FAB
BERETNING 2011-2012 og
FREMTIDIGT ARBEJDE 2012-2013
FAB´s medlemstal er gennem de senere år faldet støt. Det har store konsekvenser for foreningens
aktiviteter. For det første bliver foreningens økonomiske grundlag stadig dårligere i takt med faldet i
medlemstallet. For det andet bliver der stadig færre til at løfte foreningens aktiviteter. Det er ikke en
ny tendens. Tilstedeværelsen af både et netværk for yngre planlæggere – NYP - og en forening for
Byplanlæggere – FAB - er nok for meget til at sikre en faglig debat blandt byplanlæggere. De yngre
planlæggere melder sig ikke ind i foreningen, så det bliver på sigt sværere og sværere at
opretholde en levedygtig forening. Hvis ikke det vender må vi på et tidspunkt overveje foreningens
fremtid.
Så langt er vi dog endnu ikke nået og i det følgende vil vi beskrive årets aktiviteter.

Nordjyske planlæggere
Arrangementer siden sidste generalforsamling i FAB 2011. FAB Nordjylland i samarbejde med
Nordjyske Planlæggere.
Arrangementer i 2011
Film i Nordkraft: Drømme i København
Deltagere: 46
Studietur til Hamburg
Deltagere: 21
Planlæggerroller
Deltagere: 34
Borgerdeltagelse i planlægningen
Deltagere: 52
Østre Havn - en ny bydel spirer
Deltagere: 46
Arrangementer i 2012

Fremtidens forstad
Deltagere: 55
Pecha Kucha
Deltagere: 25
Nyt Universitetshospital
Deltagere: 45

Fynske planlæggere
Uldum – JYSK aflyst
Offentlig udstilling af forslag til nyt Universitetshospital i Region Syddanmark 25 pers
Transformation af Assens Rådhus 37 pers
Byvandring i Teglgårdsparken i Middelfart - fra psykiatrisk sygehus til aktivt erhvervsområde og
spektakulært boligområde 22 pers
Besøg på Nyborg Slot, der søger om optagelse på UNESCO's verdenskulturarvsliste 19 pers
Tankefuld - bæredygtige byggerier! i Svendborg 16 pers
Besøg på det nyrestaurerede Odense Adelige Jomfrukloster 55 pers.

FAB København
Antallet af møder i 2011 siden sidste årsmøde har ikke været mange. I alt var der planlagt 2
møder. En cykeltur via den grønne cykelrute med arkitekt Lotte Bech – projektleder i Københavns
Kommune. Turen var henlagt til en af de varme dage i juni måned. Desværre var der ganske få
tilmeldinger og FAB valgte at aflyse turen.
Men et julemøde i december 2012 blev til gengæld afholdt med afholdt med stor tilmelding og
succes. Emnet for julemødet var betalingsringen – også kaldet trængselsringen. Mødet var henlagt
til Dansk Bygningsarv fine lokaler i Borgergade og i alt troppede der ca. 50-60 personer op. FAB
havde engageret to planlæggere fra Københavns Kommune - Mads Monrad Hansen og Jarl Zinn som gav et meget fint og informativt indblik – teknisk og planlægningsmæssigt – i
trængselsringens forudsætninger, visioner og ikke mindst udfordringer. Med i oplægget var også
udenlandske erfaringer . Debatten var livlig og god. Julemødet sluttede – traditionstro – med ost,
pølse og vin. Der blev på mødet lovet at følge op på julemødet så snart lovforslaget blev

offentliggjort – herunder konsekvenser. Lovforslaget blev dog aldrig fremsat – til gengæld havde
regeringen den såkaldte ”gode løsning” - men det er jo en helt anden historie.

FAB og studieture:
En af FAB´s målsætninger med det aktuelle og fremtidige arbejde er at tilrettelægge og
gennemføre en studietur for medlemmerne. Studieturene gået til Berlin, Amsterdam, Paris,
Hamburg, og Dublin. I de senere år har destinationerne været nordiske byer- Stockholm (2009),
Oslo (2010) og sidste år til Helsinki.
Temaet for turen til Helsinki var by- og havneomdannelse, nyere bydele og bæredygtighed
herunder klimatilpasset planlægning. Det sidste var også identisk med temaet for FAB´s årsmøde i
2011. I alt deltog knap 25 personer fra kommuner, statslige styrelser og private firmaer. Turen blev
afholdt i starten af september 2011.
I 2012 vil turen gå til sydlige og varme himmelstrøg – Barcelona. Studieturen vil fokusere på
transformationerne i byen – fra industri- til informationssamfundet og hvad det også betyder for
mobiliteten i byen. FAB vil med turen give indblik i transformationens udfordringer, visioner,
strategier og fokusområder på det overordnede plan og i hvordan visionerne implementeres i skala
1:1 i byen. Studieturen vil ligesom de andre år ligge i begyndelsen af september måned – nærmere
program vil foreligge i løbet af foråret 2012. FAB igen i år bestræbe sig på at holde turen på eller
lige under de 4000 kr., som er inkl. Hotel, fly, guidning og transport .

Vand - kilde til udvikling, FAB-årskonference 2011
Fab’s årskonference i 2011 blev afholdt i Odense den 19. maj på Odense Slot. Der var et
engageret fremmøde på godt 40 deltagere.
Udviklingskoordinator og civilingeniør Peter Duus-Nielsen, Orbicon lagde ud med et overblik over
vandrelaterede udfordringer og potentialer – krydret med masser af inspirerende udenlandske
eksempler på håndtering af vand i byer.
Projektchef Leo Christensen fra Lolland Kommune skabte motivation for samarbejde mellem
faggrupper, forsyningsselskaber og videninstitutioner med sit oplæg om vand som springbræt for
udvikling.
Geolog Rolf Johnsen fra Region Midtjylland illustrerede, med udgangspunkt i de havnenære
arelaer i Horsens by, udfordringer med vand og forurening. Herunder vand fra havet, fra baglandet
og kraftige regnskyl samt fra undergrunden.

De spændende oplæg gav en spørgelyst og en god drøftelse af hvorledes skal vi udnytter og
håndtere fremtidens store nedbørsmængder og havvandsstigninger.
Efter frokosten gik turen i bus til det udviklingsområde, der skal rumme nyt universitetshospital
(OUH), ny forsker- & videnpark og universitetsudvidelse. Undervejs fortalte arkitekt Susanne
Gerdes fra Odense Kommune om hvordan de nye anvendelser sammentænkes med vand og
landskab.
Vel retur på Odense Slot gennemgik Boris Søgård Hansen, Nyt OUH, Region Syddanmark de tre
projekter, som endnu var med i opløbet om den endelige udformning af Odense Universitets
Hospital. Boris Søgård Hansen fremlagde desuden de kriterier som lå til grund for udvælgelsen
herunder bl.a. regnvandshåndtering, grønne områder og bæredygtighed.

Byplan
FAB har to pladser i tidskriftet Byplans redaktionsudvalg. Redaktionsudvalgtes rolle er at diskutere
de langsigtede linjer i tidsskriftets indhold. Udvalget holder 3-4 møder om året og har tradition for at
evalurere de 4 numre af tidskriftet som årligt udkommer.
Bestyrelsen har haft en diskussion af Byplan. Det har resulteret i følgende punkter, som er
foreningens synspunkter på tidskriftet:





Beskrivelse af de fysiske planer i Byplan skal opprioriteres og der skal flere illustrationer i
bladet til illustration af planerne .
Byplan skal både komme i en elektronisk udgave og en papir udgave. Til bladet bør
knyttes en hjemmeside, der kan styrke netværket blandt planlæggere.
FAB skal være mere synlig i tidsskriftet bl.a. med flere artikler.
FAB skal udnytte sne sider i bladet bedre.

En af de store diskussioner som redaktionsudvalget har taget fat på i den forløbne periode er hvor
vidt tidsskriftet skal komme i en elektronisk udgave. FAB har støttet tanken om at udgive Byplan
en elektronisk udgave, men mener at tidsskriftet – eventuelt til en højere pris – fortsat bør komme i
en papirudgave.
Der er endnu ikke taget beslutning om hvordan en elektronisk udgave skal tilrettelægges.

Byplanprisen
FAB har en repræsentant i den jury, der uddeler byplanprisen. I 2011 blev Middelfart kommune
tildelt byplanprisen. Der var tre nominerede til årets pris: Thisted kommune for ”Det gode liv ved
kysten”, Ringby-Letbanesamarbejdet for en samlet byvision for et bælte omkring København, og
endelig Middelfart kommune for havneomdannelse med fast kurs. Prisen blev overrakt på Det
Danske Byplanmøde, der blev afholdt i Aalborg.

Det kriminalpræventive råd
FAB har gennem årene på forskellige måder deltaget i Det kriminalpræventive råds udvalgs
arbejde.
I det forløbne år har FAB bl.a. deltaget i en workshop om nabohjælp. I Danmark er antallet af
indbrud steget langt mere end i vore nabolande. Med udgangspunkt i den mest solide
internationale forskning udvikler TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd derfor nu en
tidssvarende udgave af nabohjælp til danskerne.

Hjemmeside og Facebook
Foreningens hjemmeside fungerer stadig fint, og vi får fortsat en del positive tilbagemeldinger og
input til forbedringer. Siden vil blive udbygget løbende, således at mere og mere information kan
findes her. Alle vores arrangementer slås op herinde, så man nemt kan se, hvad der foregår rundt
omkring i landet. Adressen er som den hele tiden har været www.fabnet.dk
Ligesom sidste år vil vi igen i år hermed slå et slag for, at også eksisterende medlemmer
registrerer sig på siden og opdaterer jeres kontaktinformation. I praksis betyder det, at
eksisterende medlemmer også skal udfylde indmeldelsesblanketten under menupunktet Bliv
medlem. Ud over at du får adgang til de seneste numre af BYPLAN, hvilket pt. er det eneste et
medlems-login giver adgang til, får FAB også et opdateret medlemskartotek og kan på den måde
også nemmere nå ud til medlemmerne. Dette er også særlig relevant i forhold til at indkaldelse til
generalforsamling mv. idet indkaldelsen fremover udelukkende vil ske elektronisk såfremt
vedtægterne herom ændres på årets generalforsamling.
Vi opfordrer stærkt alle til at 'melde sig ind' og opgive deres private e-mail adresse. På den
måde 'mister' vi jer ikke ved evt. jobskifte og foreningen sparer mange penge på porto i løbet af et
år. Penge vi hellere vil bruge til medlemsarrangementer mv.
Hvis I har ting I gerne vil have lagt ud på hjemmesiden, så send det til post@fabnet.dk
Vær dog opmærksom på, at der er omkring en uges ekspeditionstid.
FAB bruger også Facebook til at nå ud til medlemmer og andre interesserede. Her er det også
nemt at komme i kontakt med os, ligesom alle har mulighed for at slå planfaglige kommentarer
og arrangementer op på vores væg. Vores opslag om arrangementer og lignende bliver
gennemsnitligt set af 500 facebookbrugere med interesse for planlægning. Det er en god måde at
skabe opmærksomhed på om, hvad der rør sig rundt omkring på planområdet - også selvom det
ikke nødvendigvis er initieret af FAB.

Forslag til fremtidigt arbejde – 2012-2013
Bestyrelsen udarbejdede for et par år siden en strategi for det fremtidige arbejde i foreningen.
Strategien indeholder tillige et afsnit om hvad foreningen har tænkt sig at gøre i de kommende år.
Bestyrelsen har justeret planen, idet nogle af initiativerne er gennemført. Herudover er der ikke
fundet grundlag for at ændre ved handlingsplanen for den kommende periode.
FAB vil styrke debatten om planlægningen gennem følgende prioriterede emner:
1. Lokale arrangementer
Ifølge vedtægterne kan der med bestyrelsens godkendelse oprettes lokalafdelinger for
nærmere afgrænsede områder af landet. Lokalafdelingerne kan arrangere møder og
studiekredse for medlemmer. En lokalafdeling ledes af bestyrelsesmedlemmerne fra den
pågældende lokalafdeling. Der er pt. kun en fungerende lokalafdeling – den i
hovedstadsområdet, som arrangerer 2-4 lokale arrangementer om året med forskelligt
debatskabende og netværksplejende indhold.
For at øge medlemmernes mulighed for deltagelse i arrangementer, er der åben for deltagelse
fra medlemmer uden for lokalafdelingens område.
Bestyrelsen vil forsøge, at gentage lokale arrangement afholdt i hovedstadsområdet i andre
lokalområder – herunder især i Sydjylland.
Samarbejde med andre foreninger om lokale arrangementer som f.eks. i Nordjylland og på Fyn
skal støttes og udbygges.
2. Studietur
En gang årligt arrangeres en udenlands studietur af 3-5 dages varighed med egenbetaling for
deltagerne.
3. Årsmøde
I forbindelse med FAB’s generalforsamling afholdes et heldags årsmøde med fagligt indhold.
Det afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt, og arrangeres på skift af bestyrelsens
repræsentanter fra øst og vestdanmark.
4. Byplan
Både gennem medlemmer (abonnenter) og gennem arbejdet i redaktionsudvalget vil FAB
medvirke til at styrke Byplan. DAB vil støtte bestræbelserne på at udgive Byplan i en
elektronisk udgave.
5. Artikler
FAB vil udarbejde artikler om studieture, årsmøde og faglige møder til relevante tidsskrifter,
herunder til Byplan.
6. Kommentering af lovforslag og vejledninger
FAB vil gennem artikler i aviser og blade samt ved at fremsætte udtalelser til myndigheder
behandle lovforslag mv. og oplyse offentligheden bredt ved at sætte scenen for drøftelser og
diskussioner af lovforslag og vejledninger.
7. Hjemmesiden
FAB vil medvirke til at styrke debatten på hjemmesiden – både medlemmerne imellem med
også for at oplyse offentligheden bredt om planlægningsmæssige problemer, f.eks. gennem
indlæg om de faglige møder eller ved en blog på hjemmesiden om planlægning. FAB vil styrke
foreningens profil på facbook.

FAB vil styrke samarbejdet med andre organisationer gennem følgende prioriterede emner:
1. Foreninger i lokalområder
FAB vil medvirke til at fortsætte og udvikle de lokal samarbejder med de andre foreninger, Ida,
arkitektforeningen og landinspektørforeningen, som f.eks. i Nordjylland og på Fyn.
2. Dansk Byplanlaboratorium
FAB vil videreføre samarbejdet med DB f.eks. gennem afholdelse af fælles møder og
deltagelse i det redaktionelle arbejde med Byplan
3. Danske Planchefer
FAB vil videreføre samarbejdet med Danske planchefer f.eks. gennem afholdelse af fælles
arrangementer.
FAB vil styrke foreningen og dialogen/informationen med medlemmerne gennem følgende
prioriterede emner:
1. Elektroniske nyhedsbreve
Nyhedsbreve skal udsendes elektronisk til både medlemmer og andre interessenter.
2. Blog
Der ønskes etableret en blog på hjemmesiden
3. Medlemsundersøgelse
Der påtænkes foretaget ny medlemsundersøgelse i år 2011
4. Folder
Der skal udarbejdes af ny oplysnings folder om foreningen med forklaring om hvordan man
melder sig ind, til udlevering på uddannelsessteder og i forbindelse med arrangementer.
5. Medlemshvervning
Der overvejes at afholde en medlemskonkurrence om f.eks. en plakat eller en kalender, som
led i at oplyse om foreningen og forbedre vort image.
6. Kontakt til uddannelsesstederne
Der skal bedre orientering og oplysning om foreningen til uddannelsesstederne.

