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siderne

KliK og du sKal finde!
Mange sætter i disse uger sidste punktum i kommuneplanen. Derefter sætter flere kommuner gang i 
temaplanlægning for eksempelvis landskaber og byomdannelse. Læs videre og få en guide til, hvordan du 
med fordel kan springe et par led over, komme tæt på andres erfaringer, og dykke ned i fagspecifik viden om 
metoder og resultater. Det foregår først og fremmest på www.plan09.dk.

Plan09 har indledt slutspurten. Der er knap seks måneder igen. 

Men spurten byder på meget, bl.a. nye publikationer, evaluerin-

ger af eksempelprojekterne og højt fagligt niveau af inspiration. 

Det foregår først og fremmest på www.plan09.dk, der rummer 

over 360 pdf’er, mere end 300 illustrationer, en forside og fem 

menupunkter med et hav af undersider. Indholdet er målrettet 

folk med interesse i kommuneplanlægning, ansatte i kommuner-

ne, konsulenter, forskere og studerende. Der er to omdrejnings-

punkter for det hele: Eksempelprojekter og aktiviteter igangsat af 

sekretariatet, som findes under de mest aktive menupunkter hhv. 

”Projekter” og ”Inspiration”. 

Klog af andres erfaringer

Alt fra endelige planer, over refleksioner midt i arbejdsprocessen 

til informative illustrationer er tilgængeligt under menupunktet 

www.plan09.dk/projekter. Det er de 21 igangværende projekter 

om arbejdet med kommuneplanen, og de fem tidligere om plan-

strategiarbejdet, der selv har skrevet om deres arbejde. Hvert 

projekt har fokuseret på særlige temaer i kommuneplanlægnin-

gen fx klima, detailhandel, dialog og analyser. Så skal du i gang 

med temaerne nu, så er det et oplagt sted at starte din research. 

Eksempelprojekterne har deres egen side, som de opdaterer 

løbende i hele deres projektperiode. Det står kronologisk, øverst 

er seneste nyt. Er projektet afsluttet, er det en evaluering. Hvert 

projekt er grundigt beskrevet med uddybende omtaler, rapporter, 

undersøgelser osv. Det ville næsten være synd (for dig), hvis du 

ikke benytter dig af muligheden for at springe nogle led over, ved 

at lære af andres erfaringer! 

Seneste nyt er Virkemiddelkataloget udarbejdet af klima-kom-

munerne Sønderborg, Albertslund og Frederikshavn, som skaber 

overblik over virkemidler til CO2-reduktion. Det er en god ind-

gang til planlæggeren, der skal forklare og besvare spørgsmål fra 

fx politikeren i forbindelse med kommunens klima-tiltag. Dyk ned 

i, hvordan Randers kom frem til erkendelsen om, at afgrænsnin-

gen af en koncentreret bymidte gør forskellen for detailhandlen 

og bylivet i Randers Kommune. 

skæve vinkler og metoder

www.plan09.dk/Inspiration byder på forskellig slags inspiration, 

afhængig af hvad du har brug for. Noget er kommuneplanrelate-

ret, andet er metodisk inspiration. Det er her debat og plankultur 

bliver koblet med organisations- og ledelsesudvikling. Du får mest 

ud af materialet under inspiration, hvis du selv følger op på det. 

Har du hang til strategisk planlægning, så spil det nye voksenspil 

KOMPAS. Dyrk netværkstanken og vær klar til selv at blive opsøgt. 

BYPLAN NYT 3 200922

Virkemiddelkataloget for forebyggelse af klimaforandrin-
ger er et pædagogisk værktøj til, når du skal vise effekten 
af forskellige tiltag for fx dine politikere. Udarbejdet af 
Sønderborg, Frederikshavn og Albertslund Kommuner.

AKTUELTAKTUELTAFORSIDE PROJEKTER NETVÆRK INSPIRATION OM PLAN09
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De unge planlæggere sætter i deres artikler fingeren på centrale 

og lidt ømtålelige punkter i plankulturen. Og hatten af for, at de 

debatterer det. Brænder du inde med en kommentar til deres 

artikler, så send dem til plan09@blst.dk - vi uploader det gerne på 

sitet. 

Sidder du midt i arbejdet med kommuneplanen selv eller sav-

ner du fiffige tips til fx den politiske proces, så klik for temaer i 

kommuneplanen og kommuneplaner. Du får et her-og-nu-billede 

af, hvad rører sig hvor. Kombinér det eventuelt med et klik forbi 

www.plan09.dk/Kompetencenetvaerket/ som er for og med plan-

læggere og kommuner, der har meldt emner og erfaringer ind som 

deres kompetence. Så ved du også, hvem du kan kontakte for at 

få den viden og svar på de spørgsmål, der er relevante for dig. 

Seneste nyt indenfor de faglige emner er C0 2-beregneren, så 

hvis klima er vigtigt i din kommune, så er det måske et godt værk-

tøj for dig.  

Inspiration er også vært for Plan09s publikationer. Nogle er tema-

specifikke, andre var indspark til aktuelle processer, da de udkom. 

Måske kan du hente inspiration til den nye omgang i 2010, måske 

kan du give dem videre til dine nye politikere, så de introduceres 

til planlægningens udfordringer. Men glem ikke, - der kommer 

flere til inden udgangen af 2009. 

Plan09s formål har været at være med til at understøtte udvik-

lingen af plankulturen. Både vha. eksempelprojekternes store 

indsats, men også ved at betragte plankultur som organisations-
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NABC er en systematisk idéudviklingsmetode med fokus på bruge-
rens behov. Brug metoden til at videreudvikle og målrette en original 
idé. 
www.plan09.dk/nabc

Vurdering af byggemuligheder gennem volumenstudier af byomdan-
nelsesområder har dannet grundlag for beregninger af det fremtidige 
passagergrundlag i den kollektive trafik i Roskilde.
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kultur. Er I klar til at gå over til behovsorienteret planlægning og 

vil gerne vide lidt om, hvordan man foretager det skridt, så klik 

dig hen til Plankultur under Inspiration. Genopfrisk NABC-model-

len for systematisk idéudvikling (introduceret på seminar i Vejle i 

2007) eller læs dig ind på Co Creation-begrebet (introduceret på 

seminar i 2008), som er oplagt til arbejdet med tværfaglighed og 

kommuneplan-arbejdet. 

Kom nu – netværk! 

Mennesket lærer og forstår bedst, hvad andre siger, hvis det fore-

går i en dialog. Så er der mulighed for at få svar på egne, aktuelle 

spørgsmål. Det var princippet bag vidensdelingen på Planmes-

se09s stande, og det også princippet for indholdet på  

www.plan09.dk. Du kommer ganske enkelt meget længere, hvis 

du bruger sitet som indgang til at blive klogere, men samtidig 

tager kontakt til fx de kommunale projektledere på netop det 

eksempelprojekt, der interesserer dig. Hvis du kun ser på den 

færdige plan risikerer du selv at skulle opfinde den dybe tallerken 

i forhold til at nå gennem den proces, der har ført til resultatet. 

Svend Erik Rolandsen & Christina Krog 




