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siderne

Plankulturens
For- og bagsider
Efter godt tre års virke lukker Plan09 planmæssigt biksen den 31. december 2009.
Læs her om nogle af de centrale erfaringer fra projektet.

”Kan du ikke lige fortælle, hvad der kom ud af Plan09?”, lød spørgsmålet flere gange til Plan09’erne på årets Byplanmøde! Svaret, der
kan betragtes som en aktuel diagnose på dansk kommunal plankultur, lød dengang og gælder fortsat:
Det faglige niveau af det kommunale planarbejde er ofte af høj
standard. Kommunerne udvikler nye tilgange til planlægning af det
åbne land, som på sigt kan blive bedre end regionplanlægningen.
Planlæggerne bliver bedre til at håndtere komplicerede byomdannelsesprojekter og dokumentere positive effekter for klimaet. Nye
dialogformer udvikles, og flere og flere planer bliver digitale. Dedikerede planlæggere kaster sig med stor entusiasme ud i opgaverne.
MEN vi ser også tydelige tendenser, som udfordrer planlægningen,
og som planlæggere bør forholde sig til:
1.
Fordybelse i sagerne sker på bekostning af formidling,
og der er for lidt fokus på konkrete resultater af lange udviklingsprocesser. Det er tankevækkende, hvor svært det synes at være at
få planer, analyser og undersøgelser politisk bearbejdet og gjort
synlige og konkrete i kommuneplanen.
2.
Der mangler tradition for vidensdeling og netværk
Forsiden af medaljen
For at nævne bare tre ud af mange mulige eksempler på god planfaglighed:

fremtiden bliver gjort konkret og anvendelig og bragt til at fungere i
en plan.
Roskilde sammentænker trafikplanlægning med byomdannelse, og
tilfører det klassiske planarbejde dokumentation af økonomi- og
klimaeffekt, så politikerne kan se at fortætning sparer både CO2 og
giver flere indtægter fra buspassagerer.

bagsiden af medaljen
Problemet er, at en høj planfaglighed lidt for ofte betyder, at fordybelse prioriteres frem for formidling! Det kommer til udtryk i antallet
af tilbundsgående analyser, skepsis overfor at udvikle light-versioner
af kortlægningsmetoder og planer, der forbliver planer.
Der er tradition for at læse hinandens planer og dykke ned i resultaterne. Men det er muligt at udvikle en større tradition for at reflektere over tilblivelsen af planerne, at vidensdele undervejs i processen og drøfte selve projektet. Vidensdeling koster arbejdstimer her
og nu. Men i de af Plan09s eksempelprojekter, der har prioriteret
vidensdeling undervejs, er erkendelsen, at det er en investering, der
betaler sig i det lange løb. Fordelene viser sig gennem en mere solid
forankring af projektet blandt kollegaer, tværfagligt i organisationen,
hos politikerne og sågar nogle steder blandt borgerne! Dyk ned i fx
Svendborg, Skive eller Roskilde Kommuners projekter og bliv inspireret af deres metoder til vidensdeling.

Skive Kommune formidler planfaglighed i øjenhøjde med borgerne,
der lærer at forstå det åbne lands dynamik og kvaliteter. De tager
til gengæld ansvar og engagerer sig i arbejdet med udvikling af
lokalområderne.

Høj planfaglighed i et elfenbenstårn eller høj planfaglighed kombineret med vidensdeling og netværk og forankret i dagens Danmark?
Valget er dit!

Hedensted Kommune sætter geografi på klimaforandringerne og
deres betydning for kommunen. Viden om, hvor det bliver vådere i
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www.plan09.dk er omdrejningspunktet for Plan09s vidensdeling. Hjemmesiden overflyttes til
Dansk Byplanlaboratorium, og
kan findes på www.byplanlab.dk/
plan09 fra sidst i januar.
Vælg det ud, som er vigtigt for
dig. Husk også at snakke med
menneskerne bag erfaringerne!

Plan09 har igangsat en vurdering af kommuneplanerne. Den
resulterer i en værktøjskasse
med gode råd og ideer til Kommuneplan13. Arbejdet offentliggøres af Dansk Byplanlaboratorium på
www.byplanlab.dk i marts 2010.

Plan 09 er et partnerskab mellem Miljøministeriet ved By- og
Landskabsstyrelsen, Realdania
og de 83 kommuner, som har
været involveret i Plan09s
aktiviteter - herunder projekter,
seminarer, netværk mv. Projektet startede i efteråret 2006.
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