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Haver og Højhuse: Scenarier for by- og befolkningsudvikling 

Formidlingsplan (milepæle) 
 
Videreformidlingen af erfaringerne fra projektet foreslås gennemført i fem step. De fem 
delelementer udgør tilsammen en helhed, der forhåbentligt gør det muligt at nå fra 
udgangspunktet til målet. Vi foreslår, at nedenstående figur offentliggøres på Plan09’s 
hjemmeside allerede i starten af 2008, således at de enkelte kasser løbende gøres aktive og 
fungerer som link til det bagvedliggende materiale. Illustrationen skulle gerne gøre det muligt for 
læseren at følge processen og få bedre indblik i idéen bag projektet.   
 
Præcis hvilken form/længde de enkelte delrapporter får er svært at vurdere på forhånd, da der jo 
er tale om et udviklingsprojekt. Men i alle fem elementer arbejdes der bevidst med at visualisere 
resultaterne på en letforståelig og kortfattet måde. Bl.a. anvendes kommunens Web-GIS løsning 
til illustration af resultaterne.  
 
I takt med at delrapporterne offentliggøres på Plan09’s hjemmeside linkes der til resultaterne fra 
www.koege.dk og www.sbi.dk.   
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April 2008 (Køge Kommune) Formidling af resultaterne fra modul A (værktøjer til 
kapacitetsanalyse). Dokumentet forventes at få karakter 
af en ”kogebog” (ikke facitliste) for, hvordan 
kapacitetsanalyser kan gribes an. 

 
August 2008 (Køge Kommune) Hvad viser analysen af kommunens nybyggeri? Analysen 

grupperes i forhold til boligtyper og der indgår både et 
kapitel om resultaterne (alder, fraflytningskommune, 
erhverv, uddannelse, arbejdssted, familiestruktur og 
gennemsnitsindkomst) og den valgte metode. (Modul D) 

 
November 2008 (SBi) Hvad viser spørgeskemaundersøgelsen samt 

fokusgruppeinterviewene blandt kommunens tilflyttere? 
(Modul F) 

 
April 2009 (SBi) Et bud på idealtyper for henholdsvis tilflyttere og 

boligtyper. I idealtyperne indgår overvejelser om både 
livsstil og økonomi. (Modul E og F) 

 
Maj 2009 (Køge Kommune) ”Kogebogen” (modul A) revideres på baggrund af årets 

erfaringer – og suppleres med et tillæg om scenarier. 
Også processen med anvendelse af scenarier i 
formuleringen af en boligpolitik medtages.  

 
 
Gennemgående for videreformidlingen af projektets resultater er, at der fokuseres på 
metodebeskrivelserne. Videreformidlingen har primært til formål at inspirere andre kommunale 
planlæggere, hvorfor der lægges særlig vægt på at metoderne kan forstås og bruges af andre 
samt at processens forløb (både de lette og svære dele) beskrives. 
 
Endelig bidrager projektgruppen løbende med foredrag, interviews og casebeskrivelser i 
relevante fora – i overensstemmelse med projektplanen. Kontakt til pressen sker i samråd med 
Plan09.  


