BYPLAN NYT 1 2020

23

Formål med projektet
• At afdække kommunernes
behov for viden og kompetenceudvikling til planlægningsarbejdet med kystbeskyttelse
• At afdække kommunernes
behov for vejledningsmateriale
m.m. skabe debat om planlægning, der håndterer stigende
havvand
Har du spørgsmål om projektet,
er du velkommen til at kontakte
Michael Nørgaard på mail:
mn@byplanlab.dk eller
mobil: 4097 4444

Stigende havvand

Byplanfaglig debat og
kompetenceudvikling
for planlæggere
Byplanlaboratoriet er i denne tid i gang med at afdække, hvordan kommunerne
arbejder med stigende havvand i planlægningen, hvilke dilemmaer man oplever,
og om der er efterspørgsel på bestemte kompetencer til det videre arbejde.
Af projektleder Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium
Udgangspunktet er, at vi ser, at mange
kommuner står med en række dilemmaer i arbejdet med stigende havvand
og byudvikling. På den ene side er der
ønsker om at byudvikle og tiltrække
nye borgere og virksomheder. På den
anden side er store dele af Danmark
udsat ved fremtidige stormhændelser
og havvandsstigninger.
Det betyder både, at en lang række
eksisterende byggerier og andre
værdier vil være truede og potentielt
værdiløse. Og at nye byggerier i de
truede områder tilsvarende vil leve
på lånt tid. Debatten herom er i fuld
gang på de nationale medier, hvor der
bl.a. efterspørges en national strategi.
Lokalt er der stor efterspørgsel på
tekniske løsninger og hård kystbeskyttelse, og løsningerne skal tage højde

for udsatte ejendomme, bekymrede
borgere, økonomi og lovgivning.
Potentielt rummer planlægningen og
byudviklingen en lang række konflikter
og stridigheder om ansvar og økonomi. Så hvordan kan planlægningen
bidrage til at håndtere udfordringerne
og sikre at der træffes nogle fremtidssikre og afbalancerede valg? Centralt
er, at vi interviewer medarbejdere i alle
kystkommuner. Med interviewet vil vi
gerne tage pulsen på situationen lige
nu og indkredse situationen, sætte
debat i gang og afdække, om der er
behov for kompetenceudvikling, bedre
vejledning o.a.

Formål
Formålet med projektet ”Byerne og
det stigende havvand; Byplanfaglig

debat og kompetenceudvikling for
planlæggere” er at give planlæggerne
et kompetenceløft til arbejdet med
stigende havvand og skabe grundlag
for en styrket byplanfaglig debat om
valg af løsninger og tilgange. Centralt
er at flytte perspektivet fra klassisk
teknisk kystbeskyttelse og katastrofehændelser til løsninger, der gennem
planlægning favner tilpasning til fremtidens havvand, kystbeskyttelse og
byudvikling i Danmark. Eksisterende
national og international viden om
løsninger og tilgange er central både
for debat og kompetenceudvikling.
Udgangspunktet for projektet er bl.a.,
at der gennemføres telefoninterviews
med forskellige aktører og kommunale
planlæggere. Undersøgelsen foretages
for Realdania.

