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Af | Irene Brandt

Når de andre kommuner finder ud af, hvor stor en landvinding en 
digital plan er, så vil de også have dem, siger de i Silkeborg.

Silkeborg Kommune 
elsker digitale planer

I begyndelsen af december, var der stadig 
enkelte detaljer omkring Silkeborg Kommu-
nes nye digitale lokalplan, som krævede stil-
lingtagen - for eksempel om det er muligt 
at undgå en pdf-version af lokalplanerne, 
når	de	skal	behandles	i	byrådet.	På	den	ene	
side taler kravene om dokumentation for 
uredigerbare	pdf-filer.	På	den	anden	side	er	
begejstringen over at arbejde med lokalpla-
nerne på en digital platform så stor, at det 
er svært at acceptere, hvis man stadig skal 
forholde sig til planerne i en ’trykt’ version. 
Men uanset, hvordan denne udfordring lø-
ses lokalt, slipper Silkeborg Kommune ikke 
for at udgive sine lokalplaner i én eller an-
den for pdf-dokumenter, da det er i denne 
form alle kommunale planer skal indsendes 
til det landsdækkende plansystem.dk.

Ovenstående er et godt eksempel på, 
at udfordringerne ikke kun er tekniske, når 
en kommune beslutter sig for at digitalisere 
sine planer. Medarbejderne skal vænne sig 
til at skrive til nettet, hvilket betyder kortere 
tekster, og tekster, der er splittet op på em-
ner, så brugerne let kan navigere rundt i pla-
nen. Samtidig er der juridiske aspekter, som 
stiller krav til dokumentationen i form af ad-
gang - ikke kun til den aktuelle gældende lo-
kalplan men også til forslaget, som det så ud 
før høringen, høringssvarene og det endelige 

forslag, som blev fremlagt, og som det blev 
vedtaget. Ligesom der skal være adgang til 
at se eventuelle dispensationer etc.

Alle planer på web
Øvelsen er ikke ny i Silkeborg Kommune, 
som 1. januar kronede værket med at åbne 
for digitaliserede lokalplaner på kommu-
nens hjemmeside, hvor alle har adgang til 
dem 24 timer i døgnet.

Første skridt blev taget for nogle år 
siden, da Silkeborg Kommune digitaliserede 
sin kommuneplan. Siden er der kommet en 
række digitale sektorplaner til: Varmeplan, 
Spildevandsplan, Vandforsyningsplan og 
Trafikplan. Der er flere på vej - blandt andet 
en Landskabsplan og en Naturplan. 

”Jeg tror ikke, folk ved, hvor stort et 
skridt vi har taget. Vi har mere eller mindre 
konstant arbejdet med digitale planer i fire 
år, og resultatet er blevet en stor landvin-
ding for forvaltningen, for borgerne og ikke 
mindst for kommunens politikere. Hvis de 
andre kommuner kendte til gevinsten ved 
digitale planer, så ville de gå i gang med det 
samme,”	siger	Søren	Peter	Sørensen,	der	er	
teknik- og miljøchef i Silkeborg Kommune.

Han tilføjer, at inden man kaster sig ud 
i arbejdet, skal man lige sikre, at følgende 
fire forudsætninger er til stede:

”For det første skal politikerne have 
modet og viljen til at vælge den digitale 
sagsbehandling i byrådet; for det andet skal 
medarbejderne være åbne over for den 
forandring digitaliseringen fører med sig; 
for det tredje skal man sikre, at man har de 
nødvendige faglige kompetencer til at gen-
nemføre opgaven til rådighed. Og endelig 
skal chefen i forvaltningen ville det. Med 
andre ord, kan man sige, at en digitalisering 
af de digitale planer kræver, at man kan, 
at man vil og at man gør det!” siger Søren 
Peter	Sørensen.

Webbaseret produktionsmiljø
En digital lokalplan bliver udarbejdet direkte 
på nettet.

”En af de største ændringer ved ind-
førelsen af de digitale lokalplaner er, at vi 
fremover skriver lokalplanerne direkte på - 
og til - internettet i et webbaseret produk-
tionsmiljø. Implementeringen af løsningen 
har derfor stor betydning for vores interne 
arbejdsgange og procedure” siger projekt-
leder	Henrik	H.	K.	Jensen	fra	Plan	&	Byg	i	
Silkeborg Kommune.

Systemet bag de digitale lokalplaner 
er udviklet i samarbejde med Niras A/S og 
består af en række delkomponenter, herun-
der et CMS-system (Content Management 
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System), et administrationsmodul (DK-plan) 
samt kort der kan leveres via flere korttjene-
ster (WMS og/eller WFS).  

”Dette betyder blandt andet, at kommu-
nens lokalplanlæggere er blevet webredak-
tører, som skriver lokalplanerne direkte i 
CMS-systemet, og løbende orienterer inte-
resserede borgere om status for lokalpla-
nens udarbejdelse på lokalplansitet,”  siger 
Henrik H. K. Jensen.

Demokratisering
Den nemme adgang for alle til kommunens 
planer er rigtig god service.

”Tidligere skulle en borger, som øn-
skede at kende en lokalplan henvende sig 
på rådhuset i åbningstiden. Vi havde et 
helt rum fyldt med reoler til alle vores 650 
lokaleplaner, som alle blev opbevaret i ti 
eksemplarer, så der hele tiden var planer, vi 
kunne udlevere til borgerne. I dag kan alle 
– borgere, samarbejdsparter og politikere - 
via kommunens hjemmeside få adgang til 
alle lokalplanerne, sektorplanerne og kom-
muneplanen. Dét er god service!” siger 
sektionsleder Flemming Frøsig Christensen 
fra Informatik  og supplerer:

”Borgerne kan ikke alene finde planerne 
på vores hjemmeside, når de er vedtaget. 
De kan via hjemmesiden følge hele ved-
tagelsesprocessen, som går forud for den 
endelige plan. Gennem de digitale planer er 
demokratiseringsprocessen i Silkeborg Kom-
mune dermed blevet styrket. For eksempel 

er antallet af kommentarer og bemærknin-
ger til kommuneplanen steget markant, efter 
kommuneplanen blev digital.”

En investering, der hurtigt er tjent ind
Det er ikke gratis at digitalisere de kommu-
nale planer; men til gengæld, er det en inve-
stering, som hurtig er tjent ind, konstaterer 
Søren	Peter	Sørensen.

”Vi har hidtil brugt op til 250.000 kroner 
om året til tryk og kopiering af planer. Takket 
være digitaliseringen af planerne kan bespa-
relsen på papirforbruget i afdelingen alene 
dække den besparelse på 250.000 kr. som 
Teknik- og Miljøforvaltningen har skullet 
finde i 2011. Vi har betalt et par hundredetu-
sinde til Niras, som har været konsulenter 
på opgaven med at udvikle den tekniske 
platform til de digitale planer; men pengene 
til dette arbejde vil hurtigt komme igen, for 
ud over at spare en hel del papir, sparer vi 
fremover også udgifter til annoncering af lo-
kalplaner i avisen for slet ikke at snakke om 
sparede personaleressourcer, som vi slet 
ikke har kapitaliseret endnu,” siger Søren 
Peter	Sørensen.

Selve driften af de digitale planer forven-
tes også at give anledning til besparelser. 
Blandt andet fordi Silkeborg Kommune ikke 
længere skal trykke en ny kommuneplan 
hvert 4. år - en aktivitet, hvor alene tryknin-
gen af planen løber op i 500.000 kroner.

”Takket være den digitale kommune-
plan kan vi nu gå i gang med at revidere 

planen uden at søge om én eneste ekstra 
krone	til	opgaven,”	siger	Søren	Peter	
Sørensen.

Perspektiver
Silkeborg Kommune vil løbende udvikle 
og tilpasse den web-baserede adgang til 
kommunens planer - dels genne udvik-
ling af mulighederne for at læse planerne 
fra forskellige platforme - fra stationære 
computere til smart phones og tablet-com-
putere. Dels gennem tilbud til borgerne om 
skræddersyede abonnementer via for ek-
sempel nyheds feeds, så borgerne løbende 
kan blive orienteret, når der sker nyt på de 
planområder, de gerne vil følge.

”Det hele behøver ikke at være på 
plads fra første dag. Det er meget let at 
indarbejde ændringer i digitale løsninger. 
Dét, som ikke er tilgængeligt via de digitale 
planer i dag, kan meget let blive det senere. 
For eksempel vil vi gerne arbejde videre 
med links mellem de forskellige planer, der 
hvor der er sammenfald. Desuden kan brug 
af 360 graders foto/3D visning af lokalplan-
områder være med til at styrke oplevelsen 
og forståelsen af planerne,” forklarer Jakob 
Frank Kirkegaard, der arbejder med GIS i 
Informatik.

Udfordringer
Teknik- og miljøforvaltningen i Silkeborg 
Kommune har også været forbi kommu-
nens kommunikations¬afdeling for at hente 
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assistance.	Under	vejs	i	arbejdet	med	de	
digitale planer dukkede en ny udfordring 
nemlig op.

”Vores medarbejdere har gennem lang 
tid indarbejdet en skriftlig rutine, som var til-
passet til at formidle de lokale planer i trykt 
form; men når vi snakker digitale planer, 
kan denne skriftlige form ikke anvendes,” 
fortæller	Anne-Mette	Lade	fra	Plan	og	Byg.	
Og det er ikke kun kommunens egne med-
arbejdere, som har skullet lære at formu-
lere sig kort og præcist med en prioriteret 
vægtning af indholdet i de skriftlige pro-
dukter.	Private	rådgivningsfirmaer	har	også	
haft svært ved at vænne sig til, at de ikke 
længere skal sidde og formulere sig i Word, 
men i stedet skal skrive teksterne direkte i 

skabeloner til web-løsningen via hjemmesi-
dens redigeringsprogram.

”Samarbejdet med kommunikations-
afdelingen er resulteret i nogle kurser til 
de ansatte, som gør os i stand til at skrive 
i et aktivt sprog. Vi udarbejdede under vejs 
en sprogpolitik, som i dag bruges i alle 
kommunens forvaltninger. Takket være 
det digitale medie har vi alle fået skærpet 
vores skriftlige kommunikation, så den i dag 
foregår på modtagernes præmisser,” siger 
Anne-Mette Lade.

Test
Inden Silkeborg Kommune åbnede for 
adgangen til de digitale lokalplaner, er sitet 
blev gennemtestet på en lang række para-

metre. Siderne er blevet lix-testet, hvilket 
har afsløret, at lange sammensatte ord er 
hyppigt forekommende, når det handler 
om lokalplaner. Derudover er sitet også 
blevet gennemtestet for tekniske fejl, så 
for eksempel døde links ikke forekommer 
på siderne. Endelig er sitet blevet testet af 
brugere, som er blevet bedt om at løse for-
skellige ’opgaver’, hvor de for eksempel er 
blevet bedt om at finde en lokalplan for et 
bestemt område, mens en medarbejder har 
kigget med, for at finde ud af, om sitet har 
en logisk og brugervenlig struktur.

Se Silkeborg Kommunes  
digitale lokalplaner her: 
http://lokalplaner.silkeborg.dk
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