TRANSPORTVANER OG -ADFÆRD

Klistermærker & bump
i fuld bredde
Kan man bede borgere om at deltage i planlægningen af etablering af nye hastighedszoner på en
kommunes veje og samtidig forvente et brugbart resultat? Ja, det kan man, hvis man spørger på den
rigtige måde. I Rødovre kan beboerne nu se frem til implementeringen af en række hastighedsdæmpende
tiltag og mere trafiksikkerhed på de offentlige boligveje. Det er takket være borgernes store indsats, at
det er lykkedes at forbedre trafiksikkerheden i området. I løbet af foråret 2018 dukkede mere end 100
lokale borgere fra Rødovre nemlig op til workshops for at bidrage med input og idéer til forbedringer
af trafiksikkerheden.

Annette Dammark Pedersen.
Trafikplanlægger, Via Trafik
adp@viatrafik.dk

hvorefter de får mulighed for at stille opklarende spørgsmål. På dette tidspunkt er
rammerne for projektet dog ofte allerede
fastlagt. Derfor er der ringe chancer for, at
borgere kan få medindflydelse på beslutningsprocesserne. Den slags møder kan
være fine i de tilfælde, hvor der blot skal
informeres. Det er dog forfejlet at tale om,
at man her har ”inddraget” borgere. Det er
ikke inddragelse – det er et informationsmøde.

Anne-Kirstine Bøcher Ellern.
Inddragelsesspecialist, Via Trafik
ake@viatrafik.dk

I dag ses borgere og interessenter som en
stadig mere værdifuld ressource, når der
skal byudvikles. Af den grund er borgerinddragelse ofte et fast punkt på dagsordenen i større kommunale projekter. Det er
en positiv udvikling, som i høj grad sikrer
tværfaglige perspektiver og bredt funderede resultater.
Men hvor ofte kan vi reelt tale om, at
der er sket en inddragelse af borgere?
I mange tilfælde klares ”inddragelsen”
med, at der afholdes et borgermøde, når
projektudkastet ligger klar. Herefter afholdes ”det klassiske borgermøde” – typisk
en aften/eftermiddag i lokalforeningens
mødelokale eller lignende.
Her møder de projektansvarlige fra
kommunen, bygherren og/eller rådgivere
op for at informere borgerne om projektet,
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Videnindsamling: Her er borgere eksperter i deres egen hverdag og lokalområde. De kan derfor bidrage til et
mere oplyst grundlag for at træffe beslutninger i det givne projekt. Indsamling af viden kan ske i form af kvantitative undersøgelser i stor skala. Det
kan dog også være et mere kvalitativt
studie med udvalgte informanter.
Lokal forankring. Nogle projekter er
kontroversielle af forskellige årsager.
Der kan derfor være en øget styrke i at
bede borgere om at bidrage med deres input og perspektiver. Når der inddrages tidligt og på den rigtige måde,
sikres en større lokal accept af beslutningerne. I sidste ende kan det bane
vejen for større engagement til fortsat
at bidrage til udviklingen af kommunen.

Tænk målrettet
kommunikation ind fra starten
af projektet

Figur 1. Nej tak til betalingsring.

Hvornår er det inddragelse?
Der findes to overordnede situationer, hvor
man bør inddrage borgerne.

I arbejdet med borgerinddragelse findes
der flere eksempler på gode og frugtbare
inddragelsesstrategier. Desværre er der
også eksempler på, når det ikke er så vellykket. Det er problematisk og dyrt at lukke
ned for et projekt pga. manglende borgerog/eller politisk opbakning.
Betalingsringen omkring København er
et glimrende eksempel på, hvordan kommunikation kan have indflydelse på et projekt. Her overtog ”Nej-siden” lynhurtigt de-

batten og styrede den i en negativ retning.
”Nej-siden” var især skarpe i det visuelle
sprog med illustrationer af hajer, der spiser biler og Helle Thorning siddende i en
lækker sportsvogn. ”Ja-siden” var derimod
vage i deres argumentation, og det lykkedes dem aldrig at mobilisere opbakning fra
borgerne – måske fordi projektet var styret
fra toppen.
Lad os i stedet forestille os en situation,
hvor borgere bliver inddraget tidligt i processen – måske endda før konceptet ”Betalingsring” er kommet på bordet.

Figur 2. Nej Tak til betalingsring med Helle
Thorning i førersædet.

Forvaltning med vovemod
I Rødovre Kommune sidder en forvaltning
og en række politikere, som netop har is i
maven og mod på at inddrage deres borgere tidligt i beslutningsprocesserne. Det
har været tydeligt at se, da kommunen
skulle forbedre trafiksikkerheden for borgerne i Rødovre.
I den forbindelse har Via Trafik stået for
et stort inddragelsesforløb, hvor vi i samskabelse med borgere og teknisk forvaltning har udpeget de bedste løsninger for
hastighedsdæmpende tiltag. Forvaltningen
har haft politisk opbakning til at sænke hastigheden til 40km/t på de offentlige boligveje.
Men hvad sker der, når vi i mødet med
borgerne taler om ”hastighedsdæmpende
tiltag” eller ”offentlige boligveje” – borgere,
som vel og mærke ikke arbejder med trafik og veje til hverdag? Formentlig ikke en
pind. Det er nemlig vigtigt, at man i arbejdet
med borgerinddragelse sætter sig i borgernes sted.
Stiller vi derimod et åbent spørgsmål
som: ”hvor synes du, at der bliver kørt for
stærkt, og hvad skal vi gøre ved det?” så
risikerer vi at blive bedt om at sætte plantekasser op på Roskildevej, fordi spørgsmålene er for åbne. Når dette sker, risikerer vi
at fjerne borgernes fokus fra den oprindelige, konkrete problematik.

Visuelle værktøjer
Hvis brugerne selv gennem workshops
og fælles idégenerering arbejder sig frem
til, at løsningen på trængselsproblemet er
en betalingsring, så står projektet stærkere forankret hos borgerne. Det fordrer
muligheden for lokal opbakning og styrker
samtidigt potentialet for at finde ”ambassadører”, der bakker op om projektet med
afsæt i deres hverdag.
Der kan dog være en risiko ved at lade
borgere være idémagere – et projekt kan
nemlig tage en uforudset drejning. Uden
styring kan en ”betalingsring” således måske blive til -”vi vil ha’ mere motorvej” eller
andet, som ligger uden for projektbeskrivelsen.
Et inddragelsesforløb kræver altså målrettet styring, og i høj grad en forvaltning
med is i maven og vovemod – for selv om
man ikke kan imødekomme alle borgernes
ønsker, så skal man være klar til at lytte.
Borgerne skal føle, at de bliver hørt, ellers
giver det bagslag.
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Det bør ikke være et krav, at borgerne
skal være uddannet trafikingeniører for at
kunne bidrage til trafikale projekter. Derimod er det vigtigt at anerkende, at det er
borgerne, der er eksperter i deres lokalområde. Netop derfor er det vigtigt, at de så
også har mulighed for at bidrage med deres ekspertise og blive mødt med et sprog,
som også de forstår.
Forvaltning (samt rådgivere) og borgere
risikerer altså at tale forbi hinanden, fordi
referencerammerne er forskellige. Det er
her, vi skal sætte ind med de visuelle hjælpemidler. Ved at formulere et billedsprog,
som er relevant for projektet, skabes der
rum for en vellykket kommunikation på
tværs af kompetencer.

Borgerne er med fra idé til
implementering
Før vi tog hul på inddragelsesforløbet,
brugte vi i samarbejde med Rødovre Kommune lang tid på at definere de præcise

rammer i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse – hvad var de økonomiske
rammer? Hvilke områder drejede det sig
om? Hvad kunne vi ikke røre ved, og hvilket
slutresultat forventedes der?
Efter at have pejlet os ind på opgaven,
valgte vi at udvikle et visuelt workshop-kit,
se figur 3. Kittet bestod af kort over kommunen, som tydeligt beskrev, hvilke områder der var i spil – og især hvilke områder vi
ikke havde mandat til at røre ved. Desuden
udviklede vi specialdesignede klistermærker, som symboliserede tiltag, som kommunen havde mulighed for at implementere.
Derudover har vi formuleret en drejebog med hjælpespørgsmål, der er tænkt til
at støtte borgerne i arbejdet og sørge for, at
drøftelserne ikke kørte af sporet.

Husk
at der findes 2 overordnede situationer, hvor man bør inddrage borgerne.
1. Videnindsamling hvor borgere bidrager med oplysninger, der danner
grundlag for bedre beslutninger.
2. Lokal forankring gennem tidlig inddragelse af borgere. Ved at lade
borgere bidrage med idéer, opnår
man, at de tager ejerskab i projektet.
at vores referencerammer er forskellige. Men gennem visuelle
hjælpemidler sikrer man i højere
grad gensidig forståelse og minimerer risikoen for misforståelser
at når der afholdes borgerinddragelse, så investerer borgere dyrebar tid og engagement. Sørg for at
deres investering bliver værdifuld
og ikke blot spild af tid.
██

██

Tanken har hele tiden været, at alt materiale skulle være så tilgængeligt som muligt
for borgerne. På den måde har vi optimeret
betingelserne for, at borgerne kan fortælle
os, hvor der er mest behov for at sætte ind
med hastighedsdæmpende tiltag.
Efter fire workshops fordelt over hele
kommunen og med mere end 100 deltagere har vi således fået et komplet kort
over, hvor borgerne i Rødovre Kommune
har ønsket nye tiltag, samt hvilke tiltag de
ønsker.

Den efterfølgende opgave har bestået i
at tilpasse mængden af tiltag, så det samlede projekt blev afstemt efter bl.a. anbefalinger i vejreglerne og kommunens budget.
For at sikre den lokale forankring er
projektet blevet fulgt af en følgegruppe af
borgere, der dækkede kommunen bredt
geografisk. Følgegruppen har været med
til at kvalificere vores beslutninger og har
fulgt planen helt til dørs. På flere møder har
følgegruppen kunne beskrive, hvordan de
ønskede planen prioriteret. Efterfølgende
er rådgivergruppen sammen med forvaltningen gået i gang med at skære planen til
efter følgegruppens ønsker.
Afslutningsvis er der afholdt et følgegruppemøde, hvor gruppen er blevet præsenteret for planen og har haft mulighed for
at komme med afrundende kommentarer
til planen.

Den endelige plan har efterfølgende
været i politisk høring og har i februar 2019
fået myndighedsgodkendelse. Dermed er
planen nu vedtaget og tiltagene vil blive
anlagt i løbet af 2019.
Takket være den store indsats fra borgerne i Rødovre kan kommunen nu se frem
til implementeringen af en række hastighedsdæmpende tiltag og større trafiksikkerhed på de offentlige boligveje. Resultatet er en plan, som borgerne selv har været
med til at lægge – til gavn for trafiksikkerheden.
Se det samlede kit fra workshoppen
her: https://adobe.ly/2UKqln0

█

Tidlig inddragelse minimerer
risikoen for kontroverser
På Istedgade, som var en væsentlig
færdselsåre i København, ønskede
man at reducere hastigheden samt
mængden af gennemkørende biltrafik. Men når man beskærer borgernes
muligheder for at komme frem i bilen,
er det forbundet med en risiko for
modstand.
For at sikre den lokale forankring af
projektet har man iværksat et inddragelsesforløb tidligt i processen. Her
har beboerne på og omkring Istedgade givet deres meninger til kende
gennem diverse borgermøder og
workshops.
Resultatet er mindre biltrafik, men
også en gade med bedre rammer for
gadens by-, handels- og caféliv samt
en øget mulighed for ophold langs gaden.

Figur 3. Workshop Kit.
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