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Oplæg på ”Digital planlægning”



• kort om Plan09

• status fra netværk om digitale kommuneplaner

• digitale planer som kommunikation

• hvem er jeg? 

Plan for i dag



• Projektsekretariat til og med 2009

– 6 - 7 ansatte

• Vision
– At understøtte udvikling af plankulturen i kommunerne

• To formål

– Videndeling

– Eksempelprojekter

Plan09 – kort præsentation





- 10 danske og en grønlandsk kommune

- Projektplan under udarbejdelse

- Første møde den 4. februar

- Projektet afsluttes senest sensommeren 2009 med en/flere 
offentlighedsfaser 

- Formidlingsplan offentliggøres med den endelige projektplan 
først i februar

- Hvordan kan andre være med? 

Fakta – netværk om digitale kommuneplaner



• Overblik via interview-runde: 

– Hvem laver digital revision af rammedelen? – De fleste

– Hvem har valgt teknisk platform? – Et flertal

– En køreplan for kommuneplan-processen? – Ja, dog meget 
overordnet

– $ og timer? - tjaaaa

• Hvorfor digital kommuneplan?
• Udnytte tekniske muligheder

• Bedre kommunikation

Status – netværk om digitale kommuneplaner



• PDF -

– samlet og tilgængelig

– digitalt produkt?

– digital arbejdsproces?

• Web-GIS
– interaktiv og med søgemuligheder i rammedel

– hovedstruktur og forudsætninger som bog/pdf

– delvis digitalt produkt & arbejdsproces

Tekniske muligheder – 3 i dag



• CMS integreret med web (GIS)

– alle plantyper i ét system

• hovedstruktur, planstrategi, rammer og retningslinjer

• lokalplaner

• temaplaner

– Digitalt produkt & arbejdsproces 

+ alt det øvrige … statens krav til indberetning, åbne 
standarder, debatforum …. 

Så hvordan ser næste generation digitale  
kommuneplaner ud hos Jer? 

Definition på en digital kommuneplan



HVORFOR lave en digital 
kommuneplan?

Netværket: ”Planlæggere & IT-folk efterlyser det! Og få andre!”

Hvad siger I på et digital planlægnings-kursus? 

Bedre kommunikation



Arkitekt Almindelig

borger

Politiker Ejendoms-

mægler

+ ?
Entrepenør

Administrator Indholds-

leverandør

Sagsbehandler Staten

+ ?

Borgere (frontend): 

Kommunen (backend)



Prioriter målgrupper (vigtigste i midten)

Almindelig borger

Politiker

Entrepenør
Administrator

Indholdsleverandør

+ 
-

Gør det muligt at målrette løsningsforslag

Kan blive udtryk for politisk ønske, snarere end hvem der har det største 
behov



Interview & fokusgrupper

+ nemt og hurtigt

- indblik i ønsker, ikke faktiske

behov. 

Tip

Tjek med kollegerne: 

Hvad spørger folk om?

Viden om målgruppen/-erne



Sæt dig i brugerens 
sted og prøv at 
udføre hans 
opgaver: 

Hvordan virker det? 
Kan jeg printe? Hvor 
arkiverer jeg 
informationer, 
Hvordan tager jeg 
informationerne 
med mig? Hvad hvis 
min computer er 
mobil?





Skab en persona

• Ved hjælp af:

– Et realistisk navn

– Et sigende citat

– Et billede af personen

– Billeder af typiske ting eller situationer

– Fakta

– Typiske adfærdsbeskrivelser

• OVERVEJ:

– Hvad vil personaen opnå ved at bruge en digital KP?

– Hvilken oplevelse skal personaen have?

– Hvilke områder servicerer bedst personaen?





Organisationens 

behov

Brugernes 

behov

Tekniske 

muligheder

Løsning

Målet med Plan09s netværk om digitale kommuneplaner:


