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Ligesom en film må også vejen have en logisk opbygning. Hvis man ikke 
forstår forløbet, forvirres man, og hvis det er banalt skuffes man, men hvis 
de enkelte forløb er logisk forklarede og nødvendige led i handlingen, op-
bygges en kontinuerlig vekselvirkning mellem spørgsmål og svar, mellem 
spænding og afspænding. Hjernen fungerer på den måde, den er skabt 
til, og det giver velvære.

Ole Nørgård, Filmen på forruden







Østjylland er ved at udvikle sig til et sammenhængende område med stor be-
folkningstilvækst og arbejdsdeling mellem byerne i bybåndet, der strækker sig 
fra Kolding til Randers. Ja, man kan endda på sigt se konturerne af en ny mil-
lionby i Danmark. Det er af national interesse, at der fortsat er åbne og sammen-
hængende landskaber mellem byerne inden for bybåndet. Udviklingen giver to 
markante planlægningsmæssige udfordringer:

Sikre kvaliteten i det østjyske landskab: Det østjyske landskab er af høj kvalitet 
med store variationer og god tilgængelighed. Væksten må ikke ske på bekost-
ning af denne klare, velfærdsskabende styrke. Derfor bør der bygges tæt, hvor 
der bygges, så andre områder kan friholdes. Landskabet skal planlægges ind 
mod byerne og dermed sætte rammerne for byvæksten.

Sikre hensynet til infrastrukturen: Pendlingen vokser, og der kan opstå træng-
selsproblemer. Nye byområder og boliger skal placeres, så der skabes kunde-
grundlag for god kollektiv trafik, og nye erhvervsudlæg langs motorvejene skal 
primært forbeholdes transporttunge virksomheder. 

Landsplanredegørelsen 2006



Med kommunalreformen sker der en fornyelse af planlægningen med øgede de-
centrale frihedsgrader til kommunerne kombineret med en mere markant central 
planlægning. Kommunalreformen forudsætter et fortsat højt beskyttelsesniveau 
for naturen, miljøet og landskabet. I forslaget til landsplanredegørelse fremlagde 
jeg derfor fem pejlemærker, som skal gælde for den fysiske planlægning i Dan-
mark:

• Der skal være forskel på land og by.
• Udviklingen skal komme hele Danmark til gode.
• Planlægningen skal basere sig på respekt for byernes identitet, naturen, miljøet og landskabet.
• Fysisk planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille tæt sammen.
• Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret.

Jeg har med glæde noteret mig, at de fem pejlemærker er blevet overordentlig 
godt modtaget. I høringssvarene findes særdeles stor opbakning til bl.a. en 
genoplivning af det klassiske planprincip om at fastholde en adskillelse mellem 
land og by.

Connie Hedegaard, forord landsplanredegørelsen 2006





Det egyptiske tegn for en by






















