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Omdannelsen af Carlsberg bør blive et „referencepunkt ved kommende planfaglige debatter,“ mener Dennis
Lund. Sigtet er både at bevare kulturmiljøet og at skabe bymæssige kvaliteter. Fra bogen.

Fra konkrete planer til generel snak
Med Dennis Lunds ‘Den italesatte planlægning’ er byplanlægningens
historie færdigskrevet i en subjektiv, oplysende og underholdende form
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vor byplanlægningen før
mest var konkrete idéer
og planer på papir, er den mere og mere blevet til ord og
snak. Desuden har den fået
mindre og mindre betydning,
især når man ser på statens og
amternes overordnede planlægning.
Det er den konklusion Dennis Lund kommer til i sin nye
bog ‘Den italesatte planlægning 1992-2015’. Den er en del
af en trilogi der begyndte med
Arne Gårdmands ‘Plan over
land’ (1993) der dækkede byplanlægningens historie fra
1938 til 1992 og fortsatte med
Hans Helge Madsens ‘Skæv og
national’ (2009) der dækkede
1825-1938. Nu er tredje del om
de sidste godt 20 år skrevet af
byplanlægger og mangeårig
redaktør af fagbladet ‘Byplan’
Dennis Lund (født 1946).
Det er netop i starten af
90’erne at troen på planlægningens muligheder begynder
at blegne. Planstyrelsens nedlæggelse i 1992 er et symbolsk
tegn. I samme år og frem til
2003 kom regeringen dog med
landsplanredegørelser der
fastholdt plantanken, men de
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blev snart mindre visionære og
snakkende. Detailhandelen og
kystbeskyttelsen er dog to
undtagelser der viste at landsplanlægning faktisk kunne
gøre en forskel, vurderer Denis
Lund. Netop i 1992 blev kysten
beskyttet yderligere med en 3
km kystnærhedszone.
I hele perioden blev miljø og
bæredygtighed talt mere og
mere op. „I 10’erne er miljøaspektet blevet så udtalt at
det nærmest har overtaget rollen som den store frelser - en
rolle som tilhørte planlægningen 40 år tidligere,“ skriver
Dennis Lund. I praksis er det
meste dog endt som ren retorik bortset fra vindmøllerne
der har sprængt alle rammer.
I niveauet under stod fra
1974 til 2007 amternes regionplanlægning med samme rolle
som „en mellemleder i et større bureaukratisk system.“ I
1993 gik byernes planlægning
til kommunerne, mens det åbne land gik til regionplanlæggerne. Med kommunalreformen i 2007 gik det hele til
kommunerne. Dermed forsvandt også en planlægning
der manglerne til trods under-

støttede grænsen mellem land
og by. „Al helhedsplanlægning er herefter ført ned på
kommuneplanniveau. Mere
småternet kan det næppe
blive,“ skriver Dennis Lund.
Kommuneplanerne fik dermed større betydning, men de
udviklede sig generelt til en
mere elastisk og ‘robust’ planlægning der ikke styrede så
meget. Det sammenfattende
gled i baggrunden for enkeltprojekter og en eventagtig
‘cirkusplanlægning’. Lokalplanerne blev samtidig reduceret fra at være en fysisk plan til
at være et juridisk konfliktregulerende instrument.
I det hele taget er der blevet
mindre og mindre af den gode
gamle fysiske planlægning og
flere og flere ord. Samtidig har
ingeniører og arkitekter veget
pladser i de kommunale forvaltninger til djøf’ere, generalister og litterater - og enkelte
landskabsarkitekter fordi det
grønne også fylder mere.
Dennis Lund mener at plansystemet er kommet helt ud af
takt med virkeligheden og har
en række forslag til hvordan
det bør ændres. Bl.a. bør sta-

ten planlægge mere konkret
og aktivt. Det er når staten før
har indtaget denne rolle, det
er normalt er gået bedst, siger
Lund der også foreslår at kommuneplanerne forenkles til fysiske hovedlinjer for by og
land. Den nye planlovaftale er
ikke nået med i bogen, men
sammenfaldet med Lunds anbefalinger er svært at se.
Trilogien er ikke skrevet af
historikere der fremlægger og
analyserer historiske kilder på
objektivt grundlag. De er skrevet af planpraktikere der ved
meget og argumenterer meget. Og mener meget. Fakta
og holdninger serveres i en
blandet personlig ret. Lunds
bog er derfor ikke kun meget
oplysende, men er også en
lang kommentar til byplanlægningens historie. Når man
accepterer denne selvvalgte
og subjektive form skriver
Dennis Lund fængende, underholdende og indsigtsfuldt.
Bogen er fyldt med rammende metaforer og one-liners. Undervejs falder der syrlige ord ned over det moderne
‘selvgratulerende’ nybyggeri,
‘pyntesygen’ i forstædernes sociale boligområder, det misforståede ‘arkitekturpoliti’ i parcelhusområderne og de ekstremt pladsforbrugende ‘landskabsbyer’. Som nye gode eksempler peger han på byfornyelsen på Carlsberg og revurderingen af Århus Nordhavn.
Spørgsmålet er bare om den
holder når virkelighedens økonomiske krav rammer byggeriet som Lund skriver.
Men det er også en bog der
kalder på modspil og debat.
Dennis Lund kommer f.eks.
meget hurtigt til at mene at
der for øjeblikket er „både
husrum og tilgængelig kystlinje nok“ til at udvide sommerhusområderne. Det er et
postulat der kræver mere fakta og analyse end den som
Dennis Lund disker op med. sh
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Bogen indgår i en serie på tre bøger
hvor de to andre er Hans Helge Madsen: Skæv og national (2009) og Arne
Gaardmand: Plan over land (1993).
Disse to er genudgivet med nyt omslag i forbindelse med udgivelse af
Dennis Lunds nye bog. De tre bøger
sælges i en samlet kassette til 798 kr.
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