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planlæggerens rolle er 
at medvirke i ledelsen i samfundet  
 
 
saneringsplan og byplanvedtægter i Glostrup  
For 40 år siden i teknisk forvaltning i Glostrup havde jeg fornøjelsen af at sørge for en 
saneringsplan for Glostrup by og en bevaringsplan for Avedøre landsby. På fornavn med 
stadsingeniøren var kommunens byplankontor rummeligt fagligt og mentalt. På et tidspunkt 
skulle jeg tilrette byplanvedtægten for industriområdet syd for Roskildevej. Da mente 
statsingeniøren: ”Du behøver ikke renovere byplanvedtægten til nutidsstandard. Vi nøjes 
med at rette de ord og streger, der fastholder byplanvedtægtens funktion som juridisk 
styringsmiddel.” 
 



regional planlægning i Jylland 
For 30 år siden på ny amtsgård i Ribe havde vi fornøjelsen i tværfagligt kreativt team at 
arbejde med alternative skitser til regionplan. Arbejdsklimaet oplevede vi mentalt som åbent 
land. Vi tænkte på at anvende amtets penge til investering i vore visioner. Jeg skrev til 
amtsborgmesteren og foreslog, at vi investerede i olie eventyret i Nordsøen. Eventyret var 
allerede dengang i rivende vækst med Esbjerg som nationalt brohoved. Vi fik os en god 
strategisk dialog med Mærsk. Og da mente venstre amtsborgmesteren: ”Vi med vort liberale 
samfundssyn skal ikke direkte sponsorere erhvervsudviklingen. Vort pædagogiske værktøj er 
tilstrækkeligt.” 
 
For 20 år siden i Fredningskontoret i Vejle Amt beskyttede vi med en hævet hånd og med 
anden hånd investerede vi i landskabets pleje. Fredningskontoret prioriterede på det 
tidspunkt store fredningsplaner i Vejle Ådal og på Hærvejen ved Gudenå og Skjernås kilder. 
For et stort turistmarked åbnede vi Hærvejen som Danmarks første nationale cykelrute. 
Tilsvarende åbnede vi Bindeballestien i Vejle Ådal for et mega publikum. Planlægning i 
1980’ernes Vejle Amt benyttede både juridiske, økonomiske og pædagogiske styringsmidler. 
 
Min rolle som planlægger i Vejle Amt og som udviklingskonsulent i Region Syddanmark har 
de sidste 10 år været præget af indledende skridt til at anvende mobility management som 
redskab til at regulere trafik og forbrug af transport. Den fysiske planlægnings juridiske 
styringsmidler er afleveret på museet. Regionplanlægning som arbejdsredskab er udfaset. 
Nu er regional ledelse vort værktøj.  
 



 
regional ledelse vil fremover sætte sit præg på pla nkulturen 
Strategisk planlægning indebærer, at man arbejder på baggrund af regionale lokale styrker 
og svagheder i lyset af nabosamfund og større globale sammenhænge. Vi er nødt til at sætte 
klare udviklingsmål, og prioritere på et solidt og objektivt grundlag, så alle motiveres til at 
trække i samme retning. Det er nødvendigt at etablere og udbrede en fælles forståelse for 
vision og strategi, således at de enkelte aktører arbejder for og ikke imod vision og strategi. 
Forankring i markedet og befolkningen opnås, hvis strategien bliver udviklet i dialog, hvor 
viden deles og fordobles.  
 
Når nogle parter i familien Danmark ønsker sig en ny motorvej, så får planlæggeren opgaven 
at udøve least cost management. Første trin er mobility management, tiltag som kan påvirke 
transportbehovet og valg af transportmiddel. Andet trin er traffic management, tiltag der sikrer 
en mere effektiv udnyttelse af eksisterende infrastruktur. Tredje trin er begrænsede 
ombygninger af eksisterende infrastruktur. Fjerde trin er nyinvesteringer i infrastruktur og 
store ombygninger. Hvis vi planlæggere frustreres af, at trin fire som regel er første trin, hvad 
så, ja så må vi mødes på markedspladsen og her både lytte og tale lidt højere.  


