er meget lidt 
givende, måske endda nedladende, når man tæn-
ker efter. 

Hvad så? - spørger de i landsplanen. Der er sik-
kert flere veje at gå, men umiddelbart ser jeg to 
modeller.

Data-modellen
Den ene model er at benytte for-offentligheden 
til at kridte banen op. Dvs. hvordan er status-
billedet for landet som helhed? Hvilke ændringer 
er der sket i de seneste år? Hvordan bevæger det 
statistiske kurvebillede sig? Er der særlige iagtta-
gelser, man bør gøre? Denne model er meget sim-
pel og lægger kun op til, at landsplanen forsyner 

plan-danmark med en række data, som beskriver 
udviklingen i et givent tidsrum – og som måske pe-
ger på visse udviklingstræk, hvis ikke vi gør noget. 

Et sådant fundament er vigtigt som fælles referen-
ce for en landsomfattende diskussion, således at 
vi ikke slår hinanden i hovedet med forkerte data. 
Og landsplanen kan jo igennem data-forsyningen 
forlods styre diskussionen hen til de emner, man 
gerne vil drøfte på et senere tidspunkt. Herved 
indkredser man de forskellige foki og stemmer 
sindet til en efterfølgende debat. Gør man ikke 
dette, vil al landsplan-diskussion ligne de hug-og-
parader-debatter, som TV excellerer i og som man 
aldrig bliver klogere på. 

Dette billede ville være relevant at frembringe 
til en for-offentlighed, uagtet at det lejlighedsvis 
er stof, som landsplanlæggerne også medtager i 
selve redegørelsen. Så kan redegørelsen i stedet 
koncentrere sig om den politisk intrigante diskus-
sion.

Kontext-modellen
Den anden model kunne man kalde geografi- eller 
kontextmodellen. Den kunne f. eks. tage udgangs-
punkt i de 5 plankort, som landsplanredegørelsen 
havde for nogle år siden (2006), hvor man inddelte 
landet i 5 zoner, der var karakteriseret ved forskel-
lige problemer, forskellige muligheder, forskellige 
tendenser og måske forskellige ønsker.  Det var 
kortene med Hovedstadsområdet og Øresunds-
regionen, Sjælland, Østjylland, de mellemstore 
byregioner og Yderområder. Altså en model, hvor 
de landsplanrelevante spørgsmål knyttes til en vis 
form for kontext, således at det bliver relevant at 
spørger vestjyderne, om de vil beholde læhegnene 
eller have vindmøller, mens de samme spørgsmål 
er uden mening på indre Nørrebro.

Den opdeling af landet man gjorde for nogle få år 
siden kunne være en referencemodel. Det kunne 
yderligere motiveres af, at man i landsplanrede-
gørelserne fik en gennemgående logik og vedhol-
denhed, således at man får det indtryk, at der er 
tale om en vis langsigtet planlægningsstrategi. 
Landsplanlægningen bygger videre på den lands-
planredegørelse som lå før den aktuelle.  

Modellen kan godt være spørgende, men dens 
spørgsmål skal ses i en kontext og der tilknyttes 
måske nogle specifikke data om udviklingstræk til 
den pågældende zone/landsdel.

Havde statsapparatet valgt en af de to beskrevne 
modeller, havde man som minimum opnået at or-
ganisere debatten en smule og samtidig skabt en 
vis klarhed over ”hvordan landet ligger”. Model-
lerne havde etableret en såkaldt diskussionsplat-
form. Det har det givne udspil ikke. 

Derfor til allersidst:
”Kære minister og kære landsplanlæggere! Lad 
være med at spørge folk bare for at spørge. Alle 
får så meget junk-mail hver dag. Spar os.  Find det 
bedste frem fra fortiden. Hold op med at bruge 
ordet ”fremadrettet” (thi hvad skulle planlæg-
ning ellers være!) Vend tilbage, når I har tænkt 
jer om, og ved hvad man med rimelighed kan føre 
en debat om. For-offentlighed kan/skal bruges til 
at kridte banen op for en artikuleret diskussion. 
Vælg gerne ét tema, der evt. dækker både by og 
land, som f.eks. ”grøn vækst”. Det kræver et se-
riøst og tænksomt forarbejde og ikke bare mindre 
opfindsomme spørgsmål, som er umulige at svare 
på og latterlige at forholde sig til. …  Det ville 
onkel Svend (Auken) nok også have sagt, nu hvor 
han sidder oppe i himlen.”
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Kære Dennis Lund

Tak for dit brev, som jeg har læst med stor inte-
resse.

Som nyudpeget miljøminister er det min at opgave 
at afgive en landsplanredegørelse, der udstikker 
den kurs, regeringen ønsker på planområdet.

I den forbindelse har du sendt mig et brev, hvori du 
spørger, om landsplanlægningen er gået i skytte-
graven. 

Når det gælder planlægningen af det fremtidige 
Danmark, er det noget, der berører os alle. Derfor 
har jeg også valgt, at emnerne til landsplanrede-
gørelsen skulle i for-høring. En høring, hvor der er 
kommet mange svar fra både kommuner, regioner, 
virksomheder, organisationer - herunder Dansk By-
planlaboratorium og BYPLAN - og borgere. Og en 
høring, hvor der har været stor interesse for og op-
bakning til de seks temaer, der blev præsenteret.

Jeg mener, det er vigtigt at have en åben og ind-
dragende dialog, hvor man som udgangspunkt ikke 
ekskluderer nogle af den ene eller anden grund. Det 
har for-høringen af landsplanredegørelsen været et 
glimrende eksempel på, og jeg er rigtig godt tilfreds 
med den store entusiasme, de deltagende har vist.

Interessen for landsplanredegørelsen afspejles 
også af din henvendelse. Man kan jo gøre tingene 
på mange måder, og denne gang har vi valgt en mo-
del i foroffentlighedsprocessen, som inviterede til 

en meget åben dialog indenfor temaerne. Formålet 
var at sikre inddragelse og plads til nye ideer, men 
jeg vil naturligvis viderebringe dine forslag til an-
vendelse af hhv. en kontext- og en datamodel i for-
offentlighedsprocessen. 

Jeg genkender dog ikke din opfattelse af, at me-
nigmand ikke skulle have noget fornuftigt at mene, 
når det kommer til planlægningen af Danmark. Der 
er kvalitet i alle svar, og det er nu Miljøministeriets 
opgave at arbejde med indholdet, således vi får et 
forslag til en landsplanredegørelse, der afspejler ti-
dens udfordringer bedst muligt.

Der er ingen tvivl om, at byerne er et meget vigtigt 
emne i den kommende landsplanredegørelse, derfor 
fylder den også meget, og jeg kan berolige
med, at hovedstaden også bliver et emne i redegø-
relsen. Det skal den i øvrigt være ifølge planloven. 
Det er i byerne flertallet af danskere bor, og byerne 
er vigtige motorer i landets vækst. Med byernes miks 
af funktioner og aktiviteter er det også netop i byerne 
og i byernes planlægning, vi kan tage et væsentligt 
skridt i retning af et ressourceeffektivt samfund. I 
byerne skal og kan vi finde de løsninger, der forener 
den miljømæssige, økonomiske og sociale bæredyg-
tighed. Men det skal ikke stjæle al fokus fra det åbne 
land og landdistrikterne, som er under voldsomt pres 
og derfor også er væsentlige emner.

Nogle er de største udfordringer lige nu handler 
netop om også at få skabt vækst og udvikling i hele 
landet. I det åbne land er "kampen" om pladsen mel-
lem landbrug, energianlæg, fritidsaktiviteter og na-

Tak til miljøministeren for reaktionen, som vi 
lige kan nå at få med før deadline. Men hvor 
blev svaret af?  Du skriver bl.a.:

”Når det gælder planlægningen af det frem-
tidige Danmark, er det noget der berører os 
alle.”
”Jeg er rigtig godt tilfreds med den store en-
tusiasme …” 
”jeg mener, det er vigtigt at have en åben og 
inddragende dialog.”
”Nogle af de største udfordringer lige nu 
handler netop om at få skabt vækst og udvik-
ling i hele landet …” 
”Vi se frem til det videre arbejde…”  
- javel, fr. minister.

Dennis Lund
Redaktør

turoplevelser større end nogensinde før. Derfor er 
de helt oplagte emner at diskutere i
landsplanlægningen.

Så for mit eget, Miljøministeriets og ikke mindst 
landsplanlægningens vedkommende kan jeg sige 
- Nej, vi er ikke gået i skyttegraven, vi hænger
ikke fast i tidligere tiders dagsorden, og vi ser 
frem til det videre arbejde med en nutidig lands-
planredegørelse.

Med venlig hilsen 
Ida Auken

SVAR FRA MILJØMINISTEREN:

Foto: Claus Bjørn Larsen 
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INTEGRATION OG STRATEGI I REGIONAL 
PLANLÆGNING

Den regionale planlægning har flyt-
tet sig betydeligt over de sidste to 
årtier. Fra en rammestyrings-model 
i 80’erne til en mere funktionel 
strategisk model i 00’erne.  Et par 
forskningsprojekter bekræfter det-
te. Den strategiske model er mere 
søgende og usikker i sin fremto-
ning. Men den er nok et bedre svar 
på tidens regionale problemstil-
linger, hvor det geografiske billede 
helt har ændret sig.

Af Niels Boje Groth og
Karina Sehested

West-Midlands i England, Randstadt i Holland, 
Region Sjælland og Västerbotten i Sverige er fire 
regioner, som har det tilfælles, at de indgår i et 
fælles forskningsprojekt og i øvrigt er regioner, 
hvor hovedvægten lægges på det strategisk 
koordinerende arbejde i forhold til f.eks. ram-
mestyring af den kommunale planlægning. Den 
regionale planlægning savner autoritetsudøven-
de instrumenter og hviler oftest på koordinering 
af nærmest frivillig art. Den står derfor svagt i 
forhold til planlægningen på det nationale og 
tillige på det lokale niveau. Situationen for den 
regionale planlægning fremmes ikke af, at det 
regionale niveau og den regionale planlægning 
er under stadig ændring, og derfor har vanskeligt 
ved at etablere sig som en fast forankret plan-
form.  

I Danmark har planlæggere kunnet følge denne 
langsomme, men sikre udfasning af den regio-
nale planlægning fra 1992 og fremefter og med 
partiet Venstres seneste forslag (efteråret 2011) 
om helt at nedlægge regionerne. 

I England blev der under Blair-regeringen opret-
tet regionale udviklingsorganisationer (Regional 
Development Agencies), som nu godt 10 år efter 

atter er blevet nedlagt med begrundelsen, at 
en del af de regionale opgaver hørte hjemme 
andetsteds. 

I Randstadt er det regionale samarbejde præget 
af stadigt løbende eksperimenter med dannelse 
af forskellige samarbejder, til afløsning for sam-
arbejder, der ikke er lykkedes. Randstadt-områ-
det har i en årrække nydt international bevågen-
hed, fordi det med de fire store byer Amsterdam, 
Rotterdam, Haag og Utrecht, med deres centre 
indenfor en cirkel på kun 75 km, tidligt kom til at 
danne forbillede for ideen om dannelsen af poly-
centriske byregioner. Men den politiske interesse 
svandt bort, og i 2008 opløstes det politiske 
samarbejde. Tilbage er et samarbejde mellem de 
fire provinser Syd- og Nord-Holland, Flevoland 
og Utrecht om fælles interessevaretagelse i EU, 
uden deltagelse af de fire store byregioner. 

Västerbotten i Sverige har ikke været udsat for 
tilsvarende nylige ændringer af den administra-
tive struktur. Men man finder i Sverige en meget 
klar kritisk holdning til administrativt forankret 
regional planlægning og en stærk orientering 
mod det processuelle og strategiske element.  
Det fælles ved de fire meget forskellige regioner 
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er således fluktuerende regionale grænser og 
skiftende politisk-administrative konstitueringer, 
snarere end klare regionale enheder. Derfor kom 
forskningsprojektet omkring disse 4 regioner 
fra sin begyndelse til at arbejde med et dobbelt 
udgangspunkt, at strategier ikke blot skal søges 
indenfor en forudbestemt administrativ geografi, 
men at de i sig selv kan være samlende for dan-
nelsen af nye geografier. 

virksomhedsstøtte ophævet i 1990 til fordel for 
en regionalpolitik, som drejede fokus fra støtte 
af udkantsregioner til udvikling i alle regioner. 
Filosofien var stærkt påvirket af EU’s regionalpo-
litik, som blev en integreret del af den nationale 
regionalpolitik. Og den passede som fod i hose 
med de nye ideer om, at regional udvikling skal 
baseres på regionale særkender, klynger og 
nicheproduktioner. 

I Danmark var to modsat rettede bevægelser 
i gang på det regionale niveau: Den regionale 
fysiske planlægning mistede terræn og blev 
stærkt reduceret i 2007, medens regionalpolitik-

ken fandt fodfæste med drejningen fra støtte 
til udvikling og de nye vækstfora. Men det så 
unægteligt broget ud i begyndelsen. Der var 
mange nye parter, som enten skulle markere sig 
eller holde på tidligere status. 

Netværksstyring og fælles målbillede
Figur 1 illustrerer netværksstyring på det regio-
nale niveau, hér med Region Sjælland som case. 
Regionsrådet og kommunerne er blevet ligevær-
dige, Regeringen er stadig styrmand og de øvrige 
aktører indtager en mellemproportional position. 

 

Regering 

Erhvervs 
organisationer 

Brussel 

kontor 

EU 

Kommuner 

KL 

Væksthus 
Sjælland Femern Bælt 

Forum 

Regions 
rådet 

Vækst 
forum 

KKU 

KKR 

     Fig. 1: Nøglerelationer2

”Strategiarbejdet kan be-
gynde med det analytiske 
og processuelle, men ofte 
sker det, at en konkret 
hændelse eller projekt 
sætter strategiarbejdet i 
gang”

Integrativ planlægning
De omstruktureringer af de urbane og regionale 
økonomier, som satte ind fra 1980’erne, ændrede 
dagsordenen for by- og regionplanlægningen 
fra at regulere til at skabe vækst. Men der var 
forskelle. Byerne blev smeltedigler for udvikling 
af en ny entrepreneuriel, risikobetonet ledelse, 
som gennemførte konkrete projekter. Projekterne 
blev ofte båret frem af ’branding’ og symbolvær-
dier mere end af klassiske funktionelle værdier. 
På det regionale niveau handlede det mere om 
rammebetingelser for regional udvikling end 
om projekter og developere. I Danmark blev 
egnsudviklingsloven og dermed den direkte 
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Denne ikke-hierarkiske og relationelle styringssi-
tuation på det regionale niveau gør det relevant 
at tale om pluricentrisk koordination snarere 
end om hierarkisk styring3. I denne situation er 
det vanskeligt at tale om ‘horisontal-’ og ‘ver-
tikal’ koordination, idet governance-relationer 
mellem nøgleaktører skifter med opgaverne. 
Pluricentrisk koordination fremhæver værdien 
af fortolkning, fælles situationsforståelse og 
relationel koordinering i former, som skabes i de 
specifikke situationer. Det positive i dette billede 
er vitaliteten og synergien, som de mange aktø-
rer repræsenterer. Det negative er de konflikter, 
som en nærmere analyse af relationerne mellem 
aktørerne kan afsløre. 

Udviklingen i Region Sjælland illustrerer, hvad 
der er på spil mellem to yderpunkter: Hierarkisk 
styring og netværksstyring. Det første er vi vant 
til. Det sidste har vi i Danmark en udviklet tradi-

tion for, men i ’skyggen af hierarkisk styring’4. Vi 
har således tradition for netværksledelse, men 
ikke for netværk som styreform. 

Det vitale og synergien ved tilstedeværelsen af 
mange aktører via netværksledelse kan kombi-
neres med styrken i en fælles optræden på det 
regionale niveau. Ikke sådan at forstå, at alle ak-
tører skal have et fælles mål - alene fordi de ikke 
arbejder på samme sag. Men forskellige aktører 
kan have visse mere eller mindre overlappende 
forestillinger eller ønsker for regionens udvikling 
til fælles, og en tydeliggørelse af sådanne fore-
stillinger kan i sig selv virke koordinerende. Tan-
ken udtrykkes således i én af delrapporterne til 
den svenske organisationsbetænkning om regio-
nal vækst: ”Delade målbilder mellan deltagerna 
i ett nättverk har en funktion som instrument för 
koordinering som i sin tur är en förutsättning för 
den integration som åsyftas med begrepp som 
helhetsgrepp, samordning m.fl.”5. Fælles målbil-
leder som koordineringsinstrument tænkes ikke i 
forhold til én bestemt organisation, som kommu-
nen eller regionen, men i forhold til det problem, 
der skal løses. Det skal ikke nødvendigvis løses 
indenfor organisationen, men i partnerskaber og 
samarbejder, som har potentialer til at mobili-
sere ”problemløsningskoalitioner”. 

Family-zising
Frem for at tilstræbe hierarkisk koordinering med 

regionen for bordenden, og udarbejdelse af en 
samlende strategi, der omfatter alle aspekter i 
regionen, kan man anvende netværksdialoger 
mellem centrale aktører på den regionale arena 
for at gøre dem fortrolige med det regionale, 
således at de fra hvert deres udgangspunkt kan 
arbejde til fordel for regionen. I stedet for instru-
mentelt at indordne forskellige strategier under 
en fælles målsætning, foreslår vi at få dem til 
at samvirke som medlemmerne i en familie, der 
handler hver for sig, men ikke glemmer hensynet 
til familien (regionen). Som betegnelse for denne 
tanke foreslår vi begrebet ’family-zising’.  

Afgørende for strategisk integration i de fire 
regioner var og er etableringen af en fælles 
forståelse og ejerskab blandt de forskellige aktø-
rer til de regionale udviklingsstrategier. De fleste 
aktører går ind i samarbejdet ud fra deres egen-
interesse. Det er vigtigt, at de går gennem en 
proces, hvor de udvikler en fælles ide om, hvor 
‘vi’ skal hen. Det kræver specielle kompetencer 

     Fig. 2: Fra venstre til højre. (1) Mængden af individuelle 

strategier og aktører. (2) Hierarkisk koordination. (3) Aktører 

og strategier arbejder sammen – tilskyndet af fortrolighed 

med regionale hensyn (‘Family-zising’).

”Strategisk planlægning 
drejer sig derfor om tilret-
telæggelse af ens hand-
linger ud fra indsigt i, 
hvordan ens position er i 
forhold til omgivelserne.”
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at skabe en proces af fælles mening. Vigtige er-
faringer fra studier om at sætte dagsordener og 
skabe konsensus er: 
•	 Fokusere på specifikke og ikke generelle 

temaer 
•	 Gøre forskellige interesser, værdier og per-

spektiver eksplicitte for at kunne håndtere 
konflikter og arbejde mod fælles forståelse. 

•	 Udvikle fælles forståelsesrammer for regio-
nale udviklingsspørgsmål gennem ’story tel-
ling’ og diskurser 

•	 Styrke det kreative og innovative potentiale i 
samarbejdet 

Strategisk planlægning
At få aktører til at spille sammen i regionale 
dagsordener er kun den ene side i det regionale 
planparadigme. Den anden er at arbejde strate-
gisk. Behov for at arbejde strategisk opstår, når 
udvikling i omgivelserne bestemmer rammerne for 
de mål og visioner, man arbejder med. Én af hoved-
årsagerne til, at der har fundet et skifte sted fra 
reguleringsplanlægning til strategisk planlægning, 
var således den øgede afhængighed af omgivel-
serne, man oplevede i byer og regioner, da oliekri-
sen kom, og virksomhedsudflytningerne begyndte. 
Man kunne ikke længere forme fremtiden ved at 
regulere den vækst, der skabtes i byen eller regio-
nen eller strømmede ind over grænserne. Byer og 
regioner måtte forholde sig til en ny afhængighed 
af omverdenen. Man måtte planlægge under 

usikre vilkår. Den lange periode efter krigen med 
en Keynesiansk inspireret offentligt drevet opbyg-
ning af velfærdsstaten præget af en lighedstanke 
bag udformning af bymønster og egnsudvikling 

blev drejet i en nyliberalistisk konkurren-
ceorienteret retning, orienteret mod lokale 
særtræk og vækstpotentialer med en positiv 
opfattelse af forskelle som forskellighed. 
SWOT analyser kom på banen, og de danske 
landsplanredegørelser tog fra begyndelsen af 
1990’erne spørgsmål om den internationale 
konkurrenceevne i danske byer og regioner 
op. Strategisk planlægning drejer sig derfor 
om tilrettelæggelse af ens handlinger ud fra 
indsigt i, hvordan ens position er i forhold til 
omgivelserne. 

Den strategiske cirkel
I anbefalingerne til, hvordan det strategiske 
arbejde kan forme sig, anvendte vi i forsk-
ningsprojektet ’den strategiske cirkel’, som i 
sin tid blev udviklet til det nye arbejde med 
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Figur 3 : Den strategiske cirkel

”Udforskningen af unikke 
lokale potentialer som 
grundlag for at finde kom-
parative fordele for regional 
udvikling har indtaget en 
stadigt øget rolle i strate-
gisk planlægning på mange 
niveauer, idet der er sket 
et skifte i fokus fra pro-
blemløsning til nye roller og 
visioner.”
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kommunale vækststrategier6. Den reviderede 
og aktuelle model er vist i figur 3. Modellen 
viser hovedelementerne i den strategiske aktørs 
overvejelser og læreproces: den ydre verden, 
regionens rolle i den nationale og internationale 
arbejdsdeling, visioner for regionens fremtid 
og de ’stakeholdere’ eller medaktører, der de-
ler visionen. De fire elementer er anbragt i en 
cirkulær orden for at undgå en fastlagt lineær 
rækkefølge, og er relaterede til hinanden under 
fire overskrifter for relationel analyse: funktionel 
positionering, potentialesøgning, fælles visione-
ring og geografisk positionering. 

Funktionel positionering – rolle og ydre 
verden 
Funktionel positionering drejer sig om at finde 
den rolle eller ’funktionelle position’, som regio-
nen indtager i den nationale og globale arbejds-

deling. I Västerbotten regionen søgte man at 
orientere sig i forhold til handelsforbindelser og 
politikker udenfor regionen: Østersøstrategien, 
strategier for klimaforandring, herunder efter-
forskningen efter bioenergi, som Västerbotten er 
potentiel leverandør af. Kinas hastigt stigende 
behov for mineraler vil kunne påvirke regionens 
mineindustri, og man ledte efter områder, hvor 
regionens erhvervsliv kunne udvikle nye positio-
ner i den globale værdikæde. 

Region Sjælland vender opmærksomheden mod 
den kommende Femern bæltforbindelse med 
mulighederne for at revitalisere naboskaberne til 
Berlin og Hamburg. Det indbefatter udviklingen 
af regionen som et internationalt knudepunkt i 
den nye mesoregionale geografi og for at indtage 
rollen som ‘brobygger’ mellem Berlin, Hamburg, 
København og Øresund Regionen. 

Potentialer
Udforskningen af unikke lokale potentialer som 
grundlag for at finde komparative fordele for re-
gional udvikling har indtaget en stadigt øget rolle 
i strategisk planlægning på mange niveauer, idet 

     Figur 4: Strategiske geografier8

”I region Sjælland drejede 
det sig i de første år om 
at udbygge billedet af den 
brobyggende rolle, så den 
både omfattede den kon-
krete brobygning mellem 
regioner og institutionel 
brobygning mellem regio-
nens vidensinstitutioner 
og virksomheder.”
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der er sket et skifte i fokus fra problemløsning til 
nye roller og visioner. Udforskningen af sådanne 
potentialer har på det nationale plan og på EU 
niveau medvirket til, at planer er blevet erstat-
tet af ’udviklingsperspektiver’, som igen bygger 
på potentielle ‘vækst korridorer’, ‘udviklings 
zoner’, ‘klynger’, ‘samarbejdsterritorier’ og andre 
begreber, der eksponerer territorielle potentialer 
snarere end territorielle problemer. 

Region Västerbotten overvejer potentialer inden-
for økonomiske sektorer som skovbrug, minedrift, 
fornybare industrier, kreative erhverv og ICT. 
Potentialerne relateres til udviklingstræk udenfor 
regionen, som f.eks. de førnævnte kinesiske 
behov for jern og mineraler og globale behov for 
fornybare energikilder. 

I Region Sjælland fokuseres på at løse de pro-
blemer, der opstår med den socialt og økonomisk 
opdelte region. Men i stedet for at tale om 
geografiske og sociale forskelle som udtryk for 
ulighedsproblemer, taler regionen om poten-
tialer for samarbejde på tværs af forskellene. I 
erhvervsudviklingsstrategien, fremhæver Vækst-
forum regionale potentialer indenfor potentielle 
klynger som pharma/medico, cleantech/energi/
miljø, produktion og forarbejdning af fødevarer 
og turisme.

Visioner
Territorielle strategier er afhængige af samar-
bejde mellem aktører, som deler eller sammen 

udvikler visioner for fremtiden. Visioner og bil-
leder på fremtiden anvendes til at producere nye 
rammer for handling og til at redefinere sociale, 
økonomiske, politiske og administrative grænser. 
Derfor er meningsdannende ’story telling’ og 
billedskabende visionskampagner vigtige instru-
menter til at mobilisere og danne en working 
consensus blandt medaktører.  

gen af at danne nye geografier som ramme for 
strategiske samarbejder. Inspirationen havde han 
bl.a. fra EU’s bestræbelser på at fremme græn-
seoverskridende samarbejder i grænseregioner. 
Han anvendte begrebet ’spatial positioning’ 
om det at ”konceptualisere ens lokalitet for at 
identificere muligheder, komparative fordele og 
situationer på basis af hvilke, der kan udvikles 
nye forbindelse og formuleres nye strategier.”7. 
Figur 4 viser som eksempel seks forskellige, 
overlappende strategiske geografier for Region 
Sjælland og illustrerer, hvorledes mobilisering af 
stakeholdere/medaktører ikke er begrænset af 
administrative grænser. Tværtimod fører mobili-
sering af stakeholdere til dannelsen af nye geo-
grafier. Det - måske mest interessante - eksem-
pel stod Västerbotten-regionen for. Ved Sveriges 
og Finlands optagelse i EU havde Finland vundet 
forståelse for dannelsen af den særlig Nordisk 
Dimension i EU-politikken p.gr.a. den strategiske 
beliggenhed, som de nordlige regioner i Sverige 
og Finland udgjorde i sammenhæng med regio-
ner i Nordvest-Rusland og Nord-Norge. Efter 
optagelsen dannede 14 regioner i Norge, Sverige 
og Finland et partnerskab med det formål i EU’s 
strukturfond at få indføjet støttekriterier, som 
tilgodeser den specielle situation i tyndt befol-
kede regioner. Fra denne nye geografiske posi-
tionering, kaldet ‘Northern Sparsely Populated 
Areas’ (NSPA), lykkedes det i de efterfølgende 
programperioder at få afsat særlige støttemidler 
til udviklingen i området. Andre geografiske posi-
tioneringer som Västerbotten agerer i er Barents 

Det er en produktiv usik-
kerhed, hvis politikere og 
embedsmænd i regioner 
og kommuner indser, at i 
en verden af usikkerhed, 
skal der manøvreres med 
samarbejde og visioner i 
stedet for med administra-
tion og autoritetsudøvelse.

I Region Sjælland drejede det sig i de første år 
om at udbygge billedet af den brobyggende rolle, 
så den både omfattede den konkrete brobygning 
mellem regioner og institutionel brobygning 
samt mellem regionens vidensinstitutioner og 
virksomheder. 

Geografisk positionering
Allerede tidligt under arbejdet med udviklingen 
af det nye Europæiske fysiskfunktionelle udvik-
lingsperspektiv (European Spatial Development 
Perspective, ESDP) så R. H. Williams betydnin-
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Regionen, Europe Forum Northern Sweden, E12 
korridoren og LEADER arealer. 

Samarbejdet i sådanne geografisk positionerede 
strategiområder medfører ikke en nedbrydning af 
administrative og politiske grænser. Det er sam-
arbejde og strategiske partnerskaber på tværs 
af administrative og politiske grænser, der er på 
spil, ikke en opløsning af grænserne. 

Planer og projekter
I en rationel planlægningsproces træffes beslut-
ning om planen eller projektet, når en analytisk 
proces er gennemløbet. Dette liniære beslut-
ningsforløb afviger man bevidst fra i den strate-
giske planlægning. For det første kan processen 
begynde – såvel som slutte – med et konkret 
projekt. Et pludseligt påført projekt udefra, som 
f.eks. beslutningen om Femern bælt, er igang-
sættende for strategiske overvejelser i Region 
Sjælland. For det andet medfører en åbning mod 
ikke-hierarkiske processer, at konkrete initiativer 
ofte iværksættes i en organisations udførende 
led, hvor viden, kompetence og situationskontakt 
er direkte generende for handlinger. Den strate-
giske planlægningsmodel inviterer til at opgive 
det skarpe skel mellem analyse og handling, 
det skel, som fastholdes med begreber som 
’implementering’. I den strategiske plantanke er 
’mobilisering’ omdrejningspunkt for samling af 
medaktører/stakeholdere om en plan eller et pro-
jekt og et commitment til planen eller projektets 
udførelse. 

Tool-kit test 
I drøftelserne med de fire regioner om anvendel-
sen af de strategiske redskaber, viste det sig, at 
elementerne i den strategiske cirkel ikke blot kan 
anvendes som huskeseddel for igangværende 
strategisk arbejde, men også til at modulere 
forskellige typer af strategier. Fra region til 
region er det forskellige elementer, der lægges 
vægt på: visionen, projektet, samarbejdet, nye 
udfordringer, potentialer for forandring osv. I én 
er det samarbejdet, som primært skal lykkes, 
som f.eks. da de danske regioner endnu var helt 
nydannede (se figur 5). Regionerne skulle finde 
deres nye identitet og var nødt til at samarbejde 
med kommuner og andre regionale institutioner 
herom. Implementering var hovedspørgsmålet i 
de hollandske regioners og provinsers drøftelse 
med regeringen om prioritering af statslige 
investeringer i infrastruktur. I dette arbejde var 
der konkrete planer og målsætninger på bordet 
for en velafgrænset kreds af provinser. Når især 
kommuner engagerer sig i branding og opstilling 
af visioner for fremtiden med nye opmærksom-
hedsskabende projekter, er den primære drivkraft 
i strategiarbejdet projektet, visionen som skal 
brandes og påvirkningen af omgivelserne, langt 
ud over det sædvanlige lokale opland for handel, 
service og uddannelsesinstitutioner. Regioner 
og kommuner, der har set skriften på væggen, 
arbejdspladser flytte, huse stå tomme og en 
befolkning som bliver ældre og mere plejekræ-
vende, har i reglen en klar opfattelse af, at pro-
blemerne skyldes ændringer i arbejdspladsernes, 

befolkningens og økonomiens geografi. De indta-
ger en rolle som del af Danmarks udkant. 

Strategiarbejdet kan begynde med det analytiske 
og processuelle, men ofte sættes strategiarbej-
det i gang via en konkret hændelse (se figur 5). 
Det kan eksempelvis være en større virksom-
hedslukning, eller -tilflytning, et større developer 
projekt, en ildebrand i bymidten, en nedlæggelse 
af trafikhavnen, hospitalet eller kasernen. I disse 
tilfælde, inspirerer omfanget af den konkrete 
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     Figur 5: 2 eksempler på strategiske profiler
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opgave ofte til at se opgaveløsningen i et ’større 
perspektiv’, som omfatter en ny regional eller 
lokal identitet, nye relationer og samspil med 
omgivelserne i rammerne af en drøftelse om 
visioner for fremtiden. 

Den strategiske cirkel kan således anvendes 
både som redskab for systematisering af strate-
giske overvejelser som til at afdække en profil i 
det strategiske arbejde. 

Produktiv usikkerhed
Opbygningen af nationale planlægningssystemer 
og planlægningsteknikker havde en storheds-
tid i vækstperioden efter krigen til midten af 
1970’erne. Men allerede den gang var der en 
usikkerhed om størrelsen og rollerne for det 
regionale niveau. Placeret midt mellem det stats-
lige og det lokale blev regionerne tillagt to op-
gaver: At koordinere og regulere det lokale samt 
formidle det statslige. Disse to opgaver pegede 
på to forskellige afgrænsninger af det regionale: 
Mindre regioner for koordinering og regulering af 
det lokale og større regioner for decentraliseret 
varetagelse af statslige interesser. I Danmark 
ville f.eks. en afgrænsning omkring egnscentrene 
egne sig for koordinering af det lokale, medens 
en afgrænsning omkring landsdelscentrene vil 
være mere egnet for statslig interessevaretagel-
se på infrastruktur- og sundhedsområdet. Denne 
usikkerhed om regionernes rolle som konstitutio-
nelle enheder, har altid skabt uro. En destruktiv 
usikkerhed. I et planlægningsmæssigt perspektiv 

måtte regionerne kort efter vedtagelsen af de 
første regionplaner trække sig ud af den ram-
mestyrende rolle, som de var tænkt overfor 
landets bymønster. Regionerne blev undsagt af 
kommunerne og måtte trække sig ud af byerne 
til administration og planlægning af det åbne 
land, en opgave, som de udviklede til det cen-
trale element i regionplanlægningen. Denne 
opgave er nu også overgået til kommunerne. 
Hvad er der så tilbage af den regionale plan-
lægningsfunktion? - Der er den integrerende 
strategiske planlægning, en ny plan- og strate-
giform, som endnu er i sin vorden. Også denne 
opgave skal udføres under stor usikkerhed. 
Men det er til forskel fra den konstitutionelle 
usikkerhed en usikkerhed, som er knyttet til 
selve det strategiske, til samarbejdet, visioner-
ne, projekterne og relationerne til omverdenen. 
Denne form for usikkerhed er selve livsnerven 
i det strategiske, hvad der ofte understreges i 
den internationale litteratur om strategisk plan-
lægning. Det er ikke en destruktiv, men produk-
tiv usikkerhed, hvis politikere, embedsmænd i 
regioner og kommuner indser, at i en verden af 
usikkerhed, skal der manøvreres med samarbej-
de og visioner i stedet for med administration 
og autoritetsudøvelse. Lykkes det regionerne 
via de regionale institutioner, vækstfora og 
kommunerne at udvikle den strategiske plan-
lægning, vil de kunne bidrage til udviklingen af 
’bløde’ planlægningsinstrumenter, koordinering, 
samarbejde og strategiudformning til virknings-
fulde - ’hårde’ planlægningsinstrumenter. Samarbejdsdrevet strategi

Artiklen er baseret på et internationalt forsk-
ningsprojekt ved Københavns Universitet/Life 
gennemført i 2011-12. 
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GODT GÅET, ARNE!

Af Dennis Lund

Arne Post har i mange år været beskæftiget 
med planlægning, og efter sin fratræden i det 
offentlige plansystem/bureaukrati fortsætter 
han ufortrødent med at ville planlægningen det 
bedste. Han har af nyere dato bl.a. udarbejdet by-
planhåndbogen (2009) og her ved årsskiftet kom 
lokalplanhåndbogen, som er en omhyggelig be-
arbejdet undersøgelse af lokalplaninstrumentet, 
således som denne plantype synes at fremstå i 
det herrens år 2009, hvor det indsamlede mate-
riale i hovedsagen stammer fra. Som sparrings-
partnere har han haft en gruppe personer, der er 
planhåndværkere i kommuner og stat, alle nogle, 
der givetvis ved, hvad de taler om.

Bogens opbygning
Det er en bog baseret på valide lokalplanunder-
søgelser med i alt 196 lokalplaner fra 2009. Det 
er en ganske god og helt tilstrækkelig dækning af 
lokalplanområdet, hvor der i samme år blev udført 
ca 750 lokalplaner. 

De 100 sider, som bogen spænder over kan måske 
godt være lidt tung læsning, hvis man ikke lige-
frem er lokalplannørd og selv da, kan man godt få 
de mange procenter og specifikke formuleringer 

Anmeldelse - En lokalplanundersøgelse 2009-11

af juridisk art i den gale hals. Derfor er det meget 
befriende, at AP har samlet alle hovedresultater i 
den første tredjedel, mens detailstoffet kan stu-
deres i 2. del, når man får en ledig stund. Selv har 
jeg kun skimmet 2. del, men gennemlæst hoved-
resultaterne i 1. del med stor interesse.

Rigets tilstand
Desværre lever undersøgelsens resultater fuldt 
og helt op til mine værste forventninger: Det står 
lidt sløjt til med plan-danmark – også når det gæl-
der lokalplaner. Uden at have haft fingrene rigtigt 
nede i lokalplansølet i 20 år eller så, så har jeg på 
sidelinien fulgt produktudviklingen. Og som anty-
det ved flere lejligheder i BYPLAN’s spalter – og 
uden nogensinde at være blevet modsagt, så er 
det en tristesse af rang. 

Jeg mener, at AP laver et fint forskningsprojekt 
her, som burde vække til megen eftertanke landet 
over – både hos politikere, hos forvaltningschefer 
og hos planlæggerne. Endelig er der hist og her 
også en lille begmand til statsapparatet for ikke 
at levere et ordentligt grundlag for planberedska-
bet (vejledninger m.m.). Jeg synes jeg kan gen-
kende hele sangen. På den måde er der ikke noget 
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i lokalplanerne, måske forhold som vi andre slet 
ikke ville opdage. Og med hans store baggrunds-
viden om lokalplaners jura og faktiske virkemåde, 
kan han holde sammen på de ekstremt mange 
forhold, som spiller sammen og mod hinanden. 
Det er her, at jeg bliver lidt træt og ukoncentreret.
Så, som udgangspunkt siger jeg AP mange tak 
for et grundigt research om en plantype, vi alle 
benytter meget og bruger uendelig megen tid på, 
hvad enten det er i forvaltningen, i det politiske 
system, blandt borgerne eller hos konsulenterne. 

Nogle hovedresultater 
Det bør anbefales at læse 1.del; det må enhver 
planlægger kunne give sig tid til. De yngre plan-
læggere vil kunne lære en del heraf, mens de 
ældre vil kunne nikke genkendende til konklusio-
nerne, inden de fortsætter på vanlig vis.

Antallet af lokalplaner er fortsat stort og stabilt vil 
mange nok mene. I hvert fald er det et planlæg-
ningsområde, som suger ganske mange kræfter 
ud af forvaltningerne. Og lægger man tegnestuer 
og konsulentarbejdet til, bliver projektet eksorbi-
tant. Det årlige antal ligger på ca 800 lokalplaner, 
ikke overraskende. Derimod er det interessant, at 
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AP har ramt en undersøgelsesperiode, hvor skif-
tet til de nye kommuner indgår, nemlig perioden 
fra 1999-2011. Og her ser man, desværre heller 
ikke overraskende, hvordan år 2006 havde et 
ekstrahøjt antal vedtagne lokalplaner. Hvad mon 
grunden til det er? Ja, gæt selv. Det er for pinligt 
at sige. 

Et af hovedresultaterne i undersøgelsen er efter 
min mening, at det i lidt bløde vendinger siges, 
at der er mange fejl i lokalplanerne, fejl som 
fører til, at planbestemmelserne ikke kan tolkes 
eller ikke har lovmedholdelighed. Faktisk er der 
7 problematiske forhold i hver lokalplan. Afhæn-
gigt af hvordan middeltallet på 7 lægger sig på 
en fordelingskurve, kan det jo betyde, at meget 
få lokalplaner faktisk er retvisende og gyldige i 
et og alt. Dette problem er efter min mening så 
alvorligt, at det burde kræve omgående udrykning 
af ”112”. Jeg har længe vist at det stod ringe til, 
men ikke så ringe.

Projektlokalplaner udgør tydeligvis – og ikke over-
raskende – langt den største del af lokalplanar-
bejdet. Og det er formentlig kun fordi, lokalplan-
typerne er splittet op i så mange kategorier, at 

1. Overordnede kompetencenormer
2. Kompetencenormer vedr. detaljer
3. Handlepligt
4. Udefinerede normer
5. Upræcise bestemmelser
6. Overflødige bestemmelser
7. Ulovhjemlede bestemmelser i øvrigt

     Problematiske bestemmelser

nyt. Det nye er, at dét nogle få af os har ment og 
sagt i et årti eller mere, det er nu dokumenteret 
sort på hvidt. Og det er næsten vederkvægende.

 AP’s force 
I bogen dokumenterer AP sin force som hasebider 
og utrættelig undersøger af selv mindre nuancer 
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de projektbestemte lokalplaner ikke fylder endnu 
mere? Det er denne ændring af lokalplanarbejdet 
fra de mere udviklingsbetonede planer/oversigt-
lige til de projektbaserede planer, der bl.a. har 
givet planlæggerne problemer og ført til de sær-
deles mange problematiske bestemmelser. 

I kølvandet på de mange lokalplaner inklusiv al 
deres dårligdom følger også, at der gives relativt 
mange dispensationer fra lokalplanerne næsten 
lige efter, at de er vedtaget. Herom siger AP, at 
det kan udlægges, som om lokalplaninstrumentet 
er et smidigt og fleksibelt instrument, men at det 
også kan tolkes som, at lokalplanen kun giver en 
begrænset sikkerhed for planudformning, hvilket 
kan blive naboens problem. Men hvad AP ikke 

nævner er, at det også kan være udtryk for, at 
selve lokalplanarbejdet er dårligt udført! Og det 
er jo ej heller så flatterende.

Hele offentlighedsspørgsmålet er et andet af 
undersøgelsens hovedområder, noget som ligger 
i klar forlængelse af planlovens tankegang. Her 
kan man vist ud fra undersøgelsen enkelt kon-
statere, at det kun er i 10-15% af planerne, at 
mindretalsudtalelser indgår; at de indsigelser der 
indkommer fra overordnede myndigheder følges i 
byrådet, mens langt hovedparten af de bemærk-
ninger, der kommer fra borgere og brugere ikke 
får betydning. Så enkelt er det. 

AP har mange flere gode pointer i sin undersø-
gelse, som man selv bør give sig tid til at studere. 
Læsestoffet er let at gå til.

Jura og arkitektur - desværre ikke i skøn 
forening
Hvor AP tydeligt lægger hovedvægten på forma-
lia i sin undersøgelse, leder jeg mest efter de for-
hold, som understøtter diskussionen om det arki-
tektoniske, fordi jeg mener, at det trods alt er det 
vigtigste samtidig med, at ”juraen naturligvis skal 
være i orden”. Hermed skilles vore veje lidt, men 
jeg har alligevel brug for AP’s undersøgelse, fordi 
den bekræfter eller bevidner, at der gives mange 
dispensationer, at mange lokalplaner følges af 
kommunetillæg og at dispensationerne netop 
drejer sig om arkitektoniske forhold for det me-

ste. Dette og meget mere bør være et klart signal 
til alle om, at den er rivende gal med både lokal-
planlægningen og store dele af kommuneplanen. 
For de planlæggere, der dagligt kæmper på disse 
sager, behøver jeg næppe præcisere, hvor skoen 
trykker, og for de der synes, at jeg ikke forklarer 
mig til bunds, må jeg sige, at den diskussion må 
vi tage en anden gang. Lige nu handler det om, at 
AP har gjort et researcharbejde, der på overbevi-
sende måde dokumenterer, at plansystemet ikke 
har det godt, men faktiske værre. Og der er ikke 
meget, der tyder på, at det lysner. 

Planlæggerrollen
AP har blandt sine hovedresultater et mindre af-
snit om planlæggerrollen. Det er lille, men kon-

     Hovedanvendelse
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centreret og bør derfor læses i sin helhed. Jeg 
gengiver det ikke her, men er helt på linje med 
AP: Diskussionen om og accepten af, at plan-
lægning er politisk godtager vi, men bør ikke 
føre til, at planlæggeren unddrager sig sit ansvar 
som fagperson. Her kan man ikke bare henvise 
til, at ”politikerne sagde…”. Skal planlæggeren 
alene gøre, hvad politikeren siger, behøver vi jo 
ikke fagpersoner på disse poster. Her går jeg lidt 
videre end AP og tilføjer: Som tingene ser ud i 
dag, har fagligheden et næsten håbløst efterslæb 
i forhold til den politiske sagsstyring. 

 Bogens hovedspørgsmål
”Brugt rigtigt”, hedder det i AP’s undersøgelse, 
”er lokalplaner velegnede til at afklare forskellige 
interesser vedrørende anvendelse og bebyggelse 
mv. for et konkret område …”  Hele undersøgel-
sen er en lang og interessant gennemgang af, 
at lokalplanen ikke bruges rigtigt, således som 
også antydet i ovennævnte anmeldelse. Den 
konklusion vil AP ikke drage, men den ligger li-
gefor. Spørgsmålet er: Hvad gør vi i så? Selvom 
AP ikke kommer ind på dette, så må det tynge 
plan-danmark og give anledning til en vis selvkri-
tik. Det håber jeg. Men undersøgelsen er god og 
bør læses.

Arne Post er arkitekt maa, og har været ansat hos byplankon-

sulent Sven Allan Jensen og Den kommitterede i byplansager/

Planstyrelsen. Har herefter i en længere årrække arbejdet med 

bl.a. kommune- og lokalplanlægning i Skive Kommune. Han 

etablerede i 2005 AP Byplanrådgivning, og har bl.a. medvirket 

til udarbejdelse af høringsudgaverne af lokalplanvejledningen 

og eksempelsamling om lokalplanlægning for boligområder. 

Er forfatter til Byplanhåndbogen, der blev udgivet af Dansk

Byplanlaboratorium i 2009.

     En Lokalplanundersøgelse 2009-11 er finde på

www.byplanlab.dk/publikationer/db
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DE NYE PLANSTRATEGIER 

Af Niels Østergård, 
Ellen Højgaard Jensen og 

Christian Broen

Artiklen er skrevet i regi af projekt 
På vej mod plan13, der indsamler 
og formidler viden om kommuner-
nes udarbejdelse af planstrategier 
og kommuneplaner frem mod 
2013. Niels Østergård er formand 
for projektets styregruppe, Ellen 
Højgaard Jensen og Christian 
Broen er projektsekretariat. Pro-
jektet er støttet af Realdania.
Links til alle omtalte kommune-
planstrategier på 
www.byplanlab.dk/plan13

Planlægning er politik
 

5 anbefalinger når politiske mål skal omsæt-
tes til planstrategi og kommuneplan

1. Tænk planstrategi og kommuneplan sammen 

med den økonomiske virkelighed

2. Find en proces, der passer til kommunens rytme

3. Husk nye temaer, der er afgørende for kommu-

nens fremtid

4. Sørg for, at kommuneplanen bliver troværdig

5. Skab ejerskab og opbakning

De fem anbefalinger opstod på baggrund af det sidste 

plan09-projekt, der evaluerede kommunernes kommu-

neplanarbejde i sidste planperiode. De er udarbejdet 

af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kommu-

naldirektørforeningen, KTC, Danske Planchefer, DB, KL, 

Miljøministeriet og plan09. Anbefalingerne er blevet 

markedsført i forskellige fora: Eksemplarer af folderen 

blev udsendt til alle kommuner i 2010 med tilbud om at 

de kunne rekvirere eksemplarer til alle politikere i det 

politiske udvalg/kommunalbestyrelsen – en mulighed 

som op mod 30 kommuner gjorde brug af. Desuden er 

folderen blevet omtalt på Byplanlaboratoriets kommu-

neplankurser og hjemmeside, ligesom den blev præsen-

teret på Danske Planchefers årsmøde november 2010. 

Hent folderen på www.byplanlab.dk/plan13

Mere end en fjerdedel af landets kommuner har 
ikke overholdt lovens krav om, at planstrategien 
skal foreligge indenfor de første to år i valgpe-
rioden. Det betyder, at der stadig er et stykke vej 
før planstrategien bliver det centrale dokument i 
kommunernes arbejde

Kobling til budgettet 
Den første anbefaling fra folderen ”Planlægning 
er politik” handler om at tænke planstrategi og 
kommuneplan sammen med den økonomiske vir-
kelighed. En indikator kan her være, om planstra-
tegi eller kommuneplan er koblet til kommunens 
budgetplanlægning. Det er sjældent, for det er ret 
svært at håndtere i praksis.1

Jammerbugt Kommune er en af de kommuner, 
der længe har arbejdet med at sammenkoble 
planlægning og budget. Det gør kommunen i den 
såkaldte Helhedsplan112, hvor man kan læse om 
kommunens i alt 17 politikområder som fx erhverv 
+ turisme, dagtilbud og forsyning. For hvert områ-
de er der oploadet et kortere, overskueligt pdf-do-
kument, der indeholder både politisk godkendte 
visioner og mål, lovgrundlag, politikker og drifts- 
og anlægsbudgetter. I Erhverv og Turisme-pdf’en 
kan man således læse, at kommunalbestyrelsen 
har et mål om ”at der er et tæt samspil mellem 
erhvervsservicedelen og den øvrige del af den 
kommunale organisation, så der opleves helhed 
i sagsbehandlingen og kommunens servicetilbud 
i forhold til iværksættere, nye og eksisterende er-
hvervsvirksomheder”. Samt at kommunen i 2011 
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ville bruge godt 5. mio. kr. på posten ’Erhvervs-
service og iværksætteri’, mod 4,3 mio. kr. i 2010. 
For at sikre denne sammenhæng mellem plan og 
budget vil kommunen opdatere kommuneplanen 
hvert andet år.

Timing
Den anden anbefaling handler om timing: Plan-
strategi og kommuneplan skal udarbejdes, når 
det er politisk relevant. En indikator på, om kom-
munerne har taget denne anbefaling op, kan være 
om de er kommet tidligt i gang med deres kom-
muneplanlægning, så politikerne kan nå at admi-
nistrere ud fra den planstrategi og kommuneplan, 
som de vedtager. Ganske få kommuner offentlig-
gjorde deres planstrategien i 2010. Københavns 
Kommune var en af dem. Kommunen traf allere-
de i sidste planperiode en bevidst beslutning om 
at ville udarbejde og offentliggøre sin planstra-
tegi i 1. halvår af 2010. Projektleder Jakob Hjort-
skov sagde dengang: ”Vi gjorde det, at vi lagde 
os tæt op ad de vindende partiers dagsorden, og 
fik dermed politisk commitment fra dem, hvilket 
bl.a. er resulteret i en fælles Politiken-kronik den 
17. juni 2010, der var underskrevet af samtlige 
borgmestre”.3

Afgørende temaer
Den tredje anbefaling handler om, at planarbej-
det ikke kun er et bogholderi over kommunens 
arealanvendelse. Som det er formuleret i Plan-
lægning er politik-folderen, så har ”Planarbejdet 
[…] politisk kraft og betydning, fordi det afstikker 

retningen på områder, der er afgørende for kom-
munens udvikling.[…] Hvad er det for forhold, der 
vil komme til at præge kommunen fremover, og 
på hvilke områder ønsker vi at påvirke udviklingen 
positivt med den fysiske planlægning?”.

Politisk prioritering
Et godt eksempel på en planstrategi med politisk 
betydning er Ikast-Brande Kommunes Planstra-
tegi 2011, som udstikker rammer for arealanven-
delsen af det åbne land. Kommunen benytter i 
planstrategien en såkaldt balancelinie, som er et 
slags kontinuum, der i den ene ende har ’maksi-
mal beskyttelse’ og i den anden ende har ’mak-
simal benyttelse’. På balancelinien angives, dels 
hvor embedsværket har vurderet, at kommunen i 
sin nuværende administration lægger snittet mel-
lem benyttelse og beskyttelse. Og dels hvor poli-
tikerne fremover ønsker, at administrationen skal 
lægge snittet. Projektlederen uddyber: 
Teknik- og Miljøudvalget vil se med mildere øjne 
på ansøgninger fra erhverv i det åbne land. Ek-
sempelvis når et landbrug søger om lov til at 
opføre nye produktionsbygninger. Hidtil har vi fra 
administrationens side som udgangspunkt kun 
givet tilladelse til, at bygningerne kan opføres i 
tilknytning til eksisterende bygninger. Men hver-
ken planloven eller vejledningen er 100 % klar på 
dette punkt, og lægger op til en konkret, forvalt-
ningsmæssig vurdering, når vi skriver sagsindstil-
lingen. Det vil vores udvalg gerne benytte sig af 
til at imødekomme flere ansøgninger end hidtil. Et 
andet eksempel kan være når et autoværksted, 

     Presseklip fra Politiken 17. juni 2010

     Balancelinie med afvejning mellem beskyttelse og benyt-

telsefra Ikast-Brande Kommune.

Illustrerer hvor byrådet gerne vil placere kommunen i afvejningen mellem beskyttelse og benyttelse.

Administrationens vurdering af kommunens nuværende status.

Maks benyttelse Maks beskyttelse
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dermed det hyppigst optrædende tema. Oftest 
menes der miljømæssig bæredygtighed, men 
flere kommuner arbejder også med begrebet i 
en social kontekst, og færre med økonomisk bæ-
redygtighed. I 2011 tager 29 strategier desuden 
temaet Klimatilpasning7 op. Det tyder på et ret 
massivt kommunalt fokus på bæredygtighed og 
klimatilpasning. 

Mange vil have videnserhverv
Erhverv og erhvervsudvikling var i 2007 en klar 
nr. 1 idet temaet optrådte i 67 strategier. I 2011 
er dette fortsat et ret markant tema – for hele 
48 af strategierne. Indholdsmæssigt profileres 
temaet meget ofte i forhold til at tiltrække vi-
densvirksomheder. Men der er også strategier, 
der tager udgangspunkt i det eksisterende, lokale 
erhvervsliv og tænker i at forbedre forholdene for 
dem. Haderslev Kommune skriver i sin strategi, 
at man vil udvikle målrettede tiltag til at styrke 
eksisterende små- og mellemstore virksomheder. 
Indsatsen ”kan bygge videre på nogle af de styr-
ker, som Haderslev Kommune har i og med, at 
vi har mange små og mellemstore virksomheder, 
ligesom vi gerne vil styrke samarbejde mellem 
virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, 
fx omkring målrettet efteruddannelse af hånd-
værkere. Med den indsats forventes det, at der 
skabes initiativer i forhold til nogle af vores store 
udfordringer, som fx ønsket om et stigende an-
tal arbejdspladser og faldende ledighed,” siger 

strategisk planlægger Klavs B. Thomsen, Haderslev 
Kommune.8

Fra byudvikling til byomdannelse
Et markant tema i 2007 var Byudvikling, der dengang 
optrådte i 47 strategier. I 2011 optræder det kun 18 
gange, hvilket er mere end en halvering. I stedet 
optræder temaet Byomdannelse 27 gange i 2011, 
hvilket næsten er en fordobling i forhold til 2007 
(hvor det optrådte 15 gange). Det tyder på, at mange 
kommuner vil satse på fortætning og omdannelse af 
eksisterende byområder i stedet for at inddrage bar 
mark. Formentlig også pga. den økonomiske krise.

Hver anden strategi satser på øget 
bosætning
Bosætning er et meget markant optrædende tema – 
hele 41 gange i 2011-generationen, mod 31 gange 
i 2007. Mange af de decentralt beliggende kommu-
ner har som følge af den økonomiske krise oplevet 
en fraflytning og ønsker at gøre en aktiv indsats. 
Desværre er det ret ofte, at kommunerne konkurre-
rer om den samme målgruppe: unge, erhvervsaktive 
og veluddannende familier. Undersøgelser viser, at 
en gruppe som seniorerne er meget aktive i forhold 
til at skabe et aktivt foreningsliv, men det er ikke en 
målgruppe som kommunernes planstrategier satser 
på. 

Byliv – et kvalitativt nyt tema? 
Et tema, som optræder eksplicit i mange strategier 

der er beliggende i nogle tidligere landbrugsbyg-
ninger, søger om at tage flere m2 i brug (projekt-
leder på planstrategi og kommuneplan Lillian Eb-
besen, fra kommunens Tekniske Område).4

Antallet af temaer
Hvad der har politisk kraft og betydning i en kom-
mune bør kunne læses ud af planstrategiernes 
temaer. Her mener vi, at antallet af temaer kan 
være en indikator, for jo færre temaer en plan-
strategi har, jo stærkere indtryk står tilbage efter 
læsning.5 Gennemsnittet ligger på fem temaer i 
hver strategi. 15 strategier har tre eller færre te-
maer. Det vil sige, at langt hovedparten af strate-
gierne indeholder fire-seks temaer, mens en ræk-
ke har syv-ni temaer. Tre strategier har 10 eller 
flere og minder mere om en indholdsfortegnelse 
til en kommuneplan, end om en politisk strategi. 
Fx medtager Mariagerfjord Kommunes plan-
strategi ikke færre end 12 ’dobbelttemaer’, som 
fx Bolig & Bymiljø, Energi & Klima, Viden & In-
novation for blot at nævne tre. 

Generation 2007 og 2011
Vi kan også sammenligne 2011-generationens 
temaer med temaerne fra strategierne fra 2007. 

Bæredygtighed fortsat et markant tema 
Bæredygtighed/miljø er et meget markant optræ-
dende tema i 2011-strategierne. Det optræder i 
hele 61 strategier i 2011 mod 26 i 20076. Og er 
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er Byliv. Det handler om at skabe liv i bykernen 
og byrum, kulturliv og events i de større provins-
byer. Fx skriver Esbjerg Kommune: ”Bymidten 
er udtryk for byens – og måske hele kommunens 
– identitet. Bymidter, der inviterer til længere 
ophold, giver plads og rum til at mennesker mø-
des. Mennesker i kontakt giver et interessant og 
levende byliv”9 I alt nævner 25 strategier dette 
tema.10  Det er fortrinsvis kommuner med store 
byer og større bymidter som fx Aalborg, Esbjerg, 
Fredericia, Helsingør, Herning, Holbæk, Ka-
lundborg og Randers. Men også en række 
forstadskommuner som Albertslund, Allerød, 
Herlev og Vallensbæk.

Landbrug som selvstændigt tema
Landbrug har vi indført som selvstændig kategori, 
hvilket det ikke var i 200711. Landbrug optræder 
23 gange i 2011-strategierne, ofte konkretiseret 
i overvejelser om placering af store svinebrug og 
biogasanlæg. Det er landbrugskommuner som fx 
Aarhus, Brønderslev, Esbjerg, Faaborg-Midt-
fyn, Herning, Ikast-Brande, Rebild, Ringkø-
bing-Skjern og Varde.

Medborgerskab og frivillighed
Et andet nyt tema er Medborgerskab/frivillig-
hed, hvilket 11 strategier har med.12 Det handler 
ofte om, hvordan frivillige kræfter kan aktiveres 
og være med til at løfte nogle af de kommunale 
serviceopgaver. Haderslev Kommunes strategi 

Temaer i kommuneplanstrategierne i 2007 og 2011
(Temaer der er kommenteret i teksten er markeret med fed) Total 2007 

(85PSer)

Total 2011

(70PSer)

Vægtet, forventet

antal ved  (85 PSer)

Erhverv 67 40 48

Agenda 21 (Ikke opgjort i 2011) 56 - -

Byudvikling 47 15 18

Trafik/infrastruktur 45 25 30

Natur (beskyttelse/benyttelse) 37 26 31

Det åbne land / landskab 36 12 15

Kultur 34 7 8

Bosætning 31 34 41

Fritid 30 9 11

Sundhed 29 29 35

Turisme/oplevelsesøk. 28 22 27

Bæredygtighed/miljø 26 50 61

Bymønster/byroller 24 6 7

Bolig(politik) 22 0 0

Viden/uddannelse (over folkeskoleniveau) 20 18 22

Detailhandel 18 2 2

(Borger)service, kommunal - NY 17 10 12

Byomdannelse 15 22 27

Hovedbyen 14 0 0

Landistrikter/landsbyer 13 11 13

Børn og unge 13 1 1

Levested (kommunen som) 12 0 0

Kulturarv 11 6 7

Vand 10 0 0

Beskæftigelse 9 3 4

Nærdemokrati 8 0 0

Økonomi 8 0 0

Klima(-tilpasning) 6 24 29

Kommunalreformen 6 0 0

Kulturmiljøer 4 3 4

Kystplanlægning 4 1 1

Grøn struktur i byen 4 0 0

Råstofområder 1 0 0

Byliv (NY) - 21 25

Medborgerskab/Frivillighed (NY) - 9 11

Landbrug(NY) - 19 23

Branding, markedsføring, synlighed (NY) 1 1
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er et typisk eksempel her, da det centrale tema er 
Medborgerskab og forstås af kommunen ”som bor-
gernes medvirken til at skabe tilbud og aktiviteter 
til glæde for sig selv og for andre. Medborgerskab 
handler i høj grad om at tage et medansvar for sin 
egen udvikling, men også for kommunens fortsatte 
udvikling og handling på den nuværende situation 
– en situation hvor vores ressourcer er under pres.” 
13 Temaet optræder i strategier fra vidt forskellige 
kommuner som fx Albertslund, Hillerød, Heden-
sted, Odder, Odsherred og Sorø.

Sundhed 
Temaet Sundhed er ikke nyt idet det optrådte i 29 
strategier i 2007. I 2011 optræder det i 35 stra-
tegier. Indholdsmæssigt er temaet mange gange 
kendetegnet ved overvejelser om, hvordan kommu-
nen rent strukturelt kan arbejde med forebyggelse 
af livstilsygdomme. Ofte om mulighed for rekreativ 
brug af kommunens grønne områder, evt. konkreti-
seret ved tilgængelighed og stiplanlægning. Andre 
gange tager strategierne et mere helhedsorien-
teret syn på sundhed op – fx vejledning om kost, 
rygning, alkohol og motion (de såkaldte KRAM-fak-
torer). Andre igen vil arbejde for bedre koordine-
ring af regionale og kommunale sundhedstilbud og 
-forløb. Albertslund og Kalundborg Kommuners 
strategier er eksempler på det. 
 
Gør kommuneplanen troværdig
Den fjerde anbefaling handler om, at kommunepla-
nen skal være stedet, hvor potentielle investorer, 
tilflyttere og virksomheder finder tryghed og sik-

kerhed for, at kommunens udvikling er gennem-
tænkt og hensigtsmæssig. Kommuneplanen skal 
fortælle, hvad der er sikkerhed for på den korte og 
den lange bane. 

En indikator kan her være, om planstrategierne 
tager temaer op om kommunal servicestruktur og 
tilpasning af serviceniveauet til en presset kom-
munal økonomi med vigende befolkningstal. Det 
er ret fraværende temaer i den nye generation af 
planstrategier. Det er på trods af, at diskussionen 
om økonomisk krise, udkantsdanmark og pres-
sede kommunale økonomier har kørt på fuldt tryk 
i planperioden. 

Guldborgsund Kommune skal fremhæves for, 
for alvor at tage diskussionen om tilpasning af 
servicestruktur til et vigende indbyggertal op. 
Det gør deres planstrategi troværdig. I kom-
munens strategi står der, at det vil være en stor 
udfordring, at fastholde det hidtidige høje kom-
munale serviceniveau overalt i kommunen, fordi 
der i disse år sker en affolkning i flere af kom-
munens landområder. Derfor udpeger kommunen 
i sin kommuneplanstrategi en række centralt 
beliggende bosætningsområder. De består af 
centerbyer, landdistriktscentre og et centralt be-
liggende ’bybånd’, hvor borgerne fremover kan 
vide sig sikre på så høj kommunal service, som 
muligt. ’Andre områder vil sandsynligvis opleve 
serviceforringelser’, står der i strategien. ”Må-
let er højere tæthed fremover og dermed bedre 
grundlag for kommunal service som fx kollektiv 

trafik, hjemmehjælp og børnepasning, og samtidig 
et godt grundlag for levedygtig privat service, som 
fx detailhandel,” siger plankonsulent Nina Munk fra 
kommunens Plan- og Erhvervsafdeling, der har været 
tovholder på planstrategiarbejdet. Det vil selvsagt 
fortsat være muligt at bosætte sig uden for bosæt-
ningsområderne – men her må borgerne dog forvente 
et lavere serviceniveau. Det er klar tale og Guldborg-
sund Kommune kommer dermed med et modigt og 
ærligt bud på at løse den serviceudfordring, som 
mange andre kommuner vel nok oplever, men af flere 
grunde tøver med at reagere på.14

Anderledes forholder det sig med Morsø Kommune, 
der i sin planstrategi indledningsvis nævner, at kom-
munens skolestruktur står for at blive revideret, men 
så ikke bruger flere kræfter på dét emne. Når et af 
Morsø Kommunes planstrategitemaer er bosætning, 
og når nærhed til skole er dokumenteret som en vig-
tig bosætningsparameter, virker dette utroværdigt.

Skab ejerskab og opbakning  
Den femte og sidste anbefaling handler om at samle 
opbakning til planstrategien internt i kommunen – 
både i de relevante politiske udvalg og på tværs af 
kommunens forvaltninger. Netop af hensyn til senere 
ejerskab til strategien, er overvejelser om, hvem der 
skal udarbejde, hvem der skal inddrages og i hvilke 
dele af processen, helt centrale.

Her kan man tale om tre typer strategier – den fysi-
ske planstrategi, den helhedsorienterede udviklings-
strategi og den fokuserede strategi.
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Tre strategi-typer
Plan09 fik af KU/life udarbejdet en evalueringgs-
rapport af 1.generations planstrategier. Her skel-
ner man mellem tre strategityper:
Den fysiske planstrategi profilerer sig med 4-5 
mere traditionelle temaer som bolig, landskab og 
trafik. Den er rettet mod det fysiske billede; den 
udvikles ofte i teknisk regi og varetages af fagud-
valget.

Den helhedsorienterede planstrategi opererer med 
flere temaer, 6-8 stykker, f.eks. ”medborgerskab” 
og ”kommunen som arbejdsplads”.  Den fokuserer 
mindre på det fysiske billede og er mere proces-
orienteret. Fagligt knyttes den til centralforvaltnin-
gen.

Den fokuserede strategi arbejder kun med få em-
ner, 3-4 stykker. Emnerne er til gengæld brede, 
f.eks. ”en flerstrenget erhvervsudvikling” eller ”en 
sund investering”. Emnerne føres ofte direkte over 
til projekter. Planstrategien styres i centralforvalt-
ningen men udarbejdes på tværs i kommunen. Pro-
cessen spiller en vis rolle.

I den aktuelle screening for 2011 er der ca. 51 fy-
siske planstrategier, 16 helhedsorienterede og 18 
fokuserede. 

En tidlig planstrategi i 2014?
Mange af de planstrategier, som vi fremhæver i 
ovenstående, har på en ret bevidst måde forholdt 

     Bosætningskort fra Guldborgsund Kommune

Bosætningsområder

Bybånd

Byer og sommerhusområder
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UDVIKLINGS- OG 
PLANSTRATEGI 
Hillerød Kommune 2011-2015. 
Strategiens formål er at være et skridt på vejen til en 
langsigtet og helhedsorienteret udvikling(side 5). Stra-
tegien er udarbejdet af kommunens udviklingsafdeling, 
men med involvering af alle kommunale afdelinger og 
forvaltninger. Den er 57 sider lang og har seks bredt 
opslåede temaer: Kommunal service og livskvalitet, 
regional hovedstad, infrastruktur og bosætning, uddan-
nelse og job, natur, kultur og oplevelser og kommunen 
som arbejdsplads. Det sidste tema kommunen som ar-
bejdsplads vidner om, at strategien også skal bruges 
internt i den kommunale organisation og har et HR/
personalepolitisk sigte. For hvert tema er der beskrevet 
1-4 mål, som skal udmøntes i en lang række overord-
nede handlinger. Strategiens længde, brede temaer og 
mange handlinger gør, at det svært at få overblik over, 
hvad der er Hillerød Kommunes overordnede politisk-
strategiske retning i denne valgperiode.  

FYSISK STRATEGI

Frederikssund Kommunes Plan og Agen-
da 21-strategi 2011. 
Strategien har en klar afgrænsning af sit formål: det er 
en fysisk strategi, der primært omhandler kommunens 
fysiske udvikling (side 7) og er udarbejdet af kommu-
nens Plan og Miljø-afdeling. Den er 25 sider lang og 
opererer med fem ret traditionelle planfaglige temaer, 
nemlig By og bolig, Erhverv, Landskab, Klima og Energi 
og Oplevelser og Fritid. Det sidste tema om Oplevelser 
og Fritid er måske det mindst traditionelt planfaglige 
tema, men det profileres som en fysisk udmøntning 
af kommunens turismeindsats og kultur-, fritids- og 
idrætspolitik igennem planlægning for bedre adgang til 
arealer med natur- kultur og oplevelsesværdier, som fx 
rekreative bynære områder, stiplanlægning i fjordland-
skabet etc. Dette er eksempler på konkrete handlinger, 
som kan udføres af planforvaltningen. Planstrategien 
virker som et meget centralt dokument for kommunens 
Plan og Miljø-afdeling og det relevante politiske ud-
valg, men i mindre grad for kommunen som helhed. 

FOKUSERET STRATEGI 

Struer Kommune
Udviklingsstrategi ”Tæt på mennesker, teknologi 
og natur”, der med sine 10 sider formentlig er den 
korteste af de nye strategier. Kommunen oplever 
befolkningstilbagegang og har derfor valgt Bosæt-
ning som strategiens overordnede tema, der un-
derstøttes af tre brede undertemaer: ’mennesker’, 
’teknologi’ og ’natur’. Hvert af de tre undertemaer 
indeholder brede og tværgående betragtninger om 
fx foreningsliv, kultur, ældre og uddannelse. Men 
undertemaerne konkretiseres til slut i tre fysiske 
’fyrtårns’-projekter: fx et fritids- og sundhedscen-
ter, der – på papiret i hvert fald – er en strategisk 
indsats, der kan bane vejen for mere bosætning i 
kommunen fremover.

”Vi var ret bevidste om, ikke at lave en traditio-
nel fysisk strategi. Vi har ikke så meget fokus på 
’skal-ting’, mere på at sætte fokus på nogle pro-
jekter, som vi gerne vil løfte i planlægningen” si-
ger tovholder på udviklingsstrategien Claus Falk 
Petersen fra Struer Kommunes Planafdeling, og 
fortsætter: ”Alle tre fyrtårns-projekter har vi haft 
på tegnebrættet i kortere eller længere tid, men 
med udviklingsstrategien vil vi fremhæve og sætte 
politisk fokus på dem i håb om at kunne realisere 
dem fremover”.

På papiret virker Struer Kommunes udviklingsstra-
tegi velegnet til at sætte fokus på overordnede, 
tværgående og politisk formulerede mål. Og er 
således et konkret eksempel på en strategi, der er 
centralt politisk-strategisk dokument i kommunens 
udvikling og planlægning. 

3 typiske eksempler:

30



31

sig til, hvilken rolle kommunalbestyrelsen skulle 
spille i planstrategiprocessen. En tydelig involve-
ring af kommunalpolitikerne er væsentligt for at 
sikre politisk forankring og ejerskab af planstrate-
gien og dens temaer.

Vores screening af planstrategierne tyder imidler-
tid på, at mange kommuner ikke har organiseret 
arbejdet med en klar arbejdsdeling mellem plan-
strategi og kommuneplan. Der er tendens til, at 
mange planstrategier bliver en slags indholds-
fortegnelse til den fremtidige kommuneplan: 
Det tyder fx det høje gennemsnitlige antal sider 
på, samt at mange planstrategitemaer er tradi-
tionelt fagligt/teknisk formulerede og profilerede. 
Mange af planstrategierne opererer desuden på 
sektorniveau i stedet for at være et centralt do-
kument for kommunens udvikling. Dermed er der 
meget business as usual over generation 2011.

Når dette er sagt, er der en del gode eksempler 
på strategier, der som fx Guldborgsund Kommune 
forholder sig til kommunens vilkår så som den 
økonomiske og demografiske situation og foreta-
ger strategiske til- og fravalg. Men vi kunne godt 
bruge flere.  

Vores bedste råd er derfor, at man allerede nu – 
mens kommuneplanrevisionen gennemføres – i 
hver kommune tager en diskussion om, hvordan 
planstrategiarbejdet i 2014 efter næste kommu-
nevalg bør tilrettelægges med politisk fokus og 
professionel projektledelse.

Den norske planlov har for nylig kopieret den dan-
ske model med at starte kommuneplanlægningen 
med en planstrategi efter kommunevalget. På 
baggrund af dansk rådgivning valgte Stortinget – 

til forskel fra dansk planlov – en bestemmelse 
om, at planstrategien skulle fremlægges al-
lerede det første år i valgperioden. Derved bli-
ver sammenhængen mellem den overordnede 
fysiske planlægning og kommunalbestyrelsens 
samlede visioner og flerårsbudgettet mere selv-
følgelige. - Nu kan vi lære af Norge.  

Forkortet af redaktionen

Niels Østergård er formand for projektets styregruppe

Ellen Højgaard Jensen er en del af projektsekretariat og di-

rektør for Dansk Byplanlaboratorium.

Christian Broen er er en del af projektsekretariat og projekt-

leder hos Dansk byplanlaboratorium.

Litteraturhenvisninger:
1Desuden er det sjældent muligt at læse ud af strategierne, 

om de er koblet til kommunens budget, så screeningen af 

planstrategierne giver ikke noget overblik over, hvor mange 

strategier, der rent faktisk er koblet til budgettet.  

2Teknisk set er Helhedsplan11 et tillæg til kommuneplanen 

fra 2009. Men et kommuneplantillæg, der giver overblik over 

kommunen i sin helhed og er et fuldstændigt administrations-

grundlag.

3Læs hele artiklen på www.byplanlab.dk/plan13

4Læs hele artiklen på www.byplanlab.dk/plan13 

5Metodeforbehold: i sammentællingen vægter de strategier, 

der har mange temaer mere. 

 
6Her skal selvfølgelig tages en række metodiske forbehold, 

idet 2011-sreeningen ikke opgør i forhold til Agenda 21, 

da dette er noget kommunerne er pålagt at arbejde med 

ifølge loven. Det gjorde derimod 2007-screeningen, hvor 

Agenda 21 var det 2. mest dominerende tema (og optrådte 

57 gange).

7Ligesom i 2007 sondrer screeningen mellem dem der ar-

bejder proaktivt med temaet bæredygtighed overfor dem 

der arbejder mere defensivt med at tilpasse sig klimafor-

andringerne. Selvom mange af de kommuner der tager 

bæredygtighedstemaet op tager også temaet om klimatil-

pasning op, men ikke alle. 

8Læs hele artiklen på www.byplanlab.dk/plan13

9Esbjerg Kommune, Ansvar og identitet, Debatoplæg til 

kommuneplanstrategi:9

10Måske 2007-strategierne også eksplicit nævnte byliv som 

tema? I 2007-screeningen nævnes temaet ikke, men lig-

nende temaer som Fritid (30 i 2007, mod 14 i 2011)og Kultur 

(34 i 2007, mod 6 i 2011) har måske indeholdt Bylivstemaet.

11I 2007-screeningen var Det åbne land et ret dominerende 

tema, der optrådte 36 gange og kan have indeholdt Land-

brugstemaet.  I 2011 optræder Det åbne land/Landskab 

kun 12 gange og er ofte karakteriseret i overvejelser om 

at styrke dominerende landskabstræk igennem landskabs-

analyser, overvejelser om rekreativ brug af det åbne land. 

12Forbehold: det nye tema Medborgerskab/frivillighed aflø-

ser i måske nogen grad det gamle tema om Nærdemokrati 

(som optrådte otte gange i 2007).

13Haderslev Kommune, Planstrategi 2011:9.

14Læs hele artiklen på www.byplanlab.dk/plan13
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11 vinterbadere fra den lokale vinterbaderklub ’Valkyrien’  

åbner det bevægende borgermøde. Foto: Køge Kyst

NÅR OPLEVELSER OG 
BEGIVENHEDER BLIVER  
TIL STRATEGI

Af  Lise Juul Madsen og Louise von Müllen
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Det bevægende borgermøde
”I begyndelsen var ordet” lyder det fra mikro-
fonen. Ca. 300 mennesker i alle aldre er samlet 
ved Udsigten, den store midlertidige samlings-
plads, der er vendt mod strandengen og Køge 
Bugt. Få sekunder forinden er 11 kvindelige 
vinterbadere stået op af vandet og har tørret sig 
med håndklæder, der danner ordet BEGYNDEL-
SEN.  
”Alting begynder med, at vi taler om tingene” 
fortsætter taleren, der står ved siden af den 
hjemmebyggede dj-Christiania cykel, der lægger 
højtaler til den sceniske performance, som vi er 
medvidende til. Det er Jes Møller, projektdirektø-
ren i Køge Kyst, der taler. Men dette er ikke kun 
begyndelsen på den næste times performance, 
Det bevægende borgermøde. Det er også be-
gyndelsen på 30 års byomdannelse af de gamle 
havnearealer på Søndre Havn i Køge. 
Deltagerne på vandringen gennem det efterladte 
industrielle landskab skal være med til at ind-
tage området, transformere det og knytte nye 
betydninger, værdier og følelser hertil. Udgangs-
punktet er den scene, som vi står på, og dermed 
er det udviklingsprojektets mål også at fastholde 
og udvikle noget af den identitet og historie, der 
allerede er i området. Begivenheden, det bevæ-
gende borgermøde, er et eksempel på, hvordan 
kultur og kunstneriske strategier i dag indopta-
ges i planlægningen som et strategisk redskab, 
der driver byudviklingen fremad med planlæg-
gerne i Køge Kyst ved roret.

Artiklens baggrund
Nærværende artikel er baseret på seks må-
neders feltarbejde i Køge, hvor partnerskabet 
Køge Kyst har igangsat en omfattende byudvik-
ling. I udviklingsplanen, der ligger til grund for 
projektet, er der et særligt strategisk fokus på 
”bæredygtighed, dialog, erhvervsudvikling, kultur 
og byliv og trafik og parkering.”1 Artiklen her 

1 Fra http://koegekyst.dk/udviklings-plan/den-strategiske-
plan/strategi-fordialog 

fokuserer på strategierne om kultur og byliv og 
dialog, og på hvordan de ’levendegøres’ i form 
af oplevelser og begivenheder.  Den overordnede 
pointe er, at de midlertidige aktiviteter, begiven-
heder og kunstudstillinger i byens rum, ikke bare 
er ’gimmicks’, men er afgørende for, hvordan den 
nye bydel skabes.

Grundantagelsen i artiklen er, at oplevelser og 
begivenheder har en reel indvirkning på den 
langsigtede planlægning. Sproglige, kropslige 
og symbolske virkemidler er med til at skabe en 
specifik æstetik erfaring (Dewey 1934). Denne 
antagelse bygger på en forståelse af, at æstetik 
kan være handlende, dvs. ”…når kunst først 
finder sted i det øjeblik der erfares, opleves og 
virker på en modtager, bliver kunsten til én ud 
af mange sociale praksisformer. Et socialt mel-
lemrum, hvori vi alle er medskabere.” (Samson 
2012:22) Der er altså tale om en bevægelse væk 
fra den rene form- og værkæstetik mod en æste-
tik, der ikke handler om ’det skønne’, men om 
handlinger og virkninger. 

Konkret indkredser artiklen tre perspektiver på 
den strategiske planlægning i Køge Kyst og på 
de forandringer, som planlægningen gennemgår 
i disse år:
For det første betyder den strategiske satsning 
på begivenheder og oplevelser, at planlægnin-
gens virkemidler ændrer sig: Affekt, følelser 
og værdier anvendes som stemningsskabende, 
engagerende og involverende redskaber, hvorved 
det politiske spillerum udvides. 
 
For det andet betyder denne udvidelse af det 
politiske, at borgerrollen ændres og derved 
aktualiseres debatten om demokratiets indret-
ning. Det politiske forhandles ikke kun på det 
traditionelle borgermøde, men også i kraft af de 
hverdagslige rutiner og kulturelle udlevelser, som 
borgerne fører. 
 

I byudviklingsprojektet Køge Kyst 
udgør kulturelle oplevelser og 
kunstneriske begivenheder en 
væsentlig del af den strategiske 
planlægning. Derfor udvides den 
politiske sfære, idet forhandlingen 
om fremtiden rykker ud i byens 
rum, og anvender kunsten og 
kulturens æstetiske kommunikati-
onsformer.
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Artiklens tredje pointe er, at de organisatoriske 
forandringer, som partnerskabet Køge Kyst 
repræsenterer, understøtter den ændrede bor-
gerrolle: Ved i stigende grad at arbejde gennem 
netværk muliggøres en bredere involvering, 
samtidig med at borgerne får et større ansvar.  

Pointerne udfoldes i det følgende gennem il-
lustrationen: det bevægende borgermøde, der 
skal ses som én brik ud af flere i det strategiske 
planlægningsarbejde i Køge.  På den ene side er 
det bevægende borgermøde en enkeltstående 
begivenhed, mens det på den anden side, også 
siger ganske meget om den generelle udvikling 
af planlægningen i Køge og andre steder. Så-
ledes argumenterer vi for, at det bevægende 
borgermøde kan læses som en del af en større 
vending indenfor planlægningen, hvor oplevelser 
og begivenheder bliver til strategi.

Begivenheder og oplevelser som strategisk 
værktøj
Når de gamle havnearealer på Sønderhavn er 
kulisse til begivenheder som det bevægende bor-
germøde, til oplevelser som den populære, inter-
nationale, streetartudstilling Walk This Way eller 
til Urban Play, den store samtidskunstudstilling, 
der åbnede i maj 2012, er det udtryk for, at de 
kulturelle begivenheder ændrer betydning. Ud-
viklingen har været undervejs længe. Det nye er 
det omfang og den seriøsitet, hvorved kultur og 
begivenheder indgår som del af det strategiske 
planlægningsarbejde. Kunsten og kulturen og 
dermed de begivenheder og oplevelser, der føl-
ger med, er med til at iscenesætte planlægnin-
gen og de fysiske steder på nye måder. Gennem 
den ændrede strategi involveres nye og eksiste-
rende brugere af området i planlægningen. Det 
er ikke de rationelle argumenter og virkemidler, 
som vi kender fra det traditionelle borgermøde, 
som anvendes på borgermøde-vandringen gen-
nem området. I stedet er det følelser, værdier 

og det, vi argumenterer for, kan indfanges under 
begrebet affekt, der er på spil (Thrift 2008:174). 
Det affektive kan ses som de sanselige møder 
og virkninger, der er mellem mennesker, mellem 
kroppe og de rum, de befinder sig i (Samson 
2012:223). Følelser, stemninger, værdier og af-
fekt er på ingen måde nyt i byen. Det er det, som 
kendetegner byen med dens virvar af oplevelser 
og møder med ukendte mennesker (Simmel 
1992). Det nye er, at der er et mål bag og en stra-
tegisk brug af disse virkemidler (Thrift 2008:171). 
Målet er at involvere og engagere brugerne af 
stedet: Både dem, som allerede er der, og dem, 
som vil komme til gennem årene. 

Forhandlingen om fremtiden
På det bevægende borgermøde er det performer 
Kristofer Krarup, som har iscenesat en række 
steder på Søndre Havn med forskellige perfor-
mances, der viser scenarier for områdets fremtid. 
Gennem indlevelse – og en vis grad af provoka-
tion – forhandles stedets fremtid. Hvilken by skal 
Køge udvikle sig til? Hvem skal bo her? Hvordan 
skal hverdagslivet føres? Det er disse og andre 
spørgsmål, der anes i konturerne af vandringen. 
På den måde bliver vandringen også båret af 
værdier – og diskussionen af hvilke værdier 
– der skal ligge til grund for fremtiden. Det er 
derfor, det er et bevægende borgermøde. Det 
er en sanselig og kropslig bevægelse gennem 
området – og en følelsesmæssig bevægende 
oplevelse. Den appellerer til den enkelte gennem 
en iscenesættelse af scenarier, som vi kender 
til: Hvordan er mit tilhørsforhold til Søndre 
Havn? Hvilken identitet tillægger jeg stedet? Og 
hvordan vil jeg gerne være med til at forme den 
kommende by? 
Samtidig appellerer vandringen til den fælles 
flok, fordi det er en oplevelse, vi får sammen. 
På den måde er vandringen også en bevægelse, 
der peger fremad, og som derved har en stra-
tegisk funktion. Kornberger og Clegg beskriver 

det således: “The practice of strategizing, from 
the staged public events to the exhibitions, (..), 
can be analysed as an aesthetic phenomenon.” 
(2011:20) Det er den fælles æstetiske oplevelse, 
der giver strategien sin udfoldelseskraft, men 
det er også den, der gør, at feltet for det politiske 
udvides. Det bevægende borgermøde bliver til 
politik, fordi det er en fælles forhandling af vær-
dier for det gode liv. 

Vi ser dermed det bevægende borgermøde som 
et øjeblik, hvor der skabes en fælles socialitet og 
en offentlighed, der får betydning for udviklingen 
af Køge Kyst.  Gennem skabelsen af mentale 
billeder og tilknytninger hos borgerne igangsæt-
tes en meningsdannelse og en fælles forståelse 
af udviklingsprojektets retning. Det bevægende 
borgermøde er derfor et eksempel på en hand-
lende æstetik, der indvirker på det sociale og 
politiske, og dermed har en effekt, der rækker 
udover den enkeltes subjektive oplevelse. 

Borgernes skaberkraft som kulturelle 
aktører
Det bevægende borgermøde er med til at skabe 
tilhørsforhold til og identitet for den kommende 
by. På den måde er det både en kulturel begiven-
hed, som en del af kultur og bylivsstrategien, og 
et interaktionselement, der indgår i dialogstrate-
gien, hvor ”Køge Kyst tror på, at den gode by kun 
kan udvikles i tæt samspil med nuværende og 
fremtidige brugere.”2 

Ifølge Siv Raun Andersen, der er Chefkonsulent 
for byudvikling, kultur og byliv i Køge Kyst, er det 
udviklingsselskabets rolle at facilitere og mo-
bilisere de kulturelle værdier og ressourcer, der 
allerede eksisterer i området. Ved at opdyrke og 
udfolde de kræfter, som borgerne og de kulturel-
le foreninger har, skabes et afsæt for, at kulturen 
kan blomstre og videreudvikles. 
2  Fra http://koegekyst.dk/udviklings-plan/den-
strategiske-plan/strategi-for-dialog.aspx d. 3.3.2012.
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”Vi har fokus på skabelsen af kultur. Vi går ind 
og understøtter den eksisterende kultur. Vi skal 
være med til at folde de eksisterende ressourcer 
i området ud og opdyrke dem. Det er ikke os, 
der kommer med en kultur. Der ER en kultur, og 
det er den, der skal være bærende i fremtiden. 
De eksisterende brugere og kulturaktører er de 
reelle skabere,” siger Siv Raun Andersen. 
Hun mener ikke, det handler om at skulle dirigere 
det kulturelle miljø, men derimod om at under-
støtte det, for derved at få de kulturelle aktører 
”... med på, at de har en skaberkraft selv”.
  
Strategien betyder, at Køge Kyst inddrager 
mange forskellige aktører, der, i netværk og 
krydsninger af relationer, indgår som en central 
del af skabelsen af den nye bydel. Køge Kyst in-
tervenerer på den måde i borgernes hverdagsliv, 
og rykker ved de kendte former for involvering, 
som allerede foregår i Køge, hvilket det bevæ-
gende borgermøde er et rigtig godt eksempel på. 
Den udvidelse af det politiske felt, som denne 
strategi vidner om, betyder også, at borgernes 
rolle i byudviklingen ændres. 

Ændrede borgerroller
De kulturelle begivenheder er effektive kommuni-
kationsformer, fordi de er med til at skabe positiv 
energi, ejerskab og tilhørsforhold til udviklingspro-
jektet. Omvendt er det ikke altid så tydeligt, hvad 
der sker, når den kulturelle kommunikation er på 
banen. Begivenheder som det bevægende borger-
møde befinder sig i en gråzone mellem den poli-
tiske arena, hvor  det er rationelle argumenter og 
fakta som hersker, og den æstetiske og kulturelle 
arena, der er båret af værdier og følelser (Korn-
berger og Clegg 2011:3). Derfor ændres rammerne 
for den politiske forhandling, så processerne, der 
er med til at forhandle områdets fremtid, bliver 
mere flydende. På den ene side åbner de kulturelle 
begivenheders indtog på den politiske arena der-
med op for nye muligheder, men det forudsætter 
også en større bevidsthed og refleksion hos den 
enkelte deltager. Udviklingen har mange potentia-
ler, men det rejser også en række etiske såvel som 
organisatoriske spørgsmål i forhold til at arbejde 
med sådanne strategier, værktøjer og virkemidler. 
For selvom målet om at inddrage, involvere og 
skabe ejerskab blandt borgerne til byudviklingen 
er klart, er de samfundsmæssige betingelser, der 

ligger til grund for selve projektet, mere uklare 
og præget af usikkerhed og kompleksitet. Det er 
ikke kun gældende for situationen i Køge, men 
er en generel tendens (Sehested 2002, Torfing og 
Sørensen 2006).
 
Organisatoriske forhold, muligheder og 
begrænsninger
Kompleksiteten og usikkerheden i samfundet 
betyder, at der i langt højere grad er behov for 
professionalisme i forhold til at håndtere de 
mange aktører og de problemstillinger, som et 
projekt som Køge Kyst altid vil rumme. Ud over 
økonomiske, geografiske og tidsmæssige argu-
menter for samarbejdet mellem Køge Kommune 
og Realdania By er der i projektorganiseringen 
Køge Kyst, såvel som i bevidstheden om den 
strategiske planlægning, nogle overvejelser og 
fordele, som bliver meget synlige i udøvelsen 

     ’Det bevægende borgermøde’ Foto: Lise Juul Madsen
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af strategierne om dialog og kultur og byliv. Jes 
Møller, projektdirektør i Køge Kyst, beskriver, 
hvordan det er vigtig, at den generelle stemning 
er positiv for at skabe et stabilt udgangspunkt for 
projektet. Gennem det stærke fokus på, at dialog 
og information skal ud i netværket, sikres en 
bred opbakning til projektet. Dette kan dog også 
betyde, at processen kan blive mindre effektiv, 
når alle de mange parter skal involveres og lyt-
tes til. Jes Møller fortæller om den procestid de 
i Køge arbejder med, hvorfor: ”... trangen til at 
skabe konsensus eller kompromisser vil nogen 
gange medføre, at man bryder nogle logikker 
for, hvordan noget skal gøres. Men jeg synes, at 
man skal veje det op imod den anden form for 
robusthed, man får af, at der er opbakning. Det 
er nogle vægtskåle, som man må balancere af 
mod hinanden. Så der er grænser for, hvad man 
kan kompromisse på. Samtidig må man prøve at 
skabe så meget forankring og ejerskab, som man 
overhovedet kan.” 

Kultur og dialog som del af større strategisk 
vending
Der er en oplagt forbindelse mellem de stra-
tegiske indsatsområder: Parallellen mellem de 
kulturelle begivenheders virkemidler på den ene 
side, og opbygningen af ejerskab og forankring 
gennem dialogen og organiseringens procestid 
på den anden, viser også, at det værdi- og fø-
lelsesbaserede i planlægningen ikke kun er et 
spørgsmål, der vedrører kulturplanlæggeren. 
Tværtimod er det vores opfattelse, at planlæg-
ningen i Køge, såvel som andre steder, i disse år 
tager rigtig store skridt i retningen af at åbne for 
nye og innovative måder at gøre planlægning på. 
Ved at arbejde med værdier, affekter og følelser i 
de strategiske satsninger bevæger planlæggerne 
sig også ind på felter, der kan være svære at 
styre. Planlægningens genstandsfelt, samfundet, 
er komplekst. Samtidig er det, der planlægges 
’wicked problems’ (Rittel og Weber 1973), dvs. 
problemer som ikke har én bestemt løsning. Når 

der igangsættes initiativer, som forudsætter en 
aktiv handlen fra modtagerne, altså borgerne og 
alle de andre interessenter, er det ikke forudsige-
ligt, hvilke resultater, der kommer. Den usikkerhed 
og kompleksitet, der ligger i disse processer, gør, 
at de kan udvikle sig uforudsigeligt og spontant, 
hvorfor reaktionen kan være svær at kontrollere. 

Som planlægger kan du sætte et mulighedsrum 
op, hvorved dine handlinger kan pege mod nogle 
bestemte outputs, men der vil altid være en vis 
usikkerhed forbundet med  disse handlinger. Den 
ændrede forudsætning for planlægningen har ikke 
kun betydning for planlæggeren, men også for bor-
geren. Det repræsentative demokrati udfordres af 
nye og anderledes måder at gøre politik og plan-
lægning på. Kulturens rolle i Køge er et eksempel 
på denne rekontekstualisering af det politiske: 
Forskydningen af de arenaer, hvor politik skabes, 
forhandles og udføres, betyder, at publikum, der 
overværer – og forbruger - en begivenhed eller 
udstilling bliver en central del af politikskabelsen. 
Herved bliver spillets regler mere flydende, og 
det kan være svært at vide, hvornår man (blot) 
er tilskuer, og hvornår man er en del af en større 
policyproces.

Afslutning
Tilbage på Søndre Havn. Det bevægende borger-
møde er ved at være slut. Slangen af mennesker 
– unge som gamle – har bevæget sig rundt i 
området, været en del af og overværet mulige 
iscenesættelser af områdets fremtid.  
”Jeg havde ikke regnet med, jeg skulle til borger-
møde i dag” siger en ældre kvinde, der tilfældigt 
er blevet draget med af menneskemængden; ”men 
det var en sjov oplevelse”.  

Flere af deltagerne ligner ikke den traditionelle 
borgermødedeltager, men det betyder ikke, at 
områdets fremtid ikke bliver diskuteret. For mange 
er det en øjenåbner at gå igennem området og se 
det fra nye vinkler. 

Mødet afspejler den udbredte positive stem-
ning, vi mødte igennem de 6 måneder, vi lavede 
feltarbejde til specialet: ”Planlægning som 
performativ praksis – et situeret casestudie af 
Køge Kyst”. 

Vi mener, at Køge Kysts strategi har mange po-
tentialer. Det bliver derfor spændende at følge 
projektet og se, hvordan dialogen om og ejerskab 
til projektet udvikler sig i takt med, at der bygges 
på Søndre Havn. 

Lise Juul Madsen og Louise von Müllen skrev deres spe-
ciale ”Planlægning som performativ praksis – et situeret 
casestudie af Køge Kyst” som del af deres uddannelse på 
Performance Design på RUC i efteråret 2011.
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HVORDAN ER KULTURSAMARBEJDER MED 
TIL AT UDVIKLE BYER?

Kultur udpeges oftere og of-
tere som en vigtig katalysator for 
vækst. Her vidner projekter som 
’Kulturplan Øresund’, det nyligt 
afsluttede interregionale projekt 
’Øresundsregionen som Kreativ 
Metapol’ samt Kulturministeriets 
regionale kulturaftaler om, at det 
samme synes at gælde på regio-
nalt plan. Men hvad er det så helt 
konkret, at disse kultursamarbej-
der på tværs af kommunegrænser 
bidrager med ift. at tilføre den 
enkelte kommune så vel som hele 
regionen vækst og udvikling? Og 
hvis de tværgående kultursamar-
bejder er vigtige, hvorfor er de så 
det?

Af Lene Schaumburg og 
Inge Langkilde

Med det treårige interregionale projekt ’Øre-
sundsregionen som Kreativ Metapol’ som case 
vil denne artikel forsøge at give et bud på disse 
spørgsmål. Det vil dels ske på baggrund af vores 
erfaringer som procesrådgivere på Kreativ Meta-
pol, dels på baggrund af en kortlægning af pro-
jektets resultater og deltagernes erfaringer med 
projektet. Til slut giver vi inspiration til, hvad det 
kan være en god idé at være opmærksom på, når 
man som kommune vælger at deltage i et regio-
nalt og tværgående kultursamarbejde.

Om Kreativ Metapol
Kreativ Metapol var et EU-støttet Interreg-pro-
jekt, der forløb i perioden 2008-2011. Projektet 
involverede kulturforvaltere i syv danske og syv 
svenske kommuner og Region Skåne samt forske-
re fra tre universiteter. Formålet var overordnet 
set at skabe kommunal og regional udvikling ved 
at bruge kunst, kultur og borgerinddragelse som 
løftestang.

En åben og kreativ proces
Kreativ Metapol var organiseret omkring syv 
delprojekter, som bl.a. relaterede sig til byens 
rum, børn og unge, sundhed og erhverv. Fra den 
øverste ledelses side havde man samtidig valgt 
en åben og kreativ proces, hvor kulturforvalterne 
selv skulle definere det specifikke indhold af del-
projekterne og styre udviklingsprocessen. Inspira-

tionen og kompetencerne skulle kulturforvalterne 
udvikle undervejs ved at skabe nye netværk, samt 
ved at arbejde sammen på tværs af regionen og 
herigennem drage nytte af hinandens erfaringer 

ØRESUNDSREGIONEN SOM KREATIV METAPOL

HVAD EU-støttet Interreg-projekt i perio 
 den 01.10.2008 – 31.09.2011.
HVEM Kulturforvaltere i syv danske og syv  
 svenske kommuner og Region Skå- 
 ne samt forskere fra 3 universiteter:  
 RUC, CBS og Malmö Högskola.
HVORFOR Kommunal og regional udvikling.
 Kompetenceudvikling og netværks 
 skabelse.
HVORDAN Arbejde med kultur tværfagligt på  
 seminarer og indenfor syv delpro- 
 jekter:

•	 Byen som Scene – byens rum
•	 Fortællinger i Lyd – sundhed og landska-

ber
•	 Fortællekraft – sundhed
•	 Deltagerkultur – teoretiske tilgange
•	 Unge møder Unge – ungenetværk
•	 Børnekulturmagasin – børnekulturtilbud
•	 Cultural Planning – erhverv
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og viden. Initiativtager til projektet og medlem af 
projektets formandskab, Flemming Olsen, beskrev 
projektet som ”et kæmpe laboratorium og kompe-
tenceudviklingsprojekt” for kulturforvaltere, og i 
tråd med artiklens afsæt forklarede projektleder 
Søren Buhl Hornskov hvorfor:

”Det har været en helt bærende idé, at vi er 
under omstilling til en helt ny type forvaltning, 
hvor forvalterne ikke bare kan regne med at her 
kommer et sæt opgaver, der er defineret gennem 
lovgivningen, og dem skal vi [som forvaltere] løse 
i den rækkefølge, de er prioriteret. Tanken er, at 
det sker ikke mere. (…) Nej, nu skal du selv ud 
og opsøge og skabe dialog med aktører, du ikke 
kender, kulturformer, du ikke kender. (…) Derfor 
har vi overskriften ’fremtidens kulturforvaltning er 
en deltagerkultur’. Der er rigtig mange, der tror 
på, at det er den vej, vinden blæser.” (Søren Buhl 
Hornskov)

Det hele resulterede i projekter, der spændte vidt 
fra eksempelvist lydvandringer og kulturkortlæg-
ninger til udvikling af nye metoder til inddragelse 
af borgere i udviklingen af fysiske rum og omgi-
velser.

Undervejs i Kreativ Metapol blev den åbne og 
kreative proces dog ofte en stor udfordring for 
deltagerne, og der var et bredt spænd i måderne, 
hvorpå de syv forskellige delprojekter håndterede 
og oplevede den høje grad af medansvar for del-
projekternes udvikling. Dette havde stor betyd-
ning for resultaterne og udbyttet af det tværgåen-
de samarbejde. De to delprojekter ’Fortællinger 
i Lyd’ og ’Byen som Scene’ illustrerer projektets 
muligheder og udfordringer godt.

Case A – Det Fælles Fodslag
Delprojektet ’Fortællinger i Lyd’ bestod af kultur-
forvaltere fra Herlev og Furesø Kommune i Dan-
mark samt fra Höör og Simrishamn Kommune i 
Sverige. Målsætningen var at udvikle både den 
mentale og fysiske sundhed hos borgerne ved at 
bruge fortællinger og historier aktivt i relation 
til de fysiske omgivelser. Mens man i de danske 
kommuner var opsatte på at lære og drage nytte 
af de mange gode erfaringer, som kommuner i 
Skåne allerede har gjort sig i forhold til forbin-
delsen mellem kultur og sundhed, så ønskede 
de svenske deltagere at skabe et større netværk 
omkring denne måde at tænke sundhed, histo-
riefortælling og fysiske landskaber sammen på. 
Resultaterne blev bl.a. en række podwalks, eller 
lydvandringer om man vil, hvor borgerne til gavn 
for både krop og sjæl har fået mulighed for at 

lytte til historier om lokalområderne, samtidig med 
at de bevæger sig rundt i dem.

Bag disse projektresultater gemmer sig en kom-
pliceret proces. Deltagerne beskrev i et interview, 
hvordan hele det første år gik med møder, snak og 
emails frem og tilbage, uden at det resulterede i 
konkrete projektbeskrivelser. Set i bakspejlet var 
der i gruppen imidlertid en bevidsthed om, at den-
ne lidt langstrakte proces var nødvendig. Deltager-
ne kom fra forskellige kommuner med forskellige 
forudsætninger og visioner, hvorfor man var nødt 
til at bruge tid på at finde et fælles fodslag: ”Det 
tog lang tid at komme i gang, for vi skulle finde ud 
af, hvor de her lighedspunkter var. Hvor vi kunne 
mødes, og alle sammen få noget ud af det. Her 

     Fælles fodslag kan give drivkraft og engagement. Foto: ZARK
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fremdrift. Projektet blev ikke overleveret korrekt, 
og risikoen for at skulle begynde forfra ved næste 
møde var stor. Også det rent logistiske og tids-
krævende i forhold til at rejse til møder forholds-
vist langt væk var en udfordring.

Mange af disse praktiske udfordringer løb delta-
gerne i andre af delprojekterne gerne ind i, deri-
blandt delprojektet ’Byen som Scene’, hvor der 
blev arbejdet med kultur i byens rum. I dette del-
projekt havde deltagerne fra begyndelsen svært 
ved at finde tiden og ressourcerne til netop at få 
etableret et fælles fodslag, og de følte ikke, at de 
rykkede sig. Derudover bestod Byen som Scene 
af tre ret forskellige cases – omstrukturering og 
nyindretning af et kulturhus i Malmø, et byud-
viklingsprojekt i Hörby og en kommunikations-
platform for ungeprojekter i Frederiksberg. Dette 
gjorde det svært for deltagerne at se, hvordan de 
var forbundet til ikke bare hinanden, men også til 

det overordnede Kreativ Metapol projekt. Hvad 
kunne de lære af hinanden?

I ’Byen som Scene’ blev ZARK af samme årsager 
halvvejs i forløbet tilknyttet som ekstern proces-
rådgiver. Udover at stå for den overordnede koor-
dinering og fremdrift i projektet, havde vi samti-
dig ansvar for at trække tråde på tværs. Der blev 
i tæt samarbejde med projektgruppen udarbejdet 
en procesplan med en samlet strategi for delpro-
jektet og for hver af de tre cases. I planen blev 
fællesnævneren et fokus på erfaringsudveksling 
og metodeudvikling. Gruppen fik derved etableret 
fastere rammer for deres samarbejde, hvilket gav 
dem rum til at udvikle. ”Ramarna får gärna vara 
vida, men de ska finnas.”, som én af deltagerne 
udtrykte det.

De to cases illustrerer organiseringen omkring 
Kreativ Metapol, samt et udpluk af de konsekven-
ser denne havde for udbyttet af samarbejdet. De 
viser, hvordan der først og fremmest var behov for 
en balance mellem på den ene side deltagernes 
egen styring af projekterne, der både kunne sikre 
gejst og engagement, og så på den anden side 
udviklingen af nogle overordnede rammer at gøre 
dette indenfor. Er denne balance til stede, rum-
mer et tværgående kultursamarbejde gode udvik-
lingsmuligheder for den enkelte kommune, idet 
der er mange brugbare erfaringer at hente hos 
nabokommunerne i regionen.

En del af kommunernes udviklingsstrategier
Behovet for rammer og tydelige mål med kultur-
samarbejdet blev endvidere fremhævet i forhold 
til, hvorfor og hvordan kommunerne vælger at gå 
ind i sådan et kultursamarbejde. Dette var ikke 
lykkedes lige godt i alle kommunerne. Flere af de 

havde vi fortællingerne.” Etableringen af dette 
fælles fodslag sikrede, at deltagerne hver især 
oplevede, at de fik det optimale ud af processen.

Case B – Rammer for Kreativitet
At mange af deltagerne oplevede processen lang-
strakt skyldtes bl.a. at den procesorienterede or-
ganiseringsform var uvant territorium for mange. 
De er med én af deltagernes ord mere vant til 
”en hverdag, som er meget projektorienteret med 
leveringer, datoer og tidspunkter på, hvor alting 
skal være afleveret”. At det i Kreativ Metapol var 
op til deltagerne selv at definere mål og styre ud-
viklingen, betød derfor at projektet ofte ”røg bag i 
køen”. Hvis en gruppe samtidig var særligt udsat 
for mange personudskiftninger, og det ikke var 
muligt at udpege en tovholder, var det ofte me-
get svært at sikre projektets kontinuitet og skabe 

     Overordnede rammer kan sikre rum for kreativitet og 

innovation. Illustration: ZARK
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kommunale forvaltninger havde ikke fra start for-
muleret en helt klar målsætning med deltagelsen 
eller tænkt projektet ind i kommunes samlede ud-
viklingsstrategi. En deltager fortalte, hvordan hun 
fandt det frustrerende, at der ikke blev krævet 
noget mere bestemt af hende: ”Hvis man som 
kommune indgår i sådan et samarbejde, så skal 
man have fuldstændig styr på, hvad det er, vi bi-
drager med, og hvad det er, vi godt vil se komme 
ud af det. (…) Jeg har hele tiden manglet en for-
ventningsafstemning. Ikke i forhold til biblioteket, 
som er min primære arbejdsplads, men i forhold 
til kulturforvaltningen og i forhold til kommunens 
øvrige forvaltninger. Det skal man gøre sig klart.”

På lignende vis havde en del af deltagerne ikke 
mulighed for at formidle resultater og erfaringer 
videre til politiske beslutningstagere, blandt an-
det fordi det var svært at etablere kontakt. En del-
tager beskrev problemet således: ”Det har været 
svært at forankre i kommunen – både blandt kol-
legaer og udad til. Det er en skam. Man burde 
have haft en stor kampagne, både for politikere 
og kommuneansatte. (…) Det havner i et vakuum 
og ingen aner rigtigt, hvad man laver.”

Grænser udvides
Var kommunikationen og målsætningen internt i 
kommunerne derimod på plads, oplevede flere af 
deltagerne, at de fik udvidet grænserne. Flere af 
delprojekterne havde rigtigt gode erfaringer med 
at etablere netværk, der rakte ud til de kulturle-
dere og institutioner, der til hverdag var i direkte 
kontakt med borgerne. Som en deltager fortalte, 
så fik de sat en positiv udvikling i gang i kom-
munen, idet de fik skabt en platform for forank-
ring af viden og projekter: ”De fik alle sammen 
en indbydelse. Mange af dem synes jo, det var 

spændende. Musikskolen har lagt musik til. Mu-
seet har været med inde over, og flere fra biblio-
teket, lokalarkivet og naturvejlederne, børne- og 
kulturkonsulenten. De har været med i det her 
kursus- og læringsforløb. Så er det nemmere at 
få det ud, for det kommer så naturligt ud i deres 
institutioner.”

Også på regionalt plan var det interregionale 
og tværgående samarbejde med til at udvide 
grænserne. Det var med til at ændre deltagernes 
måde at forstå regionen på. En deltager fortalte, 
hvordan samarbejdet medvirkede til at bygge bro 
og gøre de mentale afstande i regionen mindre: 
”Meningen med, at EU giver støtte, er vel, at man 
skal opfatte sig som en region, og grænsen bliver 
ophævet, og der opstår en bro. Det er lige nøjag-
tig det, der er sket. Hvis jeg taler med kollegaer, 
der ikke har været med i Kreativ Metapol, så går 
der et jerntæppe ned mellem Danmark og Sverige 

med hensyn til tanken om at skulle samarbejde. 
Det har jeg overhovedet ikke. Slet ikke. Det ta-
ger ikke engang ret lang tid at komme over på 
den anden side.” Hvor store infrastrukturpro-
jekter som Øresundsforbindelsen rent fysisk 
har muliggjort og banet vejen for et regionalt 
samarbejde, så kan et kulturprojekt som Krea-
tiv Metapol være med til at sikre, at denne vej 
i højere grad også benyttes.

Især udvidelsen af deltagernes faglige horisont 
opleves som en stor gevinst ved det regionale 
kultursamarbejde. Kulturforvalterne har, som 
det blev beskrevet i de to cases, indhentet vi-
den, inspiration, kompetencer og metoder til, 
hvordan folk kan bringes sammen på nye måder 
hjemme i deres egne kommuner. Det tværgå-
ende aspekt i Kreativ Metapol var her med til at 
give kulturprojekterne en ekstra dimension ved 
at udvide grænserne for samarbejde. En delta-

     Synergieffekter udbygges og forstærkes i regionale netværk. 

Illustration ZARK
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Regionalt projekt
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ger beskrev, hvordan projektet gav ”dem lejlighed 
til at tænke ud af boksen. Sammen med nogen, 
der ved noget på forskellige leder og kanter.”  Kul-
tursamarbejdet bidrog altså på flere måder til at 
skabe en synergi, som medvirkede til udvikling i 
hjemkommunerne.

Erfaringerne
”Man skal have de overordnede rammer mere på 
plads, man skal have en kerne at arbejde ud fra. 
Der skal også være en afklaring fra kommunens 
side –  så man ved, hvad man vil.”

Vendes blikket fremad, så er deltagernes erfarin-
ger en vigtig kilde til information om, hvad man 
skal være opmærksom på næste gang, et tværgå-
ende kulturelt samarbejde som Kreativ Metapol 
igangsættes. Som citatet overfor fra en deltager 

antyder, er der her en række aspekter, særligt i 
forhold til projektorganisering og ledelse, hvor 
der med fordel kan arbejdes helt målrettet og 
strategisk.

Forankring 
Først og fremmest er det vigtigt med god kom-
munikation og opbakning, både bagud i egen 
organisation og til politiske beslutningstagere. 
Deltagerne skal tildeles beslutningskompetence, 
og projektet må tænkes ind i kommunes sam-
lede byudviklingsstrategi. Det er som kommune 
vigtigt at vide, hvad man vil med deltagelsen, 
så deltagernes erfaringer og viden ikke går tabt. 
Samtidig er det en stor fordel at involvere flere 
niveauer internt i kommunen. Både de, der til 
daglig er i direkte kontakt med borgerne, samt 
det politiske. Det skaber et bedre ejerskab.

Balance
Der skal også findes en balance mellem delta-

     I det interregionale projekt ’Øresundsregionen som Kreativ 

Metapol’ skulle kunst og kultur være en løftestang for udvik-

ling på både lokalt og regionalt plan. Foto: Zark

gerstyring og projektledelse. Giv deltagerne mu-
lighed for at få tilknyttet en procesvejleder, der 
dels kan stå for det praktiske i forbindelse med 
mødeindkaldelse og koordinering, dels kan bevare 
det tværgående overblik. Særligt i projekter med 
stor personudskiftning, som er et vilkår i den type 
længerevarende projekter, kan det sikre kontinui-
tet og fremdrift i projektet.

Fælles fodslag
Det handler også om at give deltagerne mulighed 
for at finde og etablere et fælles fodslag. Dette 
tager tid, da forskellige kulturer og organisationer 
har forskellige vinkler, mål og visioner. Det er vig-
tigt at få afstemt forventningerne og dermed også 
understøtte deltagernes ejerskab og engagement.

Procesplan 
I forbindelse med opstarten af projektet giver en 
procesplan et godt afsæt for et overblik i forhold 
til projektets præmisser, ressourcer og kontekst. 
Planen er en understøttende ramme, der kan sikre 
rum til kreativitet og innovation, således at det kan 
skabe nye svar på gamle spørgsmål, nye metoder i 
stedet for rutiner samt ny energi hos deltagerne.   .                                                 

Lene Schaumburg er arkitekt MAA, DL, byggeøkonom og in-

dehaver af ZARK.

Inge langkilde er antropolog og medarbejder hos ZARK.

ZARK er et arkitekt- og rådgivningsfirma, der arbejder med 

strategisk planlægning, byudvikling og byggeri med særligt 

fokus på en helhedsorienteret kobling mellem de fysiske 

rammer, processen og brugerne. ZARK løser opgaver for kom-

muner, regioner, universiteter samt private bygherrer og or-

ganisationer.
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Byplanhistorisk Udvalg har desuden oprettet ”Det Digitale 

Byplanhistoriske Arkiv”. I dette arkiv placeres udvalgets hi-

storiske materiale fra seminarer, publikationer, interviews 

mv. Alle har mulighed for at kigge i arkivet via Dansk By-

planlaboratoriums hjemmeside:

www.byplanlab.dk/ByplanNoter

KONSULENTERNES EPOKE

Fra begyndelsen af 60’erne til 
begyndelsen af 80’erne var en stor 
del af dansk byplanlægning lagt 
I hænderne på et par håndfulde 
private byplantegnestuer.  Kun 
få kommuner var bemandet med 
egne planlæggere og de var oftest 
beskæftiget med den løbende, 
daglige sagsbehandling. Derfor 
var banen kridtet op for de mel-
lem 80 og 120 planlæggere, der 
huserede på de private tegnestuer 
i perioden.

Af Niels Helberg

Et toårigt projekt har forsøgt at klarlægge de pri-
vate byplantegnestuers rolle i en vigtig periode 
af dansk byplanhistorie - 1960’erne og 70’erne. 
I netop den periode blevet grunden lagt til den 
moderne danske byplanlægning med en gryende 
sammenfattende planlægning i kommunerne og 
et nyt lovsæt omkring statens, amternes og kom-
munernes planlægning.

Projektet er gennemført af en arbejdsgruppe un-
der Byplanhistorisk Udvalg i Dansk Byplanlabo-
ratorium med Vibeke Dalgas som projektleder. 
Projektet blev afsluttet i efteråret 2011 og har 
resulteret i to publikationer. Projektet er støttet af 
Realdania.

Publikationerne indeholder dels en ret indgående 
beskrivelse af de 14 tegnestuer, baseret på inter-
views med de involverede, dels oplæggene fra et 
seminar om epoken under titlen ”Fra grænseløs 
optimisme til kritisk eftertanke”.

100 planlæggere
For én som var med i det meste af perioden har 
læsningen af de to publikationer været spæn-
dende. Mange gode (og enkelte dårlige) minder er 
dukket frem igen fra en tid, som på mange måder 
var banebrydende for dagens byplanlægning på 
godt og ondt.

De private byplantegnestuer spillede en fremtræ-
dende - for ikke at sige dominerende rolle - i da-
tidens byplanlægning som konsulenter for både 
stat, amter og kommuner.  Og det gjaldt både 
de konkrete planlægningsopgaver og en lang 
række udviklingsopgaver, der bidrog til at bringe 
planlægningen videre. Det betød, at ca. 100 pri-
vatansatte planlæggere - svarende til antallet 

Anmeldelse -Byplan historisk note 65 og 66
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af arkitekter i et større dansk arkitektfirma - fik 
en enestående mulighed for at sætte standarder 
for planlægningen på alle niveauer i en periode 
præget af byudvikling, massivt boligbyggeri og 
udbygning med skoler og andre offentlige insti-
tutioner.

Den opdelte by
Og hvordan gik det så?  Ja - i bagklogskabens 
klare lys er det slående, at den funktionalistiske 
tankegang med opdelte, bilbaserede byer gen-
nemsyrede en stor del af planerne. Set med da-
tidens briller var tankgangen (så vidt jeg husker!) 
både logisk og fornuftig. Både 60’erne og 70’erne 
var præget af en voksende miljøbevidsthed og en 
miljølovgivning, der bl.a. satsede på, at adskille 
boliger fra erhverv og stille skrappe krav til er-
hvervsvirksomheders udledning af støj og møg. 
Fredelige og rene boligområder og biler i alle car-
portene var en sikker vej til det gode liv.

Men jeg bliver også mindet om de første diskus-
sioner om byliv, blandede byfunktioner og bedre 
levevilkår i de fysiske miljøer. Borgernes inddra-
gelse i planlægningsprocesserne dukkede op i 
denne periode, med lovkrav om borgerinddragel-
se i 70’ernes planlovgivning.

Hovedindtrykket, når man studerer de 14 teg-
nestuers mange planer, er en engageret faglig 
indsats for at definere og udforme ”Den gode 
plan” - hvor trafik, fritidsliv, arbejdsliv og hjem-
meliv blev tænkt ind i holdbare fysiske løsninger i 
form af dispositionsplaner, bebyggelsesplaner og 
udstykningsplaner. Den øvelse kan man godt en-
gang imellem savne I dagens jagt på den opsigts-
vækkende arkitektur og de usammenhængende 
enkeltprojekter.

Det gode håndværk
På den anden side er bylivsdiskussionerne og den 
stigende vægt på sammenhængen mellem det 
sociale liv, borgernes engagement og de fysiske 
rammer blevet langt mere fremtrædende med 
mange gode konkrete eksempler i den mindre 
skala. Men det gode byplanhåndværk fra 60’rne 
og 70’erne, hvor der var penge og prestige i de 
gode planer, og hvor datidens unge løver boltrede 
sig på byplanlægningens store legeplads - det må 
vi som regel kigge langt efter.

Alt dette kommer jeg til at tænke på, når jeg stu-
derer de to rapporter fra Byplanhistorisk udvalg. 
Om det er sprudlende læsning for andre end dem, 

der var med, her 40-50 år efter kan diskuteres. 
Men der er ingen tvivl om, at rapporterne både 
er historisk betydningsfulde og tankevækkende i 
forhold til nutidens planlægning. 

Niels Helberg arbejdede som byplankonsulent på Sven Allan 
Jensens tegnestue fra 1967-82.
Niels har desuden bl.a. været sekretariatschef i Dansk 
Byplanlaboratorium og  kommunikations- og procesrådgiver 
hos COWI.

1
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BRØNDBY KOMMUNE

1
Dragør Kommune 

Planstrategi 2011 

aer, der blev revideret
mmuneplan 2009

stlæggelse af byroller og byudvikling i 
n nye kommune, herunder opfølgning 
Masterplan for Faaborg
tailhandelsplanlægning
luftstemaet
ndskabsplanlægning

Kommunerne skal ifølge planloven lave en plan- 
strategi i starten af hver valgperiode. I planstra- 
tegien skal der, forud for en revision af kom- 
muneplanen, redegøres for, hvor meget kom- 
muneplanen skal revideres. Dette skal ske med 
afsæt i den hidtidige planlægning samt Kom-
munalbestyrelsens strategi for udvikling af kom- 
munen.

Planstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune 
integreres fuldt ud i udviklingsstrategien. Inte- 
grationen skal sikre, at planstrategien bygger 
videre på den vision og de strategiske indsats-
områder, der præsenteres i udviklingsstrategien. 
I sammenhæng med udviklingsstrategien skal 
planstrategien medvirke til at fremme den øns- 
kede vækst i bosætning og erhvervsudvikling 
samtidig med, at det åbne land både beskyttes 
og benyttes.

Status for hidtidig
kommuneplanlægning
Kommuneplanen handler først og fremmest om 
fysisk planlægning, det vil sige planlægning for, 
hvordan vi skal anvende arealet og naturres-
sourcerne i vores samfund. Kommunalbesty- 
relsen vedtog i begyndelsen af 2010 Kommune- 
plan 2009-2021. Kommuneplan 2009 tog natur- 
ligt nok sit afsæt i kommunesammenlægningen 
og satte særligt fokus på at fastlægge byernes 
indbyrdes roller og principperne for udviklingen 
i disse byer. Som supplement til Kommuneplan 
2009 har Kommunalbestyrelsen udarbejdet en 
Masterplan for Faaborg og et forslag til hen-
holdsvis Masterplan for Ringe og Helhedsplan 
for Årslev. Planerne fastlægger principperne 
for disse byers udvikling i de kommende 10 år. 
De endeligt vedtagne master- og helhedspla-
ner vil indgå i Kommuneplan 2013, så realise-
ringen af disse planer fremmes bedst muligt.

Kommuneplanens prioriteringer
I den forgangne periode har der således været 
særligt fokus på de større byers udvikling, hvil-
ket er helt i tråd med Kommunalbestyrelsens 
prioriteringer i 2008.

Kommunalbestyrelsen har i dag, som i 2008, 
begrænsede ressourcer til rådighed, og har der- 
for valgt, at der ikke skal ske en fuld revision af 
alle temaerne i Kommuneplan 2013.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at føl- 
gende kriterier skal ligge til grund for en prio- 
ritering af fokusområder i den nye kommune-
plan:

 Temaer, som kan understøtte og styrke
 udviklingsstrategiens vision og som ligger
 inden for et eller flere af de seks strategiske
 indsatsområder.

 Ændret lovgivning eller regulering, der
 nødvendiggør en revision.

 Kvaliteten af den eksisterende planlægning
 i den gældende kommuneplan.
 
Ud fra disse kriterier har Kommunalbestyrel-
sen udvalgt følgende temaer:

1. Klima og energi
2. Jordbrugsplanlægning
3. Trafikplanlægning
4. Kulturarv og kulturmiljø

PLANSTRATEGI  2012

1

VEDTAGET DEN 30. NOVEMBER 2011

Plan- og Agenda 21-
strategi 2011

Gentofte-Plan 2012

1

KOMMUNEPLAN-
STRATEGI 2011
EN STRATEGI MED FOKUS PÅ LANDDISTRIKTERNE 
I GULDBORGSUND KOMMUNE

- I HØRING TIL OG MED D. 25/12-2011

Plan- og Agenda 21 
Strategi 2011 - 2023 
Januar 2012

Natur og Udvikling

PlanStrategi

2011 - 2023

- Herlev bevæger sig

Kommuneplanstrategi 2011
med bæredygtighedsstrategi

1

UDVIKLINGSPLAN 2011

Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

U
D

VI
KL

IN
G

SP
LA

N
 |  

20
11

BIND 1

H
jø

rr
in

g 
Ko

m
m

un
e

Forslag til 
debat

Udviklingsstrategi
2012 Holbæk Kommune 

Forslag til Planstrategi
2013 - 2017

Planstrategi 2011
En strategi for den fysiske planlægning og for bæredygtig udvikling

PLANSTRATEGI 

D E C E M B E R  

Planstrategi for 
Kalundborg Kommune 
2011

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Tlf. 65 15 15 15
www.kerteminde.dk
miljo-og-kultur@kerteminde.dk

byudvikling
det åbne land

 Kerteminde Kommune  -  Ramme om det gode liv  

tilgængelighed

klima

erhverv og turisme

Planstrategi 2011  
KOMMUNEPLANSTRATEGI 2011
LÆSØ KOMMUNE

Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi 

Mariager�ord 

Strategi 2011

Planstrategi 2011 
Morsø Kommune

December 2011

Erhvervs-
udvikling

Borgeren i
centrum

By-
udvikling

Grøn
udvikling

Plan og Agenda 21 strategi - September 2011

Fra stor dansk by til dansk storby
Planstrategi 2011

november 2011

Strategi

2017
Planstrategi 2011

Nye veje til vækst  

FORSLAG TIL

UDVIKLINGS- OG 
PLANSTRATEGI
FOR SKANDERBORG KO MMUNE
2011-2030
Udviklings- og planstrategien udsendes i o�entlig høring i perioden 1. juli 2011 til 2. oktober 2011. Der inviteres til borger møde om  
strategien den 30. august 2011 kl. 19.00 i Kulturhuset i Skanderborg. Kommentarer kan sendes via hjemmesiden www.skanderborg.dk . 
Kommentarerne skal være modtaget senest den 2. oktober 2011. Strategien kan hentes på www.skanderborg.dk. Den kan også fås i bo r-
gerservicebutikkerne og på bibliotekerne.
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Masterplan for Faaborg
tailhandelsplanlægning
luftstemaet
ndskabsplanlægning

Kommunerne skal ifølge planloven lave en plan- 
strategi i starten af hver valgperiode. I planstra- 
tegien skal der, forud for en revision af kom- 
muneplanen, redegøres for, hvor meget kom- 
muneplanen skal revideres. Dette skal ske med 
afsæt i den hidtidige planlægning samt Kom-
munalbestyrelsens strategi for udvikling af kom- 
munen.

Planstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune 
integreres fuldt ud i udviklingsstrategien. Inte- 
grationen skal sikre, at planstrategien bygger 
videre på den vision og de strategiske indsats-
områder, der præsenteres i udviklingsstrategien. 
I sammenhæng med udviklingsstrategien skal 
planstrategien medvirke til at fremme den øns- 
kede vækst i bosætning og erhvervsudvikling 
samtidig med, at det åbne land både beskyttes 
og benyttes.

Status for hidtidig
kommuneplanlægning
Kommuneplanen handler først og fremmest om 
fysisk planlægning, det vil sige planlægning for, 
hvordan vi skal anvende arealet og naturres-
sourcerne i vores samfund. Kommunalbesty- 
relsen vedtog i begyndelsen af 2010 Kommune- 
plan 2009-2021. Kommuneplan 2009 tog natur- 
ligt nok sit afsæt i kommunesammenlægningen 
og satte særligt fokus på at fastlægge byernes 
indbyrdes roller og principperne for udviklingen 
i disse byer. Som supplement til Kommuneplan 
2009 har Kommunalbestyrelsen udarbejdet en 
Masterplan for Faaborg og et forslag til hen-
holdsvis Masterplan for Ringe og Helhedsplan 
for Årslev. Planerne fastlægger principperne 
for disse byers udvikling i de kommende 10 år. 
De endeligt vedtagne master- og helhedspla-
ner vil indgå i Kommuneplan 2013, så realise-
ringen af disse planer fremmes bedst muligt.

Kommuneplanens prioriteringer
I den forgangne periode har der således været 
særligt fokus på de større byers udvikling, hvil-
ket er helt i tråd med Kommunalbestyrelsens 
prioriteringer i 2008.

Kommunalbestyrelsen har i dag, som i 2008, 
begrænsede ressourcer til rådighed, og har der- 
for valgt, at der ikke skal ske en fuld revision af 
alle temaerne i Kommuneplan 2013.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at føl- 
gende kriterier skal ligge til grund for en prio- 
ritering af fokusområder i den nye kommune-
plan:

 Temaer, som kan understøtte og styrke
 udviklingsstrategiens vision og som ligger
 inden for et eller flere af de seks strategiske
 indsatsområder.

 Ændret lovgivning eller regulering, der
 nødvendiggør en revision.

 Kvaliteten af den eksisterende planlægning
 i den gældende kommuneplan.
 
Ud fra disse kriterier har Kommunalbestyrel-
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Planmesse2012
6. september 2012 12:00-16:30
Bethesda-kirken, Israels Plads, København K

Så står vi så her: I en collage af strategier, visioner 
og drømme. Og vi vil videre. Vi vil realisere, konkre-
tisere, korrigere. Få kommuneplanen i form så den 
kan samle kommunen, skabe arbejdspladser, trække 
mennesker til, gøre syge mennesker raske, gøre 
sure mennesker glade eller bare skabe lidt liv i det 
hele. Men også være realistisk.

Første skridt var at formulere en strategi fuld af vi-
sioner for kommunen, næste skridt er at gøre strat-
egierne til poesi for virkeligheden. Planmesse2012 
fokuserer på, hvordan vi kommer fra visionsfyldte 
strategier til konkret kommuneplan, hvordan vi får 
fod på den videre vej frem.

En række projektledere stiller op med deres er-
faringer om praksis og proces. Nogle står i deres 
første visioner og spejler sig i deres drømme, mens 
andre helt undlader at drømme, og planlægger en 
realistisk rute fremad, en vildvej at fare vild ad, en 
genvej, en smutvej, en omvej. For i det mindste ikke 
at gå i stå. For i det mindste ikke at løbe i ring.

Gå tur mellem messestandene, vælg med dine fød-
der, bliv inspireret og diskuter dine egne erfaringer 
med andre planlæggere. Klar, parat, start!
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Se www.byplanlab.dk for nærmere information
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