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Først er der en stille summen fra de lyse lokaler ved Israels 

Plads: Planlæggere, planchefer, projektledere og andet planlagt 

godtfolk fra over 20 forskellige kommuner har samlet sig for at 

diskutere vejen fra visionær planstrategi til konkret 

kommuneplan. Hvordan får vi fod på processen? Hvilke temaer 

går vi i dybden med? Hvilke problemstillinger viser sig på den 

videre vej? Spørgsmål og svar svæver i luften. Diskussionerne 

ligger på spring ved de forskellige messestande.  

 

Til at åbne dagen op og give et første indskud til den videre 

diskussion gav Haderslevs borgmester, Jens Chr. Gjesing, et par 

gode råd fra borgmesterstolen til planlæggerne.  

 

Det andet indskud kommer fra projektchef i COWI, Svend Erik 

Rolandsen, og drejer sig om samspillet mellem kommuneplan 

og de mere konkrete projekter. Efter finanskrisen er situationen 

i mange kommuner meget anderledes end den var ved 

kommuneplan 2009. Det buldrer ikke derudaf i byggeriet som 

det gjorde i 2005. Og det der sker, sker i langt højere grad på 

offentligt initiativ end på privat.  

 

Gør mulighederne synlige 

Det giver en række udfordringer når det kommer til 

kommuneplanen. Rolandsen lægger vægt på at 

kommuneplanen ikke kun er et administrationsgrundlag, men 

kan bruges til at synliggøre, fx, hvad og hvor det er muligt at 

bygge i kommunen.  

 

Træk de vigtigste udviklingsprojekter og -indsatser frem i 

kommuneplanen på et strategisk niveau, siger Rolandsen, og 

husk det fysiske niveau. Kommuneplanen kan være et 

udstillingsvindue for, hvad kommunen gerne vil, fortsætter han, 

hvis vækstpolitikken bliver synlig i kommuneplanen, ved man, 

hvor kommunen vil hen. Men det kræver at planlæggerne bliver 

meget omhyggelige med at fremhæve udviklingsmulighederne i 

planen - også på kort og måske med referencefotos. 

 

Engagér politikerne i kommuneplanen 

Kommunikation er et nøgleord. Det politiske engagement er 

meget vigtigt, siger Rolandsen, og der er det vigtigt at have blik 

for at møde politikerne lige præcis dér, hvor de er. Især når 

visionerne begynder at blive konkrete. Rolandsen peger på, at 

man igennem eksempelvis temamøder, kan gennemgå 

rammerne i kommuneplanen ved at omsætte de tunge 

rammespalter til enkle temakort. En anden ting er at arbejde 

med visualiseringer af visionerne samt referencefotos. På den 

måde bliver det konkret, hvad det rent faktisk kan komme til at 

betyde hvis visionerne bliver til virkelighed, og på den måde 

engagere politikerne.  



 

 

En af de ting, det er godt at have øje på, er at springet fra 

planstrategiens visioner til det konkrete niveau, der ligger i 

kommuneplanen, ikke bliver for stort. Her kunne det give 

mening at have blik for overgangen fra planstrategiens vision 

til kommuneplanen og de konkrete projekter, siger Rolandsen, 

og allerede tidligt i processen hive fat i dem, der er med til at 

løfte projekterne. Måske allerede inden kommuneplanprocessen 

for alvor er i gang.  

 

Løbende dialog med markedet styrker planens indhold 

Især er det dialog med de forskellige aktører i og omkring 

kommunen, Svend Erik Rolandsen lægger vægt på. Det kan 

give mening at foretage et markedscheck. Eksempelvis ved at 

tale med en ejendomsmægler og høre, hvad det er der skal til, 

hvis der skal sælges boliger i kommunen. Og indarbejde den 

dialog og de ønsker, der ligger fra investorer, developere, 

ildsjæle og politikere, i kommuneplanen. Så den i stedet for at 

spænde ben for projekter, hjælper dem på vej. Flere og flere 

kommuner vælger at tage denne tilgang tidligt i planprocessen. 

 

Det handler om at få gang i en god rytme og allerede tidligt 

være i dialog om retning og muligheder for at nå i mål med 

projekterne. Det kan være en god idé, at trække de største 

udviklingsprojekter ud af kommuneplanen og lave en 

selvstændig proces omkring dem, siger Rolandsen, og først når 

den endelige plan ligger klar lægges udviklingsprojektet tilbage 

i kommuneplanen, så man kan tage højde for de rammer og 

vilkår udviklingsprojektet kræver. 

 

Andet oplæg får sin ende og messestandene tager over. De før 

så lyttende planlæggere går i dialog og diskussion med 

hinanden. Hvordan arbejder Roskilde effektuerende? Hvad er 

det med vækst i Aalborg? Ikast-Brande arbejder med 

balancelinjer imellem benyttelse og beskyttelse, hvad er det for 

noget? Og hvad gør vi ved vandet i Slagelse? Det summer i 

salen blandt byliv, kulturarv, servicetilpasning osv. og der er en, 

der spørger: Går det godt? Og en svarer: det går an. For hvor 

er det nu vi går hen? 

  


