
velKOMMeN til det sidste store Plan09-arrangement. 

På Planmesse09 er Plan09s igangværende eksempelprojekter 

i centrum. De vil på standene øse af det overflødighedshorn 

af viden, erfaringer og resultater, som de har skabt gennem 

det seneste års tid. Du får også mulighed for at blande dig 

i debatterne på Scenen, netværke og lege dig til ny læring. 

Vær indstillet på at gå efter det, der interesserer dig. 

På Planmesse09 får du kun det serveret, du selv opsøger. 

Mængden af metoder og viden i og om dansk planlægning 

er enorm. De nye kommuneplaner er omfattende værker. 

Som Plan09’ere vover vi den påstand, at tiden nu er inde til 

at forenkle kommuneplanlægningen – frem for at lægge endnu 

flere lag på. Der skal mere fokus på formidling af analyse-

 resultater og planer frem for endnu flere ord, hvis vi skal sikre, 

at planerne er i øjenhøjde med borgere og politikere. 

Tiden er derfor også til at øve sig på at dele både viden og 

erfaringer på tværs af kommunerne. Eksempelprojekterne 

leverer inspirationen til denne opgave.

God fornøjelse på Planmesse09!

Plan09 efter 09

Plan09 lukker ved udgangen af 2009. Forinden er der en 

række publikationer i støbeskeen, som ser dagens lys inden 

sommeren. Dels fagpublikationer om fx klimaberegninger og 

boligpolitik i kommuneplanlægningen. Dels publikationer om 

plankultur målrettet forskellige målgrupper. 

Samtidig sætter vi alt ind på en brugervenlig opsamling af 

eksempelprojekternes erfaringer, viden og resultater. Det hele 

bliver tilgængeligt på www.plan09.dk. Vi udsender sidst på 

året en publikation, der giver dig et overblik over projekternes 

metoder og erfaringer. Du kan altid finde det udførlige mate-

riale på vores hjemmeside. 

Og endelig arbejder vi på, at hjemmesiden videreføres efter 

2009. Mere herom når detaljerne er på plads. 

iNtroMessen
Planmesse09 er en traditionel messe i den forstand, at der er 

flere sideløbende aktiviteter hele dagen. Du skal derfor ind-

stille dig på at vælge, hvor du vil være hvornår, og indstille dig 

på, at du ikke kan nå alt. De fire sideløbende aktiviteter er:

stANDE, hvor du kan suge af eksempelprojekternes viden 

og erfaringer, særligt hvis du stiller spørgsmål.

sceNEN, hvor du kan høre oplæg og debattere.

legEPLADSEN, hvor du kan lege dig til ny læring.

cAfEEN, hvor du kan drikke kaffe i sofaen, mens du 

netværker og reflekterer over det, du har oplevet. 

Læs mere i programmet og planlæg din dag på Planmesse09. 

Valget er dit. 

Om standene
Eksempelprojekterne står klar med viden, erfaringer og re-

sultater, som de har skabt gennem det seneste års tid. Det 

eneste du skal gøre, er at stille spørgsmål. 

Find projekterne fordelt på de otte temaopdelte stande. 

Tjek projekternes træffetider, der indledes med en kort 

præsentation af projektet. Planlæg din rute, så får du den 

viden du har brug for. Du kan læse mere om hvert enkelt 

projekt: www.plan09.dk/Projekter/

Det er i Cafeen, du finder din kaffe/te. Det er Cafeen, som 

serverer frokost og det afsluttende glas – i det hele taget et 

sted, du må forbi! Cafeen møbleres til Planmesse09 mageligt, 

så gå i Cafeen, når du trænger til at netværke eller til en pause 

fra messens mange aktiviteter.
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På Scenen kan du høre fem skarpe indspark om og til plankul-

turen fra fem oplægsholdere, der kender til planlægning mest 

fra tilskuertribunen. Formen er oplæg, debat med spørgsmål 

og kommentarer, hvor en vært styrer slagets gang. Alt i alt 

intense 45 minutter x 5. 

Der er et begrænset antal pladser på Scenen, og det foregår 

”først-efter-mølle”-princippet. Du kan ikke bestille billet eller 

reservere et sæde på forhånd.

scenen
Leg dig til læring på Legepladsen, der er bemandet med to 

erfarne legetanter: Christina Steensgaard Høyer og Karin 

Krogh. Formiddagens program gentages om eftermiddagen, 

så hold øje med de to forskellige tidspunkter.

10.10 - 10.30  og  13.25 - 13.50 

Networking på Americansk!
En introduktion til redskaber og færdselsregler med fokus på 

effektivt at skabe interesse for dig og dit projekt, og dermed 

skabe en platform for at tage kontakten op igen senere. 

10.40 - 11.00  og  14.00 - 14.25 

Speednetworking 
En nem og effektiv mulighed for at lære mange nye mennesker 

at kende på kort tid. Og så er bonus, at man samtidig bliver 

god til at introducere sig selv.

11.10 - 11.30 og  14.50 - 15.15

Elevatortalen
Skær dit budskab ned til 27 ord, forklar om dit kommende pro-

jekt, inden elevatoren når på 4. sal, så tilhøreren vil høre mere! 

I en elevatortale er fokus på ordvalg og intensitet.  

11.40 - 12.00  og  15.30 - 15.50

Kan du tale kropssprog?
Introduktion til kropssprogets ABC: Bliv klog på signalernes 

betydning, og på hvordan et klart og tydeligt kropssprog giver 

konkrete resultater for din kommunikation.

11.00  og  14.00

Lær at spille KOMPAS med udviklingsdirektør Johan Galster, 

Idébureau 2+1 og de unge planlæggere. KOMPAS er et værktøj 

til planlæggere, der vil arbejde med strategisk planlægning i 

hverdagen. Oplagt til at blive skarp på kommunens formål med 

fx borgerinddragelse. KOMPAS er udviklet af Plan09, Idébureau 

2+1 og partnere. Læs mere: www.plan09.dk/kompas

På Legepladsen er du hele dagen velkommen til at sætte dig 

ved et af bordene med en makker, og opfriske dine strategiske 

kompetencer med et parti skak eller en omgang Kalaha!

stAnde legepladsen

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

10.10 - 10.55

Den digitale hverdag
– om populære teknologier til dialog og kommunikation med 

borgerne.

Med Anders Høeg Nissen, vært på DRs ”Harddisken”.

11.15 - 12.00

En dag bliver de voksne
– om de unges syn på og forbrug af livet, omgivelserne og alt 

det øvrige de færdes i.

Med Søren Østergård, phd., leder af Center for Ungdomsstudier 

og Religionspædagogik

13.25 - 14.05

Oprør mod ’plejer’-kulturen
– om det er muligt at være lidt mere grænseoverskridende i 

dansk planlægning?

Med Michael Sloth, regionsdirektør for Kuben Management.

14.15 - 15.00.

Nu ikke så forsigtig planlægger 
– ud med konsensus og pænhed, ind med konflikter og debat!

Med Thorkild Nyholm, redaktør i DR Aktualitet og idémanden 

bag tv-programserien plan dk.

15.10 - 15.50. 

Det interesserer kommunalpolitikeren i 2010 
– om de emner, der sandsynligvis tvinger sig ind på den kommu-

nalpolitiske dagsorden. 

Med Roger Buch, lektor Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

DEtAiLhANDEL KLiMA Og MiLjø DEt åbNE LAND byOMDANNELSE ANALySEr Og KOrtLægNiNg MEtODEr tiL DiALOg MOtOrvEjE DigitALE KOMMuNEPLANEr

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30-11.05  |  Faaborg-Midtfyn 
– mere byliv, stærkere detailhandel

11.05 - 11.40  |  randers 
– nye principper for butikker i bymidten

11.40 - 12.15  |  vordingborg 
– mere byliv, stærkere detailhandel  

Frokost   

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  vordingborg 
– mere byliv, stærkere detailhandel

14.25 - 15.05  |  randers 
– nye principper for butikker i bymidten

15.05 - 15.45  |  Faaborg-Midtfyn  
– mere byliv, stærkere detailhandel

10.00 - 10.30  |  Fælles
10.30 - 10.50  |  Albertslund – arkitektur 

og klimavirkemidler i kommuneplanen

10.50 - 11.10  |  hedensted – den fremtids-

sikrede og klimatilpassede kommuneplan

11.10 - 11.30  |  Frederikshavn – energi-

besparelse og CO2 neutrale transportløsninger

11.30 - 11.50  |  Favrskov – grundvands-

beskyttende byudvikling

11.50 - 12.15  |  Sønderborg – klimafokuseret 

energiforsyning, transport og boligbyggeri

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.10  |  Frederikshavn – energi-

besparelse og CO2 neutrale transportløsninger

14.10 - 14.35  |  Favrskov – grundvands-

beskyttende byudvikling

14.35 - 14.55  |  Sønderborg – klimafokuse-

ret energiforsyning, transport og boligbyggeri

14.55 - 15.20  |  hedensted – den fremtids-

sikrede og klimatilpassede kommuneplan

15.20 - 15.45  |  Albertslund – arkitektur 

og klimavirkemidler i kommuneplanen

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  Morsø – sammenhæng 

mellem turisme, landskaber, natur og 

kulturhistorie

11.05 - 11.40  |  Skive – dialog om område-

planer i det åbne land

11.40 - 12.15  |  viborg – bynære land-

skaber i kommuneplanlægningen

 

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  Skive – dialog om områ-

deplaner i det åbne land

14.25 - 15.05  |  viborg – bynære land-

skaber i kommuneplanlægningen

 

15.05 - 15.45   |  Morsø – sammenhæng 

mellem turisme, landskaber, natur og 

kulturhistorie. 

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  helsingør – udvalgte 

byområders særlige potentiale for for-

tætning og udvikling

11.05 - 11.40  |  hillerød – nye partner-

skaber og udbygningsaftale i Stations-

zonen

11.40 - 12.15  |  roskilde – fortætning 

og byudvikling i sammenhæng med den 

kollektive trafik

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  hillerød – nye partner-

skaber og udbygningsaftale i Stations-

zonen

14.25 - 15.05  |  roskilde – fortætning 

og byudvikling i sammenhæng med den 

kollektive trafik

15.05 - 15.45  |  helsingør – udvalgte 

byområders særlige potentiale for for-

tætning og udvikling

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  Aalborg – nyt syn på 

byernes roller

11.05 - 11.40  |  Køge – scenarier for bolig-

politik og kommuneplan

11.40 - 12.15  |  Odense – planprincipper 

i rammedelen

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  Køge – scenarier for bolig-

politik og kommuneplan

14.25 - 15.05  |  Odense – planprincipper 

i rammedelen 

15.05 - 15.45  |  Aalborg – nyt syn på 

byernes roller

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 10.55  |  Skanderborg – spilmetoder 

kvalificerer den dialogbaserede planlægning

10.55 - 11.20  |  Svendborg – udvikling af 

metoder til kvalitetsdiskussioner

11.45 - 12.15  |  vejen – ny fælles og efter-

spørgselsorienteret plankultur

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.15  |  Svendborg – udvikling af 

metoder til kvalitetsdiskussioner

14.45 - 15.15  |  Skanderborg – spilmetoder 

kvalificerer den dialogbaserede planlægning

15.15 - 15.45  |  vejen – ny fælles og efter-

spørgselsorienteret plankultur

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 10.55  |  Sønderborg – motor-

vejsnære erhvervsområder*

10.55 - 11.20  |  Silkeborg – sammen-

hæng mellem motorvej,  by og landskab

11.20 - 11.45  |  guldborgsund 

– motorvejsnære erhvervsområder*

11.45 - 12.15  |  Lolland – motorvejs-

nære erhvervsområder*

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.15  |  Silkeborg – sammen-

hæng mellem motorvej,  by og landskab 

14.15 - 14.45  |  guldborgsund 

– motorvejsnære erhvervsområder*

14.45 - 15.15  |  Lolland – motorvejs-

nære erhvervsområder*

15.15 - 15.45  |  Sønderborg – motor-

vejsnære erhvervsområder*

*dialogværktøj, formgivning og planme-

tode til motorvejsnære erhvervsområder

10.00 - 11.00  |  tønder*
10.00 - 11.00  |  Frederikshavn**

10.00 - 11.00  |  gribskov*** 

11.00 - 12.00  |  Struer*
11.00 - 12.00  |  rudersdal**

11.00 - 12.00  |  haderslev*** 

Frokost 

13.15 - 14.00  |  holstebro*

13.15 - 14.00  |  høje tåstrup**

13.15 - 14.00  |  Faaborg-Midtfyn*** 

14.00 - 14.45  |  tønder*
14.00 - 14.45  |  holbæk**

14.00 - 14.45  |  gribskov*** 

14.45 - 15.45  |  Struer, holstebro*

14.45 - 15.45  |  Frederikshavn, ruders-
dal, høje tåstrup, holbæk**

14.45 - 15.45  |  haderslev, Faaborg-
Midtfyn***

* Strukturdiagram og prototyper

** Softwarevalg og projektledelse

*** Skriv til nettet og kortvisning 
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at kende på kort tid. Og så er bonus, at man samtidig bliver 

god til at introducere sig selv.

11.10 - 11.30 og  14.50 - 15.15

Elevatortalen
Skær dit budskab ned til 27 ord, forklar om dit kommende pro-

jekt, inden elevatoren når på 4. sal, så tilhøreren vil høre mere! 

I en elevatortale er fokus på ordvalg og intensitet.  

11.40 - 12.00  og  15.30 - 15.50

Kan du tale kropssprog?
Introduktion til kropssprogets ABC: Bliv klog på signalernes 

betydning, og på hvordan et klart og tydeligt kropssprog giver 

konkrete resultater for din kommunikation.

11.00  og  14.00

Lær at spille KOMPAS med udviklingsdirektør Johan Galster, 

Idébureau 2+1 og de unge planlæggere. KOMPAS er et værktøj 

til planlæggere, der vil arbejde med strategisk planlægning i 

hverdagen. Oplagt til at blive skarp på kommunens formål med 

fx borgerinddragelse. KOMPAS er udviklet af Plan09, Idébureau 

2+1 og partnere. Læs mere: www.plan09.dk/kompas

På Legepladsen er du hele dagen velkommen til at sætte dig 

ved et af bordene med en makker, og opfriske dine strategiske 

kompetencer med et parti skak eller en omgang Kalaha!

stAnde legepladsen

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

10.10 - 10.55

Den digitale hverdag
– om populære teknologier til dialog og kommunikation med 

borgerne.

Med Anders Høeg Nissen, vært på DRs ”Harddisken”.

11.15 - 12.00

En dag bliver de voksne
– om de unges syn på og forbrug af livet, omgivelserne og alt 

det øvrige de færdes i.

Med Søren Østergård, phd., leder af Center for Ungdomsstudier 

og Religionspædagogik

13.25 - 14.05

Oprør mod ’plejer’-kulturen
– om det er muligt at være lidt mere grænseoverskridende i 

dansk planlægning?

Med Michael Sloth, regionsdirektør for Kuben Management.

14.15 - 15.00.

Nu ikke så forsigtig planlægger 
– ud med konsensus og pænhed, ind med konflikter og debat!

Med Thorkild Nyholm, redaktør i DR Aktualitet og idémanden 

bag tv-programserien plan dk.

15.10 - 15.50. 

Det interesserer kommunalpolitikeren i 2010 
– om de emner, der sandsynligvis tvinger sig ind på den kommu-

nalpolitiske dagsorden. 

Med Roger Buch, lektor Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

DEtAiLhANDEL KLiMA Og MiLjø DEt åbNE LAND byOMDANNELSE ANALySEr Og KOrtLægNiNg MEtODEr tiL DiALOg MOtOrvEjE DigitALE KOMMuNEPLANEr

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30-11.05  |  Faaborg-Midtfyn 
– mere byliv, stærkere detailhandel

11.05 - 11.40  |  randers 
– nye principper for butikker i bymidten

11.40 - 12.15  |  vordingborg 
– mere byliv, stærkere detailhandel  

Frokost   

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  vordingborg 
– mere byliv, stærkere detailhandel

14.25 - 15.05  |  randers 
– nye principper for butikker i bymidten

15.05 - 15.45  |  Faaborg-Midtfyn  
– mere byliv, stærkere detailhandel

10.00 - 10.30  |  Fælles
10.30 - 10.50  |  Albertslund – arkitektur 

og klimavirkemidler i kommuneplanen

10.50 - 11.10  |  hedensted – den fremtids-

sikrede og klimatilpassede kommuneplan

11.10 - 11.30  |  Frederikshavn – energi-

besparelse og CO2 neutrale transportløsninger

11.30 - 11.50  |  Favrskov – grundvands-

beskyttende byudvikling

11.50 - 12.15  |  Sønderborg – klimafokuseret 

energiforsyning, transport og boligbyggeri

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.10  |  Frederikshavn – energi-

besparelse og CO2 neutrale transportløsninger

14.10 - 14.35  |  Favrskov – grundvands-

beskyttende byudvikling

14.35 - 14.55  |  Sønderborg – klimafokuse-

ret energiforsyning, transport og boligbyggeri

14.55 - 15.20  |  hedensted – den fremtids-

sikrede og klimatilpassede kommuneplan

15.20 - 15.45  |  Albertslund – arkitektur 

og klimavirkemidler i kommuneplanen

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  Morsø – sammenhæng 

mellem turisme, landskaber, natur og 

kulturhistorie

11.05 - 11.40  |  Skive – dialog om område-

planer i det åbne land

11.40 - 12.15  |  viborg – bynære land-

skaber i kommuneplanlægningen

 

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  Skive – dialog om områ-

deplaner i det åbne land

14.25 - 15.05  |  viborg – bynære land-

skaber i kommuneplanlægningen

 

15.05 - 15.45   |  Morsø – sammenhæng 

mellem turisme, landskaber, natur og 

kulturhistorie. 

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  helsingør – udvalgte 

byområders særlige potentiale for for-

tætning og udvikling

11.05 - 11.40  |  hillerød – nye partner-

skaber og udbygningsaftale i Stations-

zonen

11.40 - 12.15  |  roskilde – fortætning 

og byudvikling i sammenhæng med den 

kollektive trafik

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  hillerød – nye partner-

skaber og udbygningsaftale i Stations-

zonen

14.25 - 15.05  |  roskilde – fortætning 

og byudvikling i sammenhæng med den 

kollektive trafik

15.05 - 15.45  |  helsingør – udvalgte 

byområders særlige potentiale for for-

tætning og udvikling

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  Aalborg – nyt syn på 

byernes roller

11.05 - 11.40  |  Køge – scenarier for bolig-

politik og kommuneplan

11.40 - 12.15  |  Odense – planprincipper 

i rammedelen

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  Køge – scenarier for bolig-

politik og kommuneplan

14.25 - 15.05  |  Odense – planprincipper 

i rammedelen 

15.05 - 15.45  |  Aalborg – nyt syn på 

byernes roller

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 10.55  |  Skanderborg – spilmetoder 

kvalificerer den dialogbaserede planlægning

10.55 - 11.20  |  Svendborg – udvikling af 

metoder til kvalitetsdiskussioner

11.45 - 12.15  |  vejen – ny fælles og efter-

spørgselsorienteret plankultur

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.15  |  Svendborg – udvikling af 

metoder til kvalitetsdiskussioner

14.45 - 15.15  |  Skanderborg – spilmetoder 

kvalificerer den dialogbaserede planlægning

15.15 - 15.45  |  vejen – ny fælles og efter-

spørgselsorienteret plankultur

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 10.55  |  Sønderborg – motor-

vejsnære erhvervsområder*

10.55 - 11.20  |  Silkeborg – sammen-

hæng mellem motorvej,  by og landskab

11.20 - 11.45  |  guldborgsund 

– motorvejsnære erhvervsområder*

11.45 - 12.15  |  Lolland – motorvejs-

nære erhvervsområder*

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.15  |  Silkeborg – sammen-

hæng mellem motorvej,  by og landskab 

14.15 - 14.45  |  guldborgsund 

– motorvejsnære erhvervsområder*

14.45 - 15.15  |  Lolland – motorvejs-

nære erhvervsområder*

15.15 - 15.45  |  Sønderborg – motor-

vejsnære erhvervsområder*

*dialogværktøj, formgivning og planme-

tode til motorvejsnære erhvervsområder

10.00 - 11.00  |  tønder*
10.00 - 11.00  |  Frederikshavn**

10.00 - 11.00  |  gribskov*** 

11.00 - 12.00  |  Struer*
11.00 - 12.00  |  rudersdal**

11.00 - 12.00  |  haderslev*** 

Frokost 

13.15 - 14.00  |  holstebro*

13.15 - 14.00  |  høje tåstrup**

13.15 - 14.00  |  Faaborg-Midtfyn*** 

14.00 - 14.45  |  tønder*
14.00 - 14.45  |  holbæk**

14.00 - 14.45  |  gribskov*** 

14.45 - 15.45  |  Struer, holstebro*

14.45 - 15.45  |  Frederikshavn, ruders-
dal, høje tåstrup, holbæk**

14.45 - 15.45  |  haderslev, Faaborg-
Midtfyn***

* Strukturdiagram og prototyper

** Softwarevalg og projektledelse

*** Skriv til nettet og kortvisning 



På Scenen kan du høre fem skarpe indspark om og til plankul-

turen fra fem oplægsholdere, der kender til planlægning mest 

fra tilskuertribunen. Formen er oplæg, debat med spørgsmål 

og kommentarer, hvor en vært styrer slagets gang. Alt i alt 

intense 45 minutter x 5. 

Der er et begrænset antal pladser på Scenen, og det foregår 

”først-efter-mølle”-princippet. Du kan ikke bestille billet eller 

reservere et sæde på forhånd.

scenen
Leg dig til læring på Legepladsen, der er bemandet med to 

erfarne legetanter: Christina Steensgaard Høyer og Karin 

Krogh. Formiddagens program gentages om eftermiddagen, 

så hold øje med de to forskellige tidspunkter.

10.10 - 10.30  og  13.25 - 13.50 

Networking på Americansk!
En introduktion til redskaber og færdselsregler med fokus på 

effektivt at skabe interesse for dig og dit projekt, og dermed 

skabe en platform for at tage kontakten op igen senere. 

10.40 - 11.00  og  14.00 - 14.25 

Speednetworking 
En nem og effektiv mulighed for at lære mange nye mennesker 

at kende på kort tid. Og så er bonus, at man samtidig bliver 

god til at introducere sig selv.

11.10 - 11.30 og  14.50 - 15.15

Elevatortalen
Skær dit budskab ned til 27 ord, forklar om dit kommende pro-

jekt, inden elevatoren når på 4. sal, så tilhøreren vil høre mere! 

I en elevatortale er fokus på ordvalg og intensitet.  

11.40 - 12.00  og  15.30 - 15.50

Kan du tale kropssprog?
Introduktion til kropssprogets ABC: Bliv klog på signalernes 

betydning, og på hvordan et klart og tydeligt kropssprog giver 

konkrete resultater for din kommunikation.

11.00  og  14.00

Lær at spille KOMPAS med udviklingsdirektør Johan Galster, 

Idébureau 2+1 og de unge planlæggere. KOMPAS er et værktøj 

til planlæggere, der vil arbejde med strategisk planlægning i 

hverdagen. Oplagt til at blive skarp på kommunens formål med 

fx borgerinddragelse. KOMPAS er udviklet af Plan09, Idébureau 

2+1 og partnere. Læs mere: www.plan09.dk/kompas

På Legepladsen er du hele dagen velkommen til at sætte dig 

ved et af bordene med en makker, og opfriske dine strategiske 

kompetencer med et parti skak eller en omgang Kalaha!

stAnde legepladsen

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

10.10 - 10.55

Den digitale hverdag
– om populære teknologier til dialog og kommunikation med 

borgerne.

Med Anders Høeg Nissen, vært på DRs ”Harddisken”.

11.15 - 12.00

En dag bliver de voksne
– om de unges syn på og forbrug af livet, omgivelserne og alt 

det øvrige de færdes i.

Med Søren Østergård, phd., leder af Center for Ungdomsstudier 

og Religionspædagogik

13.25 - 14.05

Oprør mod ’plejer’-kulturen
– om det er muligt at være lidt mere grænseoverskridende i 

dansk planlægning?

Med Michael Sloth, regionsdirektør for Kuben Management.

14.15 - 15.00.

Nu ikke så forsigtig planlægger 
– ud med konsensus og pænhed, ind med konflikter og debat!

Med Thorkild Nyholm, redaktør i DR Aktualitet og idémanden 

bag tv-programserien plan dk.

15.10 - 15.50. 

Det interesserer kommunalpolitikeren i 2010 
– om de emner, der sandsynligvis tvinger sig ind på den kommu-

nalpolitiske dagsorden. 

Med Roger Buch, lektor Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

DEtAiLhANDEL KLiMA Og MiLjø DEt åbNE LAND byOMDANNELSE ANALySEr Og KOrtLægNiNg MEtODEr tiL DiALOg MOtOrvEjE DigitALE KOMMuNEPLANEr

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30-11.05  |  Faaborg-Midtfyn 
– mere byliv, stærkere detailhandel

11.05 - 11.40  |  randers 
– nye principper for butikker i bymidten

11.40 - 12.15  |  vordingborg 
– mere byliv, stærkere detailhandel  

Frokost   

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  vordingborg 
– mere byliv, stærkere detailhandel

14.25 - 15.05  |  randers 
– nye principper for butikker i bymidten

15.05 - 15.45  |  Faaborg-Midtfyn  
– mere byliv, stærkere detailhandel

10.00 - 10.30  |  Fælles
10.30 - 10.50  |  Albertslund – arkitektur 

og klimavirkemidler i kommuneplanen

10.50 - 11.10  |  hedensted – den fremtids-

sikrede og klimatilpassede kommuneplan

11.10 - 11.30  |  Frederikshavn – energi-

besparelse og CO2 neutrale transportløsninger

11.30 - 11.50  |  Favrskov – grundvands-

beskyttende byudvikling

11.50 - 12.15  |  Sønderborg – klimafokuseret 

energiforsyning, transport og boligbyggeri

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.10  |  Frederikshavn – energi-

besparelse og CO2 neutrale transportløsninger

14.10 - 14.35  |  Favrskov – grundvands-

beskyttende byudvikling

14.35 - 14.55  |  Sønderborg – klimafokuse-

ret energiforsyning, transport og boligbyggeri

14.55 - 15.20  |  hedensted – den fremtids-

sikrede og klimatilpassede kommuneplan

15.20 - 15.45  |  Albertslund – arkitektur 

og klimavirkemidler i kommuneplanen

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  Morsø – sammenhæng 

mellem turisme, landskaber, natur og 

kulturhistorie

11.05 - 11.40  |  Skive – dialog om område-

planer i det åbne land

11.40 - 12.15  |  viborg – bynære land-

skaber i kommuneplanlægningen

 

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  Skive – dialog om områ-

deplaner i det åbne land

14.25 - 15.05  |  viborg – bynære land-

skaber i kommuneplanlægningen

 

15.05 - 15.45   |  Morsø – sammenhæng 

mellem turisme, landskaber, natur og 

kulturhistorie. 

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  helsingør – udvalgte 

byområders særlige potentiale for for-

tætning og udvikling

11.05 - 11.40  |  hillerød – nye partner-

skaber og udbygningsaftale i Stations-

zonen

11.40 - 12.15  |  roskilde – fortætning 

og byudvikling i sammenhæng med den 

kollektive trafik

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  hillerød – nye partner-

skaber og udbygningsaftale i Stations-

zonen

14.25 - 15.05  |  roskilde – fortætning 

og byudvikling i sammenhæng med den 

kollektive trafik

15.05 - 15.45  |  helsingør – udvalgte 

byområders særlige potentiale for for-

tætning og udvikling

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  Aalborg – nyt syn på 

byernes roller

11.05 - 11.40  |  Køge – scenarier for bolig-

politik og kommuneplan

11.40 - 12.15  |  Odense – planprincipper 

i rammedelen

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  Køge – scenarier for bolig-

politik og kommuneplan

14.25 - 15.05  |  Odense – planprincipper 

i rammedelen 

15.05 - 15.45  |  Aalborg – nyt syn på 

byernes roller

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 10.55  |  Skanderborg – spilmetoder 

kvalificerer den dialogbaserede planlægning

10.55 - 11.20  |  Svendborg – udvikling af 

metoder til kvalitetsdiskussioner

11.45 - 12.15  |  vejen – ny fælles og efter-

spørgselsorienteret plankultur

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.15  |  Svendborg – udvikling af 

metoder til kvalitetsdiskussioner

14.45 - 15.15  |  Skanderborg – spilmetoder 

kvalificerer den dialogbaserede planlægning

15.15 - 15.45  |  vejen – ny fælles og efter-

spørgselsorienteret plankultur

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 10.55  |  Sønderborg – motor-

vejsnære erhvervsområder*

10.55 - 11.20  |  Silkeborg – sammen-

hæng mellem motorvej,  by og landskab

11.20 - 11.45  |  guldborgsund 

– motorvejsnære erhvervsområder*

11.45 - 12.15  |  Lolland – motorvejs-

nære erhvervsområder*

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.15  |  Silkeborg – sammen-

hæng mellem motorvej,  by og landskab 

14.15 - 14.45  |  guldborgsund 

– motorvejsnære erhvervsområder*

14.45 - 15.15  |  Lolland – motorvejs-

nære erhvervsområder*

15.15 - 15.45  |  Sønderborg – motor-

vejsnære erhvervsområder*

*dialogværktøj, formgivning og planme-

tode til motorvejsnære erhvervsområder

10.00 - 11.00  |  tønder*
10.00 - 11.00  |  Frederikshavn**

10.00 - 11.00  |  gribskov*** 

11.00 - 12.00  |  Struer*
11.00 - 12.00  |  rudersdal**

11.00 - 12.00  |  haderslev*** 

Frokost 

13.15 - 14.00  |  holstebro*

13.15 - 14.00  |  høje tåstrup**

13.15 - 14.00  |  Faaborg-Midtfyn*** 

14.00 - 14.45  |  tønder*
14.00 - 14.45  |  holbæk**

14.00 - 14.45  |  gribskov*** 

14.45 - 15.45  |  Struer, holstebro*

14.45 - 15.45  |  Frederikshavn, ruders-
dal, høje tåstrup, holbæk**

14.45 - 15.45  |  haderslev, Faaborg-
Midtfyn***

* Strukturdiagram og prototyper

** Softwarevalg og projektledelse

*** Skriv til nettet og kortvisning 



På Scenen kan du høre fem skarpe indspark om og til plankul-

turen fra fem oplægsholdere, der kender til planlægning mest 

fra tilskuertribunen. Formen er oplæg, debat med spørgsmål 

og kommentarer, hvor en vært styrer slagets gang. Alt i alt 

intense 45 minutter x 5. 

Der er et begrænset antal pladser på Scenen, og det foregår 

”først-efter-mølle”-princippet. Du kan ikke bestille billet eller 

reservere et sæde på forhånd.

scenen
Leg dig til læring på Legepladsen, der er bemandet med to 

erfarne legetanter: Christina Steensgaard Høyer og Karin 

Krogh. Formiddagens program gentages om eftermiddagen, 

så hold øje med de to forskellige tidspunkter.

10.10 - 10.30  og  13.25 - 13.50 

Networking på Americansk!
En introduktion til redskaber og færdselsregler med fokus på 

effektivt at skabe interesse for dig og dit projekt, og dermed 

skabe en platform for at tage kontakten op igen senere. 

10.40 - 11.00  og  14.00 - 14.25 

Speednetworking 
En nem og effektiv mulighed for at lære mange nye mennesker 

at kende på kort tid. Og så er bonus, at man samtidig bliver 

god til at introducere sig selv.

11.10 - 11.30 og  14.50 - 15.15

Elevatortalen
Skær dit budskab ned til 27 ord, forklar om dit kommende pro-

jekt, inden elevatoren når på 4. sal, så tilhøreren vil høre mere! 

I en elevatortale er fokus på ordvalg og intensitet.  

11.40 - 12.00  og  15.30 - 15.50

Kan du tale kropssprog?
Introduktion til kropssprogets ABC: Bliv klog på signalernes 

betydning, og på hvordan et klart og tydeligt kropssprog giver 

konkrete resultater for din kommunikation.

11.00  og  14.00

Lær at spille KOMPAS med udviklingsdirektør Johan Galster, 

Idébureau 2+1 og de unge planlæggere. KOMPAS er et værktøj 

til planlæggere, der vil arbejde med strategisk planlægning i 

hverdagen. Oplagt til at blive skarp på kommunens formål med 

fx borgerinddragelse. KOMPAS er udviklet af Plan09, Idébureau 

2+1 og partnere. Læs mere: www.plan09.dk/kompas

På Legepladsen er du hele dagen velkommen til at sætte dig 

ved et af bordene med en makker, og opfriske dine strategiske 

kompetencer med et parti skak eller en omgang Kalaha!

stAnde legepladsen

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

10.10 - 10.55

Den digitale hverdag
– om populære teknologier til dialog og kommunikation med 

borgerne.

Med Anders Høeg Nissen, vært på DRs ”Harddisken”.

11.15 - 12.00

En dag bliver de voksne
– om de unges syn på og forbrug af livet, omgivelserne og alt 

det øvrige de færdes i.

Med Søren Østergård, phd., leder af Center for Ungdomsstudier 

og Religionspædagogik

13.25 - 14.05

Oprør mod ’plejer’-kulturen
– om det er muligt at være lidt mere grænseoverskridende i 

dansk planlægning?

Med Michael Sloth, regionsdirektør for Kuben Management.

14.15 - 15.00.

Nu ikke så forsigtig planlægger 
– ud med konsensus og pænhed, ind med konflikter og debat!

Med Thorkild Nyholm, redaktør i DR Aktualitet og idémanden 

bag tv-programserien plan dk.

15.10 - 15.50. 

Det interesserer kommunalpolitikeren i 2010 
– om de emner, der sandsynligvis tvinger sig ind på den kommu-

nalpolitiske dagsorden. 

Med Roger Buch, lektor Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

DEtAiLhANDEL KLiMA Og MiLjø DEt åbNE LAND byOMDANNELSE ANALySEr Og KOrtLægNiNg MEtODEr tiL DiALOg MOtOrvEjE DigitALE KOMMuNEPLANEr

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30-11.05  |  Faaborg-Midtfyn 
– mere byliv, stærkere detailhandel

11.05 - 11.40  |  randers 
– nye principper for butikker i bymidten

11.40 - 12.15  |  vordingborg 
– mere byliv, stærkere detailhandel  

Frokost   

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  vordingborg 
– mere byliv, stærkere detailhandel

14.25 - 15.05  |  randers 
– nye principper for butikker i bymidten

15.05 - 15.45  |  Faaborg-Midtfyn  
– mere byliv, stærkere detailhandel

10.00 - 10.30  |  Fælles
10.30 - 10.50  |  Albertslund – arkitektur 

og klimavirkemidler i kommuneplanen

10.50 - 11.10  |  hedensted – den fremtids-

sikrede og klimatilpassede kommuneplan

11.10 - 11.30  |  Frederikshavn – energi-

besparelse og CO2 neutrale transportløsninger

11.30 - 11.50  |  Favrskov – grundvands-

beskyttende byudvikling

11.50 - 12.15  |  Sønderborg – klimafokuseret 

energiforsyning, transport og boligbyggeri

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.10  |  Frederikshavn – energi-

besparelse og CO2 neutrale transportløsninger

14.10 - 14.35  |  Favrskov – grundvands-

beskyttende byudvikling

14.35 - 14.55  |  Sønderborg – klimafokuse-

ret energiforsyning, transport og boligbyggeri

14.55 - 15.20  |  hedensted – den fremtids-

sikrede og klimatilpassede kommuneplan

15.20 - 15.45  |  Albertslund – arkitektur 

og klimavirkemidler i kommuneplanen

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  Morsø – sammenhæng 

mellem turisme, landskaber, natur og 

kulturhistorie

11.05 - 11.40  |  Skive – dialog om område-

planer i det åbne land

11.40 - 12.15  |  viborg – bynære land-

skaber i kommuneplanlægningen

 

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  Skive – dialog om områ-

deplaner i det åbne land

14.25 - 15.05  |  viborg – bynære land-

skaber i kommuneplanlægningen

 

15.05 - 15.45   |  Morsø – sammenhæng 

mellem turisme, landskaber, natur og 

kulturhistorie. 

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  helsingør – udvalgte 

byområders særlige potentiale for for-

tætning og udvikling

11.05 - 11.40  |  hillerød – nye partner-

skaber og udbygningsaftale i Stations-

zonen

11.40 - 12.15  |  roskilde – fortætning 

og byudvikling i sammenhæng med den 

kollektive trafik

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  hillerød – nye partner-

skaber og udbygningsaftale i Stations-

zonen

14.25 - 15.05  |  roskilde – fortætning 

og byudvikling i sammenhæng med den 

kollektive trafik

15.05 - 15.45  |  helsingør – udvalgte 

byområders særlige potentiale for for-

tætning og udvikling

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 11.05  |  Aalborg – nyt syn på 

byernes roller

11.05 - 11.40  |  Køge – scenarier for bolig-

politik og kommuneplan

11.40 - 12.15  |  Odense – planprincipper 

i rammedelen

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.25  |  Køge – scenarier for bolig-

politik og kommuneplan

14.25 - 15.05  |  Odense – planprincipper 

i rammedelen 

15.05 - 15.45  |  Aalborg – nyt syn på 

byernes roller

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 10.55  |  Skanderborg – spilmetoder 

kvalificerer den dialogbaserede planlægning

10.55 - 11.20  |  Svendborg – udvikling af 

metoder til kvalitetsdiskussioner

11.45 - 12.15  |  vejen – ny fælles og efter-

spørgselsorienteret plankultur

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.15  |  Svendborg – udvikling af 

metoder til kvalitetsdiskussioner

14.45 - 15.15  |  Skanderborg – spilmetoder 

kvalificerer den dialogbaserede planlægning

15.15 - 15.45  |  vejen – ny fælles og efter-

spørgselsorienteret plankultur

10.00 - 10.30  |  Fælles

10.30 - 10.55  |  Sønderborg – motor-

vejsnære erhvervsområder*

10.55 - 11.20  |  Silkeborg – sammen-

hæng mellem motorvej,  by og landskab

11.20 - 11.45  |  guldborgsund 

– motorvejsnære erhvervsområder*

11.45 - 12.15  |  Lolland – motorvejs-

nære erhvervsområder*

Frokost 

13.15 - 13.45  |  Fælles

13.45 - 14.15  |  Silkeborg – sammen-

hæng mellem motorvej,  by og landskab 

14.15 - 14.45  |  guldborgsund 

– motorvejsnære erhvervsområder*

14.45 - 15.15  |  Lolland – motorvejs-

nære erhvervsområder*

15.15 - 15.45  |  Sønderborg – motor-

vejsnære erhvervsområder*

*dialogværktøj, formgivning og planme-

tode til motorvejsnære erhvervsområder

10.00 - 11.00  |  tønder*
10.00 - 11.00  |  Frederikshavn**

10.00 - 11.00  |  gribskov*** 

11.00 - 12.00  |  Struer*
11.00 - 12.00  |  rudersdal**

11.00 - 12.00  |  haderslev*** 

Frokost 

13.15 - 14.00  |  holstebro*

13.15 - 14.00  |  høje tåstrup**

13.15 - 14.00  |  Faaborg-Midtfyn*** 

14.00 - 14.45  |  tønder*
14.00 - 14.45  |  holbæk**

14.00 - 14.45  |  gribskov*** 

14.45 - 15.45  |  Struer, holstebro*

14.45 - 15.45  |  Frederikshavn, ruders-
dal, høje tåstrup, holbæk**

14.45 - 15.45  |  haderslev, Faaborg-
Midtfyn***

* Strukturdiagram og prototyper

** Softwarevalg og projektledelse

*** Skriv til nettet og kortvisning 



velKOMMeN til det sidste store Plan09-arrangement. 

På Planmesse09 er Plan09s igangværende eksempelprojekter 

i centrum. De vil på standene øse af det overflødighedshorn 

af viden, erfaringer og resultater, som de har skabt gennem 

det seneste års tid. Du får også mulighed for at blande dig 

i debatterne på Scenen, netværke og lege dig til ny læring. 

Vær indstillet på at gå efter det, der interesserer dig. 

På Planmesse09 får du kun det serveret, du selv opsøger. 

Mængden af metoder og viden i og om dansk planlægning 

er enorm. De nye kommuneplaner er omfattende værker. 

Som Plan09’ere vover vi den påstand, at tiden nu er inde til 

at forenkle kommuneplanlægningen – frem for at lægge endnu 

flere lag på. Der skal mere fokus på formidling af analyse-

 resultater og planer frem for endnu flere ord, hvis vi skal sikre, 

at planerne er i øjenhøjde med borgere og politikere. 

Tiden er derfor også til at øve sig på at dele både viden og 

erfaringer på tværs af kommunerne. Eksempelprojekterne 

leverer inspirationen til denne opgave.

God fornøjelse på Planmesse09!

Plan09 efter 09

Plan09 lukker ved udgangen af 2009. Forinden er der en 

række publikationer i støbeskeen, som ser dagens lys inden 

sommeren. Dels fagpublikationer om fx klimaberegninger og 

boligpolitik i kommuneplanlægningen. Dels publikationer om 

plankultur målrettet forskellige målgrupper. 

Samtidig sætter vi alt ind på en brugervenlig opsamling af 

eksempelprojekternes erfaringer, viden og resultater. Det hele 

bliver tilgængeligt på www.plan09.dk. Vi udsender sidst på 

året en publikation, der giver dig et overblik over projekternes 

metoder og erfaringer. Du kan altid finde det udførlige mate-

riale på vores hjemmeside. 

Og endelig arbejder vi på, at hjemmesiden videreføres efter 

2009. Mere herom når detaljerne er på plads. 

iNtroMessen
Planmesse09 er en traditionel messe i den forstand, at der er 

flere sideløbende aktiviteter hele dagen. Du skal derfor ind-

stille dig på at vælge, hvor du vil være hvornår, og indstille dig 

på, at du ikke kan nå alt. De fire sideløbende aktiviteter er:

stANDE, hvor du kan suge af eksempelprojekternes viden 

og erfaringer, særligt hvis du stiller spørgsmål.

sceNEN, hvor du kan høre oplæg og debattere.

legEPLADSEN, hvor du kan lege dig til ny læring.

cAfEEN, hvor du kan drikke kaffe i sofaen, mens du 

netværker og reflekterer over det, du har oplevet. 

Læs mere i programmet og planlæg din dag på Planmesse09. 

Valget er dit. 

Om standene
Eksempelprojekterne står klar med viden, erfaringer og re-

sultater, som de har skabt gennem det seneste års tid. Det 

eneste du skal gøre, er at stille spørgsmål. 

Find projekterne fordelt på de otte temaopdelte stande. 

Tjek projekternes træffetider, der indledes med en kort 

præsentation af projektet. Planlæg din rute, så får du den 

viden du har brug for. Du kan læse mere om hvert enkelt 

projekt: www.plan09.dk/Projekter/

Det er i Cafeen, du finder din kaffe/te. Det er Cafeen, som 

serverer frokost og det afsluttende glas – i det hele taget et 

sted, du må forbi! Cafeen møbleres til Planmesse09 mageligt, 

så gå i Cafeen, når du trænger til at netværke eller til en pause 

fra messens mange aktiviteter.
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