
KOMMUNEPLAN
CROQUIS

Hvad går det ud på?

Hvorfor er det vigtigt? 

Hvad kan vi bruge det til?

Hvordan kan man gøre - gode eksempler

Opgave



CROQIS = SKITSE
Croquis er en tegnestil, hvor et givent emne skitseres på få 
minutter. Mest typisk er emnerne levende modeller, som 
skitseres hastigt.



konstruktion – tyngdepunkter – linjer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Croquis – SE / registere uden at dømme eller pynte, men læse konstruktionen, finde tyngdepunkter, se de store linjerSkitse til hovedidé / hovedgreb (bygningsarkitektur)- Finde og VISE essensen af projektet, hovedgrebet; det der kan ”pisses i sne” og vise det med få stregerDet er svært at gøre det enkelt, men hvis man har styr på skelettet (croquis) eller hovedgrebet (bygning) har man en retning for det videre arbejde og for løsning af detaljerne Det kan vi også bruge i kommuneplanlægningen – til analyse, som arbejdsredskab, som dialogredskab og i formidling



Hvorfor er det vigtigt? 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Men hvorfor er der vigtigt at forenkle og gøre visuelt?FÆRRE ORDFLERE ILLUSTRATIONERMINDRE TEKNISK TILGANG - SPROG/KORTOVERBLIK / DETALJE



Hovedstruktur
• kan illustrere kommunens fremtidige opbygning; de strategiske og langsigtede 

overvejelser, der indgår i den, kan række udover kommuneplanens 12-årige periode.

• omfatter hele kommunens geografiske område, byzone, sommerhusområder og 
landzone.

• afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen og er udtryk 
for den interesseafvejning, kommunalbestyrelsen har foretaget. 

• giver et overblik over planens indhold og kan være indgangen til 
kommuneplanens mere detaljerede indhold.

”Det er almindelig praksis at ledsage hovedstrukturen med et 
eller flere kort, der kan give et godt overblik over de valgte 

hovedtræk i arealdisponeringen for hele kommunen”.



• Visuelt indhold er enklere at forstå og opfattes hurtigere i hjernen.

• Hjernen er programmeret til at genkende og forstå visuelt indhold. 

• Tre dage efter vi hører noget information husker vi i gennemsnit kun omkring 
10%, men ser vi den samme information visuelt, husker vi 65%.

• Online læser vi kun omkring 20% af teksterne, fordi vi i langt højere grad 
skimmer. 

• Vi kan gennemsnitligt holde fokus i 8 sekunder. Derfor skal budskabet fange 
med det samme. 3 klik og så gider vi ikke mere. 

• Artikler med visuelt indhold får 94% flere klik end dem uden.



Dialog med politikere 1 socialrådgiver
1 socialarbejder
3 lærere
2 læger
1 piercer
4 studerende
3 pædagoger
1 politibetjent
1 forlagsredaktør
1 virksomhedskonsulent
1 mekaniker
1 dagplejer
1 frisør
1 restauratør
2 ingeniører
1 advokat
1 psykolog
1 master
1 cand.merc.jur.
1 cand. negot



Dialog med borgere, 
grundejere, investorer 
osv. 



Mål 
Retningslinjer 
Rammer 

Planlægningsrum

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad kan vi bruge det til?



Forhandlingsrum

Dialogrum

Planlægningsrum og samarbejdsrum

Politisk rum



HVORDAN KAN MAN GØRE?





Bystrategi 2019

Byudvikling med kvalitet / bæredygtig mobilitet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan kan man gøre det? Tegn Odense på flipover; som den ser ud / som den skal udvikle sig (før slide)eksempler



Overordnet skitse til hovedstrukturens mål

Oplægsholder
Præsentationsnoter
MålVi går fra byspredning til at fortætte og udnytte arealerne i den bestående by med fokus på omdannelsesarealer i tilknytning til den nye letbane.



Principskitse / bymønster

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan kan man gøre det? Tegn Odense på flipover; som den ser ud / som den skal udvikle sog (før slide)eksempler



Hovedstrukturkort

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan kan man gøre det? Tegn Odense på flipover; som den ser ud / som den skal udvikle sog (før slide)eksempler



Forklarende skitser til retningslinjer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan kan man gøre det? Tegn Odense på flipover; som den ser ud / som den skal udvikle sog (før slide)eksempler



Bymidten med nære, men ikke særlig tætte, brokvarterer og forstæder

Bymidten udvides til at omfatte de nære brokvarterer og byomdannelsesområder

Bymidten er udvidet – den kritiske masse er øget og der er storbymiljø og -stemning 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Når fortællingen, kan man fortælle den på mange måder – alt efter målgruppe og anledning.







• Analyse – kommunens struktur, forudsætninger / det unikke potentiale

• Dialog i udviklingsprocessen – bl.a. med politikere

• Værktøj i det daglige arbejde – overordnet retning og overordnet 

Formidling – fortælling til grundejere, investorer, borgere, interessenter mv.

OPSAMLING – HVAD KAN 
SKITSEN?  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Opsamling



• A) på kurset: tegn din kommune, som den ser ud i dag

- vis hvad der er mest karakteristisk, hvad er særligt unikt, hvad er der omkring?

• - hvad er de særlige forudsætninger og udfordringer?

• B) hjemme: tegn din kommune, som den skal udvikle sig de næste 12 år

- vis hovedstruktur og udviklingsplaner samt sammenhæng til omgivelser

• - hvad er de særlige potentialer og udviklingsmuligheder?

OPGAVEN

Oplægsholder
Præsentationsnoter
+ eksempler fra sidst
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