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Hørt...
"Der er brug for at
forholdet mellem land og by
bliver tænkt mere sammen."
"Byplanlaboratoriet kunne
være brobygger mellem staten,
kommunerne og de mange
økonomiske medspillere."
"Vi efterspørger et lidt større
blik ud over kommunegrænsen."

Livlig debat på Byplanlaboratoriets årlige repræsentantskabsmøde.

Behov for planer på tværs
af kommunegrænser

"Tør man sige genoplivning
af landsplanlægningen?"
"Hvad er erfaringen fra
amternes tid? Vi har tidligere
forsøgt at samarbejde på tværs.
Hvad har vi lært af det?"

-klare meldinger fra byplanlaboratoriets repræsentantskab
Af direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium
Klimaudfordringerne og biodiversitetskrisen er to eksempler på udfordringer, der ikke kan løses indenfor
kommunegrænserne - og handelsstrømme, vandløb, naturkorridorer og
trafikstrømme er bare et par eksempler på strømme, der går på kryds og
tværs.
Det er alle fagfolk og politikere
vist enige om, og da amterne blev
nedlagt i 2007 blev dette behov også
erkendt – der blev indført en meget
svag planlægning i regionerne og
staten påtog sig en stor del af ansvaret
for den tværgående planlægning. Nu
er der gået 13 år og vi står overfor en
revision af planloven. Den regionale
udviklingsplan er taget ud af loven og
staten blander sig kun nødigt i kommunernes anliggender. Den situation
blev adresseret på Byplanlaboratoriets
årlige repræsentantskabsmøde.

Planloven skal revideres
I slutningen af 2019 og starten af
2020 blev der gennemført en høring
i forbindelse med en forestående
revision af planloven, og mange
høringssvar peger på, at der er behov
for en opstramning. Eksempler er der
nok af. Byplanlaboratoriet har f.eks.
været med til at udarbejde visioner for
Hovedstadsregionen. Her var pointen, at der er behov for en strammere

styring, så byudvikling og transport
centreres om nogle knudepunkter
med bymæssig kvalitet. Vi var også
sekretariat for en arbejdsgruppe, der
udviklede tre scenarier for det, der
kaldes Den Østjyske Millionby. Pointen
fra dette projekt var, at politikerne må
prioritere. Hvis de ikke gør det, så sker
der en stor byspredning med øget trafik og gennemskårne landskaber som
resultat. Scenarierne tog udgangspunkt i et vækst, bæredygtighed og
nærhed. Endelig har byplanlaboratoriet været med i et samarbejde om
vandplaner omkring Værebro Å.
Her er problemstillingen at vandet
udspringer i nogle kommuner og
skaber problemer i andre.

Byplanlaboratoriet
ønsker samarbejde
Initiativerne blev rost på årets repræsentantskabsmøde, men der var en del
af tilhørerne, der savnede et bud på en
håndfast løsningsmodel. I Byplanlaboratoriet har vi været meget bevidste
om netop ikke at pege på en enkelt
helt konkret lovmodel. Vi vil derimod
meget gerne vise en pallette af løsninger, som politikerne så kan drøfte. Er
der andre der gerne vil deltage i debatten så tag endelig kontakt. Vi vil meget
gerne samarbejde om det emne, vi
brænder for.

Hvilke
udfordringer og
muligheder har
byerne under og
efter corona?

Er bykonkurrencen
død?
Hvad bliver
byplanlæggernes rolle i den
kommende tid?

3 spørgsmål
til professoren
Efter det officielle repræsentantskabsmøde i Byplanlaboratoriet
var professor emeritus Ove Kaj
Petersen inviteret til at tegne et
billede af situationen. Han – der
er mest kendt for at introducere
begrebet konkurrencestaten –
efterlyste en ny form for landsplanlægning og anbefalede de
faglige organisationer at råbe op.
Du kan finde de tre videoer med
de tre spørgsmål på byplanlab.dk

