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”(...) nogle gange kan man godt opleve at en 

kommune næsten føler, at de svigter deres grund-

DNA, hvis de begynder at tilpasse sig markedet.” 

Developer (Thygesen, Kobberø, Andersen, Jahn 

Hansen, Byplan # 2, august 2013). 

 

Byplanlab: Det ligger i planlæggerens DNA er lave 

planer, der afvejer mange hensyn, fx sociale, 

miljømæssige, økonomiske…  
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Økonomi og planfaglighed 
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Forskellige roller: den faglige 

udviklingskonsulent, manageren, 

markedsplanlæggeren, procesplanlæggeren 

 

 

 

 

 
Baseret på interview med byplanlæggere i ti danske kommuner i 2003  
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Rationale og 

orientering 

Netværks-

form 

Resultat Viden 

Hvorfor kan det være svært? 



Tre organiseringsmodeller med styrker og 

svagheder: 

1. ‘Arealudvikling Aarhus-modellen’ 

2. ‘Gladsaxe-modellen’  

3. ‘Svendborg-modellen‘ 

- så kan I selv vælge.. 
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Økonomifagligheden ind i 

kommunen 



13-02-2014 5 

Byplan # 2, august 2013  

Stabsenheden Arealudvikling Aarhus  

• Aarhus Havn vil udbygget have 7.000 

indbyggere og 12.000 arbejdspladser. 

• Professionalisering: Myndigheds-

funktion adskilles fra 

grundejerinteresser  

• Fleste medarbejdere privat baggrund 

• ”planvisioner opvejes i forhold til 

kommercielle hensyn”(35) 



• Skal en organisation 

løse en ny opgave? 

• Det kan være svært, 

at omstille rationaler, 

kultur og vaner. 

• Den ‘nemme’ 

løsning: Lav en ny 

organisation. 
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• ”Vi oplever det som professionelt, at de 

folk som sidder på den anden side af 

bordet godt ved, hvad de har med at gøre” 

(37) Developer  

• Risikerer markedskulturen i Arealudvikling 

Aarhus at lukke sig om sig selv? (side 38).  
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Professionalisering…  



 

13-02-2014 8 Dansk Byplan Laboratorium 

‘Gladsaxe-modellen’  



• Udarbejdelse af bygherrevejledning  

• Træne planlæggere i dialog og forhandling 

med bygherrer.  

• Ideer om proces:  

0. ‘0-mødet’: snak om projektets visioner   

1. Derefter forhandling. 

2. Derefter myndighedsbehandling. 
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‘Svendborg 

-modellen’ 



Sæt det rigtige hold  

• Mere fokus på 

mennesket bag 

planlæggeren:  

• nogle er 

myndigheds-

personer  

• andre er 

faciliterende 

• Vi skal ikke kunne 

det samme.   
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• Hvordan arbejder I med at tage 

økonomifagligheden ind i jeres kommune? 

Nu præsentation i grupper: 

• Hvem I er  

• Hvor I kommer fra  

• Hvilke forventninger I har til dagen 

I har et kvarter, så samler vi op.   
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Men hvad mener I? 



• Seminaret i dag er en forløber til et 

kursusforløb om ’Økonomi og byudvikling’, 

der vil løbe ad stablen i 2014. 

• Fokus på projektøkonomi.  

• Kursusforløbet er initieret af og laves i 

samarbejde med sjællandske planchefers 

Købstadsforum. 

13-02-2014 12 

I øvrigt  



13-02-2014 13 

Rationale og 

orientering 

Netværks-

form 

Resultat Viden 

Faglig 

udviklings-

konsulent 

Faglighed og 

ekspertautoritet 

Faglige 

netværk, 

pol/adm: 

Lukkede og 

elitære 

Det fagligt 

passende 

produkt 

Arkitektur og 

plan 

Formidling 

Manager Politisk og 

effektiv 

implementering 

Pol/adm, 

Interesseorg. 

Bygherrer: 

Lukkede og 

elitære 

Det politisk 

passende 

produkt 

By og land 

Politik og 

forvaltning, 

Formidling 

Markeds-

planlægger 

Marked og 

konkurrence 

Private by- og 

byggeaktører, 

pol/adm ledelse: 

Lukkede og 

elitære 

Det mulige 

produkt 

By og land 

Økonomi 

Formidling 

Proces-

planlægger 

Fælles 

forståelse og 

konsensus 

Borgere, org., 

private, pol/adm 

ledelse: 

Åbne og plurale 

Den gode 

demokratiske 

proces 

By og land 

Pædagogik, 

org.  og proces 

Formidling 
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