FAB – Foreningen af byplanlæggere
Beretning 2012-2013
FAB Årsmøde 2012
Under temaet ”Bilen og byen” afholdt FAB årskonference d. 11. maj 2012 i København.
Årsmødet tog afsæt i den stigende trafik og den stadig voksende bilpark som er en udfordring for
særligt de tætte dele af vores byer. På årsmødet blev sat spørgsmål ved, hvordan vi skaber gode
byer med flere pladser og gader, der ikke er domineret af bilerne, men som samtidig bygger på en
erkendelse af at bilen er kommet for at blive? Og på hvordan kan vi indrette byens rum, så vi oftere
vælger andre transportformer end bilen. Disse spørgsmål blev belyst gennem følgende oplæg:
København – en by med fokus på bymiljøet. Her fortalte Anne Skovbro, Direktør, Københavns
Kommune om hvordan Københavns kommuner håndterer den stigende trafik og følgende
parkeringsbehov.
Med eksempler fra Europa viste Professor og arkitekt MAA Jens Kvorning eksempler på
trafikkens historiske betydning for planlægningen og hvordan man aktuelt arbejder med at skabe
mere plads til byrum og mindre til bilerne i europæiske byer i dag.
Temaet Transportmæssig adfærd blev belyst af Professor Lise Drewes Nielsen, Institut for Miljø,
Samfund og Rumlige forandringer RUC. Lise fortalte om trafikanters adfærd og satte bl.a.
spørgsmål ved hvordan vi finder nye veje til en mere bæredygtig mobilitetsplanlægning
Prioritering af cykeltrafik, cykeltrafikstrategi i København .
En medarbejder fra Cykelsekretariatet i Københavns Kommune orienterede om Københavns
Kommunes ny cykeltrafikstrategi og mange tiltag for at få bilisterne over på cyklen.
Bil tilgængelighed til byen. I dette oplæg fortalte Svend Jakobsen, Sektionsleder, Silkeborg
kommune om kommunens arbejde med at gå positivt til planlægningen af en motorvejsstrækning
gennem byen og kommunens strategi om at fastholde og forstærke bylivet ved at undgå
indkøbscenter uden for byen.
Odense – fra vejrum til byrum
Dorthe Harbo, byplanchef, Odense Kommune fortalte om hvordan man i Kommunen ønsker at
omdanne Thriges Gade fra vej til byrum. Hun fortalte også om kommunens arbejde med en
letbane gennem Odense, hvor der er særligt fokus på at sikre gode og levende byrum.
Årsmødets faglige del blev afsluttet med en cykeltur langs Københavns hvor vi bl.a. kiggede på
beboerparkering, byrum og cykelforbindelser. Herefter var der fælles middag og hyggeligt samvær.
Årsmødet var velbesøgt med ca. 50 deltagere.
Det Kriminalpræventive Råd
FAB er af Det Kriminalpræventive Råd blevet inviteret til at deltage i en følgegruppe til projektet
”Tryghed og mindre kriminalitet via Byplanlægning”.
Projektet er sat i værk ved et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden og
handler om at skabe større tryghed og forebygge kriminalitet ved at bruge planlægning af de
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fysiske bymiljøer som redskab. Rådet og TrygFonden ønsker med projektet at skabe bedre
mulighed for at inddrage den fysiske planlægning i det lokale kriminalpræventive arbejde.
En væsentlig begrundelse for projektet er, at der er kommet større brugbar viden om
sammenhængen mellem fysiske bymæssige forhold på den ene side og problemer med
kriminalitet, offentlig uorden og utryghed på den anden. Efter Rådets opfattelse bør planlægning af
fysiske bymiljøer derfor nu have en større plads i det samlede kriminalpræventive arbejde.
Projektets målgruppe er planlægningsmyndighederne i alle landets kommuner særligt
byplanlæggere, der beskæftiger sig med kommune- og lokalplanlægning i forhold til omdannelse
eller udvikling af by- og boligområder. Projektet er påbegyndt i 5 eksempelkommuner ved årsskiftet
2012 og fortsætter til og med 2014
Byplan og Byplanlaboratoriet
Der har i årets løb været et tæt samarbejde mellem Byplanlaboratoriet og FAB. Byplan udkommer
nu er farver med 4 numre om året. Der er taget en fælles beslutning om at søge fonde til at
indscanne alle de gamle numre, så de bliver tilgængelige på nettet.
FAB har biddraget med et delmøde på Byplanlaboratoriets årlige Byplanmøde, der i år blev afholdt
i Svendborg under temaet vækst og velfærd. Delmødet handlede om, hvorvidt der er brug for en
helt ny planlov, og det havde form af en workshop.
Byplanlaboratoriet lægger ofte lokaler til FAB´ s møder og hjælper til med at udsende nyhedsbreve
og opdatere hjemmesiden.
Byplanprisen
FAB er repræsenteret i byplanprisens jury og deltager hvert år i juryens arbejde med at udvælge
vinderen af prisen.
Der var tre nominerede i år, nemlig Ikast-Brande kommune for områdefornyelse i Nørre Snede,
Københavns Kommune for deres udvikling af byens rum og endelig Roskilde Kommune for en ny
multifunktionel aktivitetspark og for ualmindelig kreativ planlægning i byudviklingsområdet
Musicon.I år var det Roskilde kommune med Musicon, der løb med Byplanprisen.
Prisen uddeles på byplanmødet i oktober og indstillinger til prisen skal sædvanligvis være indsendt
omkring 1. juni.
Hjemmeside og Facebook
Foreningens hjemmeside fungerer stadig fint, men vi modtager gerne tilbagemeldinger og input til
forbedringer. 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. I skal være opmærksomme på, at det er jeres eget ansvar at melde
adresseændringer mv. til FAB. Vores registre opdateres ikke via Folkeregistret.
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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.
Studieture
I september 2012 gennemførte FAB en studietur til Barcelona. Turen bød bl.a. på følgende faglige
emner: gå tur i den gamle bydel hvor kan kunne se på byfornyelse, nye byrum og ikke mindst
transformationen af havnen fra erhvervshavn til rekreative arealer med ny arealer til ophold, leg og
bevægelses, besøg på kommuneplankontoret som planlægger omdannelsen af et større
industriområde til områder, hvor der satses på innovative vækstindustrier inden for kreative erhverv
og endelig mix af nye boliger og friarealer. Turen gav også en indføring i hvilke udfordringer byen
står overfor og hvilke bystrategiske mål og planredskaber som anvendes hertil. Turen gav også
eksempler på, hvordan nye bæredygtige transportformer med cyklen og sporvogne kan bidrage til
at frigøre arealer til byrum med byliv. Endelig sluttede turen af med at gå i de områder som var i
fokus for ca. 25 år siden da bl.a. nye byrum blev anlagt.
I 2013 satses der på to ture:
En til Hamburg hvor emner vil være havneomdannelse og IBA- udstilling hvor temaet er
bæredygtighed og midlertighed. Highlights vil være
• IBA – “Der internationalle Bauausstellung” på øen Whilhelmsburg få kilometer fra
Hamborgs centrum.
• Oberhafen-området arbejder med en alternativ tilgangsvinkel til byomdannelse med fokus
på midlertidighed og bottom-up processer.
• HafenCity. Gåtur i området med nye byrum og byomdannelsesprojekter.
• Gängeviertel ; Et historiske bykvarter
Turen ligger fra 7-8. juni
Den anden går til London hvor emner vil være den tætteby om byomdannelse. Higlights vil være
følgende:
• The Olympic Site
• South Bankside - Et byomdannelsesområde syd for Tate Museum.
• Nine Elms – Et kommende byudviklingsområde – det største i London.
• Endelig vil turen omfatte en byrumstur i de centrale dele af London.
Turen vil ligge fra d. 7-10 september.
Fab arrangerer det faglig og sørger for hotel mens turen er på egen hånd.
Arrangementer i København
I 2012/2013 har der i Fab – København været afholdt 2 arrangementer.
- Forstædernes Tænketank
Et arrangement blev afholdt i december som omhandlede forstadsproblematikken. På mødet blev
der kort gennemgået forstædernes tænketanks arbejde og man kunne høre om de mange
konkurrencer om den bæredygtige forstad, der har været afholdt i løbet af det sidste års tid. Oplæg
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ved Jens Kvorning, professor ved Kunstakademiets Arkitektskole, fortælle om strategier og
eksempler. Herefter vil konsulent Svend Erik Rolandsen, COWI, vise udpluk fra Realdanias
forstadskonkurrencer. Fremmødte – ca. 25.
- Trængselskommisionens arbejde – et løsningskatalog
For godt et år siden afholdte Fab et arrangement om betalingsringen som siden hen er droppet. I
stedet nedsatte regeringen en trængselskommission, som skulle komme med forslag til, hvordan
infrastrukturen i hovedstadsregionen kan udvikles. Som et første skridt i dette arbejde skulle
Trængselskommissionen i løbet af januar 2013 komme med et løsningskatalog, hvor en række
konkrete forslag til projekter blev præsenteret. Løsningskataloget skal lægge til grund for det videre
arbejde med en egentlig strategi for, hvordan udfordringerne med at reducere trængsel, støj og
forurening i hovedstadsregionen konkret kan håndteres. Trængselskommissionens strategi skal
være færdig til august, 2013. FAB har inviteret specialkonsulent Søren Rosenkilde Clausen fra
Transportministeriet til et interessant oplæg. Fremmødte ca. 10
Begge arrangementer blev afholdt hos sbs rådgivning på Islands Brygge
Beretning FAB Nordjylland
I Nordjylland samarbejder FAB Nordjylland med Nordjyske Planlæggere om arrangementer og
studieture. Siden sidste generalforsamling i 2012 har der været afholdt 12 arrangementer og en
studietur til Göteborg. Der har deltaget mere end 500 personer i arrangementerne.
Enkelte medlemmer i FAB Nordjylland er desværre flyttet fra regionen eller har meldt sig ud.
Heldigvis er det lykkes at hverve nye medlemmer, men samlet set har der været et lille fald.
Fynske planlæggere
I 2012 blev det muligt for ingeniørerne, at tilmelde sig via IDAs hjemmeside, hvor de også har
mulighed for, at evaluere på arrangementerne. Generelt har alle arrangementer fået gode
”anmeldelser”. Den samlede pointgivning ligger fra 4,17 til 4,55 på en skala fra 1-5, hvor 5 er
bedst.
Deltagerantallet for 2012 så således ud:
Thomas B. Thriges Gade 36 pers., Vejle set fra Månen 23 pers., Ørestaden og 8-tallet 27 pers.,
Møntergården 27 pers.
Naturcenter i Hindsgavl dyrehave 15 pers., VandCenter Syd – CO2-neutrale 2014 17 pers., VIVA
– Danmarks største citycenter 33 pers., Kobling af Svendborg By og Havn 36 pers.,
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