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1. BAGGRUND
Samfundsudvikling med vand
Verdenshavene stiger, det er et faktum. Ligeledes er det et faktum at
Danmark som et lavtliggende område står over for stadigt stigende
samfundsmæssige udfordringer som følge af stigende vandstande, ikke kun
fra havene, men også fra himlen og fra grundvandet. Udfordringer som vi
ikke er vant til at tackle i denne skala, og som vi derfor ikke har integreret
som en naturlig del af vores tænkning, planlægning og økonomi i
forbindelse med samfundsudviklingsprojekter.
Flere udtrykker ligeledes bekymring for de potentielt betydelige
investeringer, der kan ligge i kystsikring og udskyder derfor dagsordnen, da
det opfattes som en problematik, der først for alvor bliver aktuel om 30–50
år. Det er en forståelig reaktion i en tid, hvor de offentlige midler er små.
Gennem projektet Havvand på Land har der været arbejdet med, hvordan vi
kan lære af hinanden og af lande omkring os der har kendt udfordringerne
gennem generationer. Arbejdet i projektet har blandt andet peget på
behovet for nye tilgange til strategi, planlægning og investering blandt flere
aktører. Denne konceptbeskrivelse for, hvordan der kan arbejdes med
trigger planning som tilgang og udviklingsmetode er et af de mulige svar.
Det er nu – hvis det skal være rentabelt
Erfaringerne fra lande omkring os der har arbejdet med disse udfordringer i
generationer er, at der skal tænkes i lange planlægningshorisonter, og der
skal tænkes helhedsorienteret og multifunktionelt. Tilsvarende skal der
tænkes i, hvordan en bred vifte af aktører er med til at løfte indsatserne og
investeringerne. Fokus på multifunktionalitet sikrer dels at kystsikringen kan
integreres i andre samfundsmæssige investeringer, men også at projekterne
bliver interessante for andre aktørers investeringer. Dermed skal den
offentlige myndighed ikke forholde sig til hele byrden alene.
Den nye rolle som trigger planlægger
Der er væsentlige potentialer i at tænke anderledes på området. Den
ansvarlige myndighed eller bygherre, som eksempelvis kommunen, har
mulighed for at skabe mere funktionalitet i projekterne til gavn for brugere
og borgere. Tilsvarende kan man skifte fokus fra at skulle forholde sig til
den samlede investering og den samlede planlægning, til mere at fokusere
på mindre strategiske nålestiksinvesteringer, de såkaldte trigger
investeringer, der er et element i trigger planlægning.
Gennem denne konceptbeskrivelse vil vi introducere tænkningen i trigger
planning som metode. Ligeledes gennemgås de arbejdsfaser som et trigger
planning forløb består af, samt de delmål og resultater, som det er vigtigt at
realisere undervejs.
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TRIGGER PLANNING
Trigger planning er en tilgang som medvirker til, at der arbejdes mere
strategisk, målrettet og helhedsorienteret med langsigtede
udviklingsopgaver, som eksempelvis kystsikring.
De kommunale investeringer i udviklingsprojekter bliver mere
målrettede og får mere nålestikskarakter, hvorved investering og risici
minimeres, samtidig med at andre investorer og aktører kommer
tidligere ind med investeringer og medansvar. Vel at mærke uden at
kommunen mister grebet om den samlede strategi og udvikling.
Trigger planning er en struktureret metode, hvor aktiviteter valideres
og besluttes løbende blandt væsentlige aktører. Hermed styrkes
prioriteringer og løsninger, samtidig med at argumentation i
sagsbehandling og beslutningsprocesser i kommunen bliver klarere.
Kommunen kan åbne udviklingsprocessen op for eksterne aktører og
interessenter langt tidligere, hvilket både sikrer en kortere
investeringshorisont for kommunen, samt mere holistiske projekter og
multifunktionelle løsninger.
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2. FRA MONOKULTUR
TIL MULTIKULTUR
Megen af den tænkning vi har tradition for i Danmark, i forbindelse med
projekter, der fører til den ene eller anden form for anlægsaktivitet, er
relativt monokulturelt orienteret. Med monokulturel mener vi, at
tænkningen orienterer sig i retning af én primær funktion, hvilket igen ofte
orienterer sig i retning af én særlig faglig disciplin. Sådan er vi vant til at
tænke, opdelt i fagdiscipliner og fagets del af projekterne. Det har vi gjort i
generationer – og hvorfor så lave om på det?
Der er en række gode grunde til i positiv forstand at udfordre den
monokulturelle tænkning og tilgang:
Opgaverne bliver stadigt mere komplekse, som et spejl på en stadigt
stigende kompleksitet i samfundet, hvor flere og flere målgrupper har
stadigt stigende behov. Dette presser den klassiske monokulturelle
udviklingsvej, som har vanskeligt ved at optage disse mange interesser og
behov.
Samtidig er der pres på finansieringsmodeller i den monofunktionelle
udvikling. Det bliver vanskeligere og vanskeligere at rejse finansiering til
anlæg og byggerier, som ikke fra starten er tænkt multifunktionelt og
fleksibelt.
Den multifunktionelle kultur lever i et andet mindset, hvor man fra starten
har fokus på, at et givent projekt skal have mange funktioner og mange
aktører, der medvirker til realisering og finansiering. Ved den multikulturelle
involveres interessenter og aktører i reel samskabelse af projekterne og de
enkelte funktioner i projekterne. Når vi skriver reel samskabelse, er det
fordi megen af den involvering vi ser i dag mere har karakter af, at man kan
kommentere på projektforslag eller klage over dem, end at man reelt er
involveret i at være med til at definere projekter, løsninger og funktionalitet.
I den multifunktionelle kultur er reel samskabelse en grundpræmis, ligesom
det også er en grundpræmis, at myndigheden ikke alene bærer byrderne til
planlægning og finansiering. Reel samskabelse indebærer også reelt
medansvar.
Vi er ikke vant til den multikulturelle måde at arbejde på i Danmark, hvilket
ofte fører til, at vi afholder os fra denne måde at arbejde – både i offentligt
og privat regi. Der er en frygt for strategi- og kontroltab, for hvordan holder
vi fast, samtidig med at vi åbner op?
Den tilgang og det koncept som vi beskriver i dokumentet er defineret i den
multikulturelle kultur og tradition, samtidig med, at det gerne skulle fremstå
som en overskuelig og tilgængelig måde at arbejde sig fra det mere
monokulturelle til det multikulturelle. Senere i dette afsnit gennemgåes en
case fra Middelfart, hvor den samme klimasikringsopgave er beskuet
henholdsvis monokulturelt og multikulturelt. Casen er medtaget for at give
konkrete eksempler og billeder på de forskelle i potentialer, der kan være
mellem de to måder at arbejde på.
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TRIGGER INVESTERING
Som ovenstående figur indikerer, er der to væsentlige dimensioner i
arbejdet med trigger planning, hvor den ene dimension er at bevæge sit
arbejde mere over i den multifunktionelle kultur. Herved åbnes der op for
andres ansvarlighed og andres investeringer, hvilket igen betyder at
myndigheden eller bygherren ikke længere behøver dække den samlede
investering. Alene det forhold, at man som myndighed ikke skal stå for hele
investeringen er et betydeligt aktiv.
Myndigheden identificerer i stedet en eller flere strategiske investeringer,
som hver især er relativt små, men som åbner op for et område, for nye
perspektiver og for ny udvikling. Scenarierne vil ofte være et af to:

`

Der er en præsent udfordring, som må og skal adresseres via nye
projekter og investeringer. Det kan være klimasikring som i casen
herunder fra Middelfart, men det kan også være andre typer
udfordringer, som kalder på handling.

`

Der opstår mulighed for udvikling af funktionstømte områder såsom
et havneareal, et banelegeme eller lignende, som ikke længere er i
funktion og derfor er en spændende langsigtet udviklingsmulighed
for myndigheden. Her er ikke en præsent situation som i det først
nævnte scenarie, men det ændrer ikke på mulighederne for en
multikulturel tilgang.

Et godt emne til trigger investering er det lille strategisk velvalgte projekt,
der når det er etableret, åbner for at eksempelvis det funktionstømte
havneområde kan ses på nye måder. Trigger investeringen kan være noget
så enkelt som at etablere en strandbar på et tomt havneområde flere år
inden der bygges boliger – som det er set på havnen i Aarhus. Strandbaren
er trigger investeringen og trigger projektet, som trækker folk til et ellers
øde område, giver borgerne oplevelsen af områdets kvaliteter, skaber
positiv omtale i byen. Og hvem ved, om nogle af strandbarens besøgende
ender med at købe en lejlighed på havnen? Hermed får både myndigheden
og developeren potentielt ganske meget ud af en ganske lille strategisk
placeret investering. Man kan naturligvis ikke garantere præcist hvad der vil
ske og hvornår, men man kan sandsynliggøre effekten af sin trigger, og
man kan sandsynliggøre hvilken type aktivitet og potentiale en given trigger
vil aktivere. Mere herom i dokumentets metodeafsnit.
Valget af trigger bliver således helt central. For at identificere og aktivere
hensigtsmæssige triggere skal der etableres line-of-sight fra de overordnede
visioner og strategier, gennem niveauet for den fysiske planlægning af et
givent område, til de helt konkrete trigger emner. Det er denne strategiske
bevidsthed og dette stærke strategiske fokus gennem tre planlægningslag,
som bevirker at vi kan vælge gode strategiske triggere, og som samtidig
sikrer mod strategi- og kontroltab. Vi ved altid, hvorfor vi foretager givne
valg, og vi har stærk sammenhæng helt fra vision til den strategiske
investering.
Her skal det bemærkes, at trigger planning og trigger investeringer ofte
foregår i samarbejde med partnere, og en given trigger skal således også
give dem line-of-sight i deres strategi. Alle aktører skal med deres
respektive strategier og forretningsmodeller kunne se potentialer i trigger
planningen.

CASE: KLIMABYEN MIDDELFART

TRIGGER PLANNING
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MONOFUNKTIONELT UDGANGSPUNKT
I Middelfart er der et erkendt behov for at der skal gennemføres klimatilpasningsprojekter mhp. at kunne
håndtere fremtidige ekstrem regnhændelser. Det nuværende kloaksystem i området ved Kongebrovejkvarteret samt den historiske bydel har ikke kapacitet til at håndtere stadigt stigende vandmængder som følge
af hyppigere ekstreme regnhændelser.
Derfor har Middelfart Kommune i et partnerskabssamarbejde med Middelfart Spildevand gennemført
detaljerede analyser af fremtidige kapacitetsbehov samt skitsering af en udbygning af nuværende tekniske
anlæg.
Således har man allerede tidligt i processen dels skabt et overblik over omfanget af de nødvendige
udbygninger og renoveringer af eksisterende tekniske kloakanlæg i projektområdet omkring Kongebrovej
kvarteret, ligesom der er skabt overblik over nødvendige investeringsbehov ift realisering af disse projekter.

MONOFUNKTIONELT EFFEKTMÅL
I stedet for ‘bare’ på traditionel vis at udbygge kapaciteten i de eksisterende monofunktionelle tekniske
anlæg i jorden, så har Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand, i samarbejde med Realdania,
udskrevet en arkitektkonkurrence.
Via denne konkurrence er det partnerskabets ambition at finde idéer og løsninger til, hvorledes tilsvarende
klimatilpasningsmæssige effektmål kan opnås via multifunktionelle løsninger, der samtidig tilfører øget
bymæssig kvalitet til Middelfarts byrum, gader og private parcelhushaver mv. inden for samme kommunale
investeringsramme.
Ambitionen er ydermere, at der igennem bylivsfremmende koncepter og multifunktionelle løsninger kan dannes
grundlag for også at tiltrække ekstern kapital, fra eksempelvis Lokale og Anlægsfonden, der skal bidrage til
realisering af byomdannelse af større byrum, torve og pladser.

SAMSKABELSE VIA PARTNERSKAB
Samskabelse via partnerskab mellem Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Realdania.
Erkendt behov for investeringer i klimasikring.
Ønske om at investeringer i klimasikring også skaber bymæssige kvalitetsløft, og ikke kun tekniske løsninger.
Succeskriterium 1
at tilføre Middelfart ‘noget nyt’ Æ mere bykvalitet
Succeskriterium 2:
at aktivere parcelhusejere til at tage selvstændigt ansvar for håndtering af tagvand mv. på egne matrikler
Succeskriterium 3:
at finde løsninger, der vil kunne aktivere eksterne investeringer fra f.eks. Lokale og Anlægsfonden mfl.

Nutidig udformning af aktivitetsplads

Fremtidige multi-funktionelle anvendelser

TRIGGER PLANNING
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3. METODE OG PROCES
I dette afsnit vil vi gå tættere på selve konceptet, metoden og de
enkelte faser i processen. Formålet er at give en indføring i arbejdet
med, hvordan trigger udviklingsforløb kan tilrettelægges og
gennemføres i eget regi. Den første figur sammen med teksten på
denne side illustrerer det overordnede forløb, tilgangen og
virkemidlerne i et trigger planning forløb. Næste side og tilhørende figur
viser faserne der gennemløbes.
Forløbet starter med en forproces internt i kommunen, hvor det
afklares, om den konkrete udfordring egner sig til et trigger planning
forløb, hvad ambitionerne kan være, samt hvad et trigger forløb i givet
fald vil fordre af kommunen. Fasen er vigtig for at skabe fælles fokus,
samt at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag.
Herefter følger den centrale udviklingsproces, der overordnet fungerer
som en tragtproces, som indikeret med figuren. Det vil sige, at der
startes stratetisk og lidt flyvsk i den ene ende, hvor mange idéer,
tanker og dilemmaer bringes i spil. Disse konkretiseres og valideres
løbende via en vekselvirkning mellem udviklingsfokus og
valideringsfokus som figuren indikerer. Hermed sikres, at gætværk,
urealistiske forestillinger og tvivl minimeres. Den valgte løsning vil have
de bedst mulige forudsætninger for at skabe den ønskede effekt.
På figurens flanker er illustreret interessenter og aktører, hvor aktører
betragtes som det udsnit af den samlede interessentkreds, der
medvirker til realisering i form af medfinansiering eller anden
realiseringskraft. Øvrige interessenter er andre forvaltninger i
Kommunen, borgerne, erhvervslivet, turismeorganisationer osv. Der er
indikeret interessenter og aktører på begge sider, da det kan være
relevant at involvere dem i såvel udviklingsarbejdet som i valideringen.
Som den allerførste figur viste, er det væsentligt, at triggeren bliver til i
krydsfeltet mellem myndigheden - f.eks. kommunen - og markedet med
dets aktører og øvrige interessenter. Samtidig er det væsentligt, at det
er myndigheden, der driver trigger processen og dermed har det
strategiske greb. Her er ikke tale om en fuldstændigt åben involverende
proces, men derimod en mere selektiv proces, hvor myndigheden
involverer relevante aktører og udvalgte repræsentanter fra andre
interessentgrupper. Der er således tale om en proces ledet af
myndigheden, med et klart strategisk fokus, og med valg af konkrete
løsninger, der på forskellig vis er valideret. Men samtidig er det en
proces, hvor eventuelle medaktører, som deltager med udviklingskraft
og medfinansiering, også skal kunne realisere deres potentialer i
forløbet. Hermed er der allerede åbnet for den multikulturelle tilgang.
Den optimale timing af trigger forløb er i de tidlige strategiske faser, i
visse tilfælde flere år forud for selve projektet, som indikeret med
eksemplet nævnt ovenfor med strandbaren på havnearealet. Men der
kan også indlægges nye trigger forløb løbende hen over langstrakte
udviklingsforløb for på denne måde at puffe udviklingen i ønskede
retninger – eksempelvis som følge af ændrede markedsvilkår eller
lignende.
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FASER
Triggerprocessen består af 6 faser, som hver rummer valideringer, og
som hver har deres konkrete målsætning som vist i figuren. Herunder
en kort gennemgang af hver fase:

`

Forproces: Som nævnt ovenfor, er forprocessen en intern
proces i kommunens regi, hvor det vurderes, om et trigger
forløb er den rette projektform relateret til en given udfordring.
Som nævnt tidligere er kendetegnet ved trigger forløb, at der er
tale om et strategisk forankret projekt, der forholdsvist hurtigt
(og med en beskeden investering) kan medvirke til at åbne op
for andre aktører, deres udviklingskraft og midler i forbindelse
med større efterfølgende investeringer.

`

Strategi: Fokus i den strategiske fase er at udstikke retning,
ambition og intention. Den gode strategiske intention er åben,
visionær og udfordrende. Ligeledes er det vigtigt, at den
strategiske intention åbner op for det multifunktionelle og for
andre perspektiver end kommunens.

`

Strategisk Masterplan: Første fase, hvor arbejdet kobles til et
fysisk område – eksempelvis udviklingen af et havneområde.
Arbejdet med den strategiske masterplan fokuserer på at
idéudvikle området på måder, hvor mest muligt fra den
strategiske intention kan integreres. Denne fase bør holdes
åben og involverende, også fordi det ofte er de kommende
brugere, som bibringer projektet de idéer og de funktioner, som
både giver området kant, og som gør planen nærværende. En
af de mange funktioner vil i denne sammenhæng naturligvis
være kystsikring.

`

Mulige triggere: Med udgangspunkt i den strategiske intention
screenes den strategiske masterplan for mulige triggere, som
beskrives og potentiale- og effektvurderes socioøkonomisk.
Fasens fokus er at få øje på flest mulige potentialer i området,
samt indkredse, hvorledes triggerinvesteringer kan udløse
potentialer.

`

Trigger beslutningsgrundlag: Den udvalgte trigger beskrives,
således at der er grundlag for beslutning, politisk indstilling,
kommunikation, aftaler med aktører og andre
samarbejdspartnere, mv.

`

Trigger realiseringsplan: Sidste fase rummer den egentlige
projekt– og realiseringsplan for, hvordan trigger projektet skal
udføres i praksis. Her arbejdes med højt detaljeringsniveau
mht. budgetter, tidsplaner, risikostyring osv.
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VALIDERING OG MÅL
Det er helt centralt, at arbejdet valideres løbende hen over faserne, og
særligt ved overgangen fra en fase til den næste. Hermed holdes fokus
på at potentialer udfoldes på en måde, der også fører til realiserbare
trigger projekter. Herunder findes en kort gennemgang af
valideringerne hen over forløbet, samt målet for hver fase, her bragt i
kort oversigtsform. På de efterfølgende sider følger en mere detaljeret
gennemgang.
Relevans og potentiale – GO / NO GO
Valideringen i forprocessen handler om at få en forståelse for, om et
trigger forløb er den rette indsats i den aktuelle sammenhæng, samt en
indledende og generel forståelse for, hvilke potentialer et trigger forløb
kunne rumme. Målsætningen er at kunne træffe en oplyst beslutning
om at igangsætte trigger forløb, eller anden indsats.
Strategisk sammenhæng – Strategisk intention
Fokus i valideringen gennem strategifasen er at identificere og optimere
de strategiske sammenhænge. Som beskrevet tidligere, er det
afgørende vigtigt, at trigger forløbet har stærk strategisk forankring.
Målsætningen for strategifasens valideringer er derfor, at de centrale
aktører dels har et fælles billede af den strategiske intention og hvordan
triggeren skal kunne understøtte og udløse denne. Dels skal der være
sammenhæng til partnernes respektive strategier, såfremt eksterne
aktører medvirker. Eksempelvis skal både en kommune og en developer
kunne realisere deres egne strategier via projektet.
Funktioner, partnere, effekt – Områdets potentialer kortlagt
Denne fases valideringer retter sig mod det fysiske område og den
geografi, der skal arbejdes med. Her er det væsentligt, at der vurderes
på, om inddragelsen af interessenter, aktører og andre kilder til idéer
om fremtidige funktioner har bidraget med nok - og med det rigtige - til
at realisere områdets potentialer. Ligeledes valideres effekt på business
case niveau for aktørerne, idet projektet skal matche deres strategier,
investeringer og ambitioner. Effektvurderingen kan være en
socioøkonomisk vurdering, business plan eller en anden måde for
partnerne at arbejde med effekt- og potentialevurdering. Målsætningen
er en kortlægning af områdets samlede potentialer.
Socioøkonomi, brand & image – Trigger potentialevurdering
Med udgangspunkt i de mulige triggere som identificeres i fasen,
foretages socioøkonomisk effektvurdering af de mulige triggere.
Tilsvarende vurderes hvilken betydning de mulige triggere har, branding
og imagemæssigt, for området og for de udførende parter. Der
foretages rating og potentialevurdering af de respektive triggere.
Trigger udvalgt – Trigger godkendt
Den sidste validering gennem forløbet fokuserer på overgangen til
realiseringen af den udvalgte trigger. Det skal sikres, at der er
udarbejdet et realistisk og solidt plan- og beslutningsgrundlag, samt at
triggeren er forklaret tydeligt nok til, at de som skal stå for selve
realiseringen forstår den strategiske intention, og den effekt som
triggeren skal have ved realiseringen.
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FRA MONO- TIL MULTIFUNKTIONALITET
FRA FÆNGSEL OG INDUSTRI…
…TIL VIDEN OG KULTUR

”Horsens nye image er ikke opbygget på én dag. Opskriften på den vellykkede transformation er et langt
sejt træk, god timing, kreativitet og lidt held, en indædt vilje, et usædvanligt tillidsfuldt samarbejde på
tværs af partier og organisationer, en evne til at trække i samme retning og en beslutning om at få det
bedste ud af den historie, som kommunen nu engang bærer rundt på. Og så har mange lokale borgere
frivilligt og ulønnet lagt knofedt til, når byen har åbnet dørene til en lang række spektakulære
arrangementer.”
Aftrykkene blev blandt andet sat, da Horsens & Friends inviterede til megakoncerter med alt fra Madonna
til U2, og da verdens hårdeste cykelløb Giro d’Italia tog turen igennem Horsens, og det oplevede hele
Europa, da Horsens var værtsby for Danmarks EU-formandskab i 2012.

Udpluk fra interview med erhvervsjournalist og forfatter Trine Wiese
om bogen ”Horsens – fra fængselsby til oplevelsesby
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FRA MONO- TIL MULTIFUNKTIONALITET
FRA AFVIKLING…
…TIL UDVIKLING

Samsø er som resten af Danmark presset af den økonomiske udvikling på flere områder. Udflytning af
arbejdspladser og en demografisk udvikling, som i de kommende årtier betyder, at en stadig mindre del af
befolkningen er til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig har Samsø med sin landdistriktsstatus og som ø
særlige udfordringer med tilgængelighed.
Samtidig har Samsø flere styrkepositioner, som kan være med til at afbøde den finansielle krises virkninger
gennem fastholdelse af arbejdspladser og opretholdelsen af øen som et attraktivt sted at bosætte sig.
Samsø har derfor arbejdet med strategiske intentioner, der handler om at give øen en ny multifunktionel
identitet således, at andre se muligheder i at komme og investere i øens udvikling.
Samsøs status som VEØ - vedvarende energiø - er idag en væsentlig del af øens visitkort. Konkret er der i
dag 100% selvforsyning på energiområdet gennem etablering af lokalt ejede løsninger i form af land- og
havbaserede vindmøller samt fjernvarmeværker.

Brudstykker af tekst fra samsoe.dk\Planstrategi

Vi investerer i at skabe
identitet ….
…fordi andre så vil investere
i at udvikle området

4. Faser,
aktiviteter
og leverancer
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4. FASER, AKTIVITETER
OG LEVERENCER
Dette afsnit giver en mere detaljeret gennemgang af de enkelte
procestrin, der er overordnet præsenteret i afsnit 3.
Afsnittet fungerer således som en form for drejebog for anvendelse af
værktøjet. De enkelte procestrin er beskrevet i forhold til, hvilke
aktiviteter der bør indgå undervejs i anvendelsen af procesværktøjet
samt hvordan der bør arbejdes med disse.
Indledningsvis introduceres herunder et samlet overblik over
overordnede forventninger til output for hvert procestrin, ligesom der er
beskrevet nogle generiske kendetegn, som bør være opfyldt når de
enkelte procestrin er gennemført og afsluttet.
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PROCESTRIN 1
FORPROJEKT

Forprocessen er en intern proces i kommunens regi, hvor det vurderes, om et trigger forløb er
den rette projektform relateret til en given udfordring. Som nævnt tidligere er kendetegnet ved
trigger forløb, at der er tale om et strategisk forankret projekt, der forholdsvist hurtigt og med en
beskeden investering kan medvirke til at åbne op for andre aktører, deres udviklingskraft og
midler i forbindelse med større efterfølgende investeringer.
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PROCESTRIN 2
STRATEGI

Strategifasens fokus er at udstikke retning, ambition og intention. Den gode strategiske
intention er åben, visionær og udfordrende. Ligeledes er det vigtigt, at den strategiske intention
åbner op for det multifunktionelle og for andre perspektiver end kommunens.
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PROCESTRIN 3
STRATEGISK MASTERPLAN

Strategisk Masterplan: Første fase, hvor arbejdet kobles til et fysisk område – eksempelvis
udviklingen af et havneområde. Arbejdet med den strategiske marsterplan fokuserer på at
idéudvikle området på måder, hvor mest muligt fra den strategiske intention kan integreres.
Denne fase bør holdes åben og involverende, også fordi det ofte er de kommende brugere, som
bibringer projektet de idéer og de funktioner, som både giver området kant, og som gør planen
nærværende. En af de mange funktioner vil i denne sammenhæng naturligvis være kystsikring.
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PROCESTRIN 4
MULIGE TRIGGERE

Mulige triggere: Med udgangspunkt i den strategiske intention screenes den strategiske masterplan for
mulige triggere, som beskrives og potentiale- og effektvurderes socioøkonomisk. Fasens fokus er at få øje
på flest mulige potentialer i området, samt indkredse, hvorledes triggerinvesteringer kan udløse
potentialer.
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PROCESTRIN 5
TRIGGER BESLUTNINGSGRUNDLAG

Trigger beslutningsgrundlag: Den udvalgte trigger beskrives, således at der er grundlag for
beslutning, politisk indstilling, kommunikation, aftaler med aktører og andre samarbejdspartnere mv.
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PROCESTRIN 6
TRIGGER REALISERINGSPLAN

`

Trigger realiseringsplan: Sidste fase rummer den egentlige
projekt – og realiseringsplan for, hvordan trigger projektet skal
udføres i praksis. Her arbejdes med højt detaljeringsniveau mht
budgetter, tidsplaner, risikostyring osv.

Trigger realiseringsplan: Sidste fase rummer den egentlige projekt– og realiseringsplan for,
hvordan trigger projektet skal udføres i praksis. Her arbejdes med højt detaljeringsniveau mht
budgetter, tidsplaner, risikostyring osv.
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REFLEKSIONERDIN CASE
I det følgende opfordres du til at reflektere over mulige cases og trigger
potentialer i dit eget område. Dels for at få idéer til mulige trigger
emner, dels for at få metoden tænkt igennem i din lokale kontekst. Vi
har stillet nogle spørgsmål relateret til Triggerprocessens faser. Tænkt
over dem, og tal eventuelt med en kollega om spørgsmålene Jo mere
du kan involvere andre i tænkningen og metoden, jo bedre.
01 Forprocessen
Hvilke tanker gør du dig om mulige trigger forløb i jeres område?
Hvilke cases kunne være spændende at undersøge nærmere med
henblik på trigger potentiale?

02 Strategi
Hvilke strategiske muligheder kunne der være for de cases du har i
tankerne?
Hvordan kan der åbnes op for andre perspektiver, der fremmer
multifunktionalitet og skaber triggermuligheder?

03 Den Strategiske Masterplan
Hvem skal involveres fra dit eget bagland for at I får bredest mulig
tilgang til casen?
Hvordan vil du sikre inddragelse af interessentgruppers og aktøres
bidrag og idéer?

04 Mulige triggere
Hvad kunne være mulige triggere?
Hvilke potientialer vil disse triggere kunne udløse? Og for hvem?

05 Trigger beslutningsgrundlag
Overvej, hvordan triggeren kan beskrives som et projekt til politisk
indstilling?
Hvilke aktører kan eventuelt være partnere i projektet sammen med jer
som offentlig myndighed?
06 Trigger realiseringsplan
Hvor hurtigt er det muligt at komme i gang? Og hvor kort kan
realiseringsperioden blive?
Hvordan kan der kommunikeres, involveres og mobiliseres?

30

Kontaktpersoner
Jesper Bredgaard
Byudvikling & Landskab
+45 5161 7707
jesb@ramboll.dk
Morten Bøgebjerg
Strategiudvikling & Proces
+45 51617818
motb@ramboll.com
Jeppe Nørager
Byudvikling & Arkitektur
+45 51617720
jpen@ramboll.dk

Rambøll
Olof Palmes Allé 22
Aarhus
www.ramboll.dk

