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A. Project description 

 

A.1.1 Purpose 

Dette projekt har til formål at understøtte en forbedret interaktion med offentligheden og myn-

digheder i planlægningen og gennemførelsen af infrastrukturprojekter. Målet er, at borgerind-

dragelsen bliver mere konstruktiv for de involverede parter og projektet bidrager til det ved at 

frembringe det videnskabelige grundlag for en forbedret interaktion. Projektet har fokus på 

energiinfrastruktur og gennemføres i tæt samarbejde med Energinet.dk og relevante myndighe-

der. Energinet.dk er ikke direkte partner i projektet, men Energinet.dk’s planlægning er det 

primære fokus for udviklingen af borgerinddragelsesmetoder i projektet.  

Ambitiøse politiske mål om klima og vedvarende energi nødvendiggør, at dialogen med borgere 

forbedres for alle involverede parter; de politiske mål bliver simpelthen svære at nå, hvis plan-

lægningen og projekter går i hårdknude på grund af opposition. Det betyder ikke, at dialogen 

skal hastes igennem, men at der er brug for bedre indsigt og metoder i dialogen. Projektet for-

ventes at understøtte de eksisterende planer og strategier for udviklingen af det danske energi-

system gennem en bredere offentlig forståelse for nødvendigheden af udviklingen og gennem 

en mere konstruktiv proces at medvirke til et at skabe et bedre beslutningsgrundlag.  

 

Der er i disse årtier meget fokus på borgerinddragelse på grund af en stigende organisering af 

borgere og mediemæssig opmærksomhed. Den nuværende organisering af borgergrupper i 

planlægningen af vindenergi og andre energiinfrastrukturer er uden historisk sidestykke i Dan-

mark. Organiseringen kan både være positiv i form af kvalificeringen af planlægningen og nega-

tiv i forsøg på at forhindre udviklingen af infrastruktur. Dette projekt øger fokus på den kon-

struktive del af borgeres organisering og projektets udgangspunkt er, at bedre borgerprocesser 

bør give bedre planlægningsgrundlag og bedre løsninger. 

Energinet.dk er i en proces med at overtage de regionale transmissionsnet, hvilket indebærer 

en markant stigning i antallet af offentlighedssager. Stigningen øger relevansen af et øget fokus 

på borgere og borgerinddragelsesmetoder og understreger samtidig behovet for at udvikle me-

toder og organisatoriske løsninger, der kan rumme de mange kommende offentlighedssager.  

I lighed med de involverede myndigheder ønsker Energinet.dk at skabe en balance mellem de 

forskellige grupperinger af borgere og interessenter i de offentlige debatter. Ubalance mellem 

befolkningsgrupper og interesser er en af de grundlæggende udfordringer i borgerinddragelsen 

(Tortzen 2008). I nogle nylige tilfælde af infrastrukturplanlægningen har borgere med konstruk-

tive input ikke haft mulighed for at komme til orde. Derfor sættes der i projektet fokus på at 

skabe et bedre rum for, at alle aktører og berørte borgere kan komme til orde og blive hørt.  

Energinet.dk arbejder med at imødekomme interessekonflikter og borgergrupper på forskellig 

vis alt efter sagstype og Energinet.dk’s rolle i planlægningsprocessen. Dette forskningsprojekt 

tager udgangspunkt i det eksisterende arbejde og indebærer evaluering af eksisterende borger-

inddragelsesmetoder samt udvikling og evaluering af nye metoder.  

Der er få systematiske undersøgelser af danske erfaringer med borgerinddragelse i infrastruk-

turprojekter. Et af målene med projektet er derfor at skabe klarhed over, hvilke elementer der 

er gode og dårlige, hvordan borgerne og involverede myndigheder ser på høringsprocessen, 

samt hvad der skal til for at skabe en bedre proces. Det involverer også at lære af og udveksle 

erfaringer med den voksende mængde internationale evalueringer og afprøvninger af borger-

inddragelsesmetoder.  

Projektet sætter desuden fokus på de særlige forhold, som institutionelle, politiske, sociale og 

strukturelle rammer giver for borgerinddragelsen i planlægningen af og myndighedsgodkendel-

sesprocessen for energiinfrastrukturer. Helt centralt i projektet er balancen mellem på den ene 

side at forbedre deltagelsesmuligheder og en åben konstruktiv proces og på den anden side at 

undgå at initiativerne udgør en anledning til negativ deltagelse. 



 

 4 

Projektet komplementerer Energinet.dk’s interne procesoptimering omkring borgerhøringer og 

myndighedsgodkendelse ved at undersøge og interagere med de eksterne aktører, dvs. både 

borgere og myndigheder. Projektet baseres på et godt forudgående kendskab til Energinet.dk’s 

infrastrukturplanlægning, et godt netværk til praktikere indenfor planlægning og miljøvurdering 

hos danske myndigheder og konsulentfirmaer, samt god kontakt til særligt protesterende bor-

gergrupper. På grund af projektets natur lægges stor vægt på et løbende samarbejde med 

Energinet.dk samt involvering af relevante aktører i forskningen. 

 

A.1.2 Expected findings 

Foruden praktiske anvisninger til forbedring af borgerinddragelsen i infrastrukturplanlægning 

forventer projektet at indebære væsentlige videnskabelige og samfundsmæssige bidrag. Bidra-

gene er overordnet set indenfor to kategorier: 

- Øget forståelse for borgeres reaktion og interaktion i forhold til energiinfrastrukturprojekter, 

herunder hvordan opposition opstår og udvikler sig. 

- Udvikling af innovative modeller til borgerinddragelse indenfor infrastrukturplanlægning 

under hensyntagen til best practice, kontekstuelle forhold og mål for inddragelse.  

 

A.2 Problem statement 

 

Projektets formål nødvendiggør både forskning i borgeres stillingstagen og organisering samt 

forskning i myndigheders brug af borgerinddragelsesmetoder. De to krav imødekommes gen-

nem en metodefokuseret post doc-del og en borgerorienteret ph.d.-del. Begge dele er karakte-

riseret ved at være anvendt forskning og ved at involvere forskningsbaseret innovation i forhold 

til metoder og interaktion. De to dele forventes at supplere hinanden både i teori- og praksisud-

viklingen omkring forståelsen af borgergrupper og i udviklingen af borgerinddragelsesmetoder. 

Overordnet set er formålet med post doc-delen at komme hurtigt i gang med følgeforskning på 

borgerinddragelsespraksis i Energinet.dk’s infrastrukturprocesser og supportere afprøvningen af 

metoder. Centrale forskningsspørgsmål er:  

- Hvilke opfattelser og erfaringer har relevante aktører og borgere med den eksisterende 

borgerinddragelsespraksis omkring Energinet.dk’s energiinfrastrukturprojekter? 

- Hvilke forbedringsmuligheder for borgerinddragelse i infrastrukturprojekter kan identificeres 

i dansk og international praksis? 

- Hvilke metoder virker i praksis for Energinet.dk’s projekter? (følgeforskning) 

- Udvikling og afprøvning af metoder til borgerinddragelse under hensyntagen til kontekstuel-

le elementer såsom geografi og aldersgrupper? 

Projektet vil med afsæt i nuværende metoder til borgerinddragelse (se A 4.4) tilsammen med 

relevante aktører og borgeres erfaringer videreudvikle og nytænke metoder til borgerinddragel-

se. I den proces er ovenstående spørgsmål omkring erfaringsopsamling, forbedringsmuligheder 

og følgeforskning centrale elementer, der danner både udgangspunkt og kreativt input til meto-

deudviklingen. Samtidig er forskningsspørgsmålene tæt forbundet med praksis med løbende 

afprøvninger af forskningsresultater. 

 

Overordnet set er formålet med ph.d.-delen via handlingsorienteret forskning at forbedre vi-

densgrundlaget som fundament for en bedre praksis. Det indebærer følgende centrale forsk-

ningsspørgsmål: 

- Hvad er betydende for, om borgere bliver modstandere af infrastrukturprojekter? 

- Hvordan ændres borgeres mening efter infrastrukturprojekter er realiseret?  

- Hvis meningerne ændres, hvordan kan Energinet.dk og myndigheder så blive bedre til at 

skabe mere retvisende forventninger? 
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- Hvordan kan resultaterne anvendes til at forbedre interaktionen med folk i planlægnings-

processer? 

Forskningsresultaterne fra ovenstående spørgsmål forventes at give mulighed for at målrette 

interaktionen med borgerne ved blandt andet at tage højde for, hvordan meninger dannes og 

ændres. Ph.d.-stipendiaten forventes i relevant omfang at inddrage kommunikations- og dis-

kursforskning som grundlag for at undersøge betydningen af kommunikationsprocesser og dis-

kurser for udviklingen af borgeres holdninger og deltagelse. Energinet.dk er i den henseende 

interesseret i at vide mere om: 

- Hvilke informationer ønsker borgerne?  

- Hvilke typer af informationer og informationskanaler er vigtige for en konstruktiv dialog? 

Ph.d.-stipendiaten forventes ligeledes i relevant omfang at inddrage socialpsykologisk forskning 

som grundlag for at undersøge processen, der leder til stillingstagen og deltagelse. Energinet.dk 

er i den henseende interesseret i at vide mere om: 

- Hvad er de centrale faktorer for opbygning af tillid og accept af nye infrastrukturer?  

- Når protestgrupper udvikles ender de enten som deltagende eller uden for indflydelse (an-

tagelse), men hvilke mekanismer er afgørende for, hvor grupperne ender? Hvordan kan 

Energinet.dk og myndigheder interagere med grupperne i den udvikling, så det bliver en 

konstruktiv proces. 

 

De ovennævnte forskningsspørgsmål danner udgangspunktet for et anvendelsesorienteret input 

til praksis, således at forskningsresultaterne bearbejdes til direkte anvendelige metoder og råd 

til planlægningsprocessen. I det anvendelsesorienterede sigte ligger desuden det forhold, at 

forskningen er løbende knyttet til planlægningsprocessen, således at forskningsfaglig viden lø-

bende kan bidrage til og blive valideret gennem afprøvning i praksis. 

 



 

 6 

 

A.3 Technology description 

 

A.3.1 Technology description 

Projektets ‘teknologi’ er her forstået som borgerinddragelsesmetoder. Deres berettigelse er gi-

vet ved lovgivningsmæssige krav, men kvaliteten af metoder og anvendelsen af metoderne er 

meget varierende. Borgerinddragelse er stadig et relativt nyt felt, som er under udvikling ikke 

bare i relation til infrastrukturplanlægningen, men i relation til planlægningen generelt. Når bor-

gere, NGOer og myndigheder involveres i planlægningen benyttes oftest offentlige skriftlige 

høringer som metode til borgerinddragelse. Dette er en effektiv borgerinddragelsesmetode, når 

der skal indsamles holdningstilkendegivelser, men metoden åbner ikke op for nye forståelser; 

den reproducer eksisterende interesser og dermed også konflikter (H. Nielsen 2012). Andre 

gange gennemføres borgerinddragelsen ved at der indkaldes til borgermøder, hvor myndighe-

derne informerer borgerne om planlægningen. Mere deltager- og dialogorienterede metoder til 

borgerinddragelse er scenarieværkstedet, søgekonferencen og dialogkonferencen (L. D. Nielsen 

2007). I Tyskland udvikles fremtidsværkstedet som metode til borgerinddragelse. I dansk kon-

tekst videreudvikles denne metode med forskningsværkstedet til ikke kun at involvere borgere 

eller NGOer når der gennemføres borgerinddragelse, men til også at involvere både eksperter 

og myndigheder (K. A. Nielsen, B. S. Nielsen 2006). Projektet vil lade sig inspirere af sådanne 

metoder, når der gives forslag til konkrete videreudviklinger af borgerinddragelsesmetoder.  

 

De borgerinddragelsesmetoder, der vil blive afprøvet i dette projekt, er inden projektets start 

besluttede, da de vil afhænge af identificerede praksisser, behov, ønsker, erfaringer, mv. Det 

forventes, at der vil være behov for at tilpasse og udvikle eksisterende metoder for at skræd-

dersy løsningerne til infrastrukturplanlægningsprocesser, herunder de særlige institutionelle, 

politiske, sociale og strukturelle rammer, der gør sig gældende eksempelvis i energisektoren. 

Der vil derfor i et vist omfang blive tale om nye metoder og ny viden, der vil kunne inspirere og 

anvendes i en række andre sektorer og nationale kontekster. 

 

Den foreløbige bruttoliste af borgerinddragelsesmetoder, som projektet tager sit udgangspunkt 

i, omfatter blandt andet følgende liste, der delvis følger af beskrivelse af state of the art i sekti-

on A.4.1.: 

- Internetbaserede metoder, herunder visualiseringer, debatfora, digitale services, undersø-

gelser, mv. (se eksempelvis Hoff og Storgaard 2005) 

- Mødebaserede metoder, herunder fremtidsworkshops, borgermøde som markedsplads, bor-

gerpaneler, borgertopmøde, verdenscafé, mv. 

- Opsøgende metoder til kontakt til og engagering af borgere, herunder brug af medier. 

 

Valget af metoder vil baseres på en diskussion af de grundlæggende tre dimensioner (Møller 

Hansen 2010): Hvem skal deltage? Hvordan skal dialogen foregå? Hvordan skal borgernes input 

kobles til den politiske beslutning? Metodeudviklingen vil i høj grad være kontekstorienteret og 

brugercentreret, idet myndigheder, bygherrer, NGOere og borgere vil være centrale aktører i at 

udvikle og udvælge metoderne til de specifikke omstændigheder for planlægningsprocesserne.  

 

Det innovative element sikres gennem en stærk kombination af forskningsfaglig viden om bor-

gere og borgerinddragelsesmetoder, praktikeres erfaring og direkte inddragelse i projektet samt 

en åbenhed til nytænkende og kreative metoder. Nytænkningen understøttes blandt andet af 

sparringsgrupper med forskningsfeltet henholdsvis praksisfeltet. 

 

A.3.2 Environmental challenges and milestones for environmental improvements 

Borgerinddragelsesmetoder indebærer meget begrænsede direkte miljømæssige påvirkninger i 

form af miljøpåvirkninger fra persontransport, print af materialer, og lignende. Indirekte har 

projektet et potentiale for at medvirke til bedre projekter, herunder bedre miljømæssige løsnin-
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ger, som ofte er et af de centrale emner i offentlige høringer om energiinfrastruktur. Som 

nævnt i A.1 vil projektet også være med til at muliggøre en smidigere implementering af ny 

energiinfrastruktur og dermed et indirekte bidrag til at opfylde mål om klima og vedvarende 

energi.  

 

 

A.4 Relevance 

 

A.4.1 The uniqueness of the idea/product/technology 

De unikke elementer i dette projekt er A) det stærke samspil mellem forskning i metodeudvik-

ling og forskning i borgeres stillingstagen og organisering i samme projekt og B) at projektet er 

skræddersyet forholdene i den danske energisektor. I det følgende beskrives den state of the 

art, som projektet tager udgangspunkt i og bygger videre på. 

På det praktiske niveau er state of the art indenfor borgerinddragelse præget af en øget tendens 

til at skræddersy metoder til den kontekst, som metoderne indgår i. Hvad angår udvikling og 

evaluering af borgerinddragelsesmetoder har blandt andet Vejdirektoratet på den danske scene 

prioriteret og haft nogen succes med løbende at evaluere og forbedre deres borgerinddragelse. I 

byplanlægningen er der en større tradition for at arbejde med borgerinddragelse og her har 

Socialministeriet (2007) udgivet et idékatalog målrettet byomdannelse og Velfærdsministeriet 

(2008) har udgivet en håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling. Der er dog i Danmark 

kun en meget begrænset erfaringsopsamling blandt styrelser og statslige organisationer når det 

angår infrastrukturplanlægning.  

På det forskningsmæssige niveau, er state of the art omkring borgerinddragelsesmetoder domi-

neret af det kommunale niveau, der på væsentlige punkter adskiller sig fra den mere overord-

nede infrastrukturplanlægning. På det lokale niveau har forskere som Annika Agger, Helle Niel-

sen, Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen præget den danske udvikling af forståelsen 

for borgerinddragelse. Dertil kommer litteratur om organisering af miljøaktivister og borgere 

med bl.a. Jeppe Læssøe og Andrew Jamison. 

På den internationale scene er der en stigende opmærksomhed på modstandsgrupper og bor-

gerinddragelse. Renewable Grid Initiatives har afholdt erfaringsudveklingsworkshops omkring 

gennemsigtighed og borgerinddragelse og om at opnå tillid fra lokale aktører. Eksempelvis har 

Statnett har haft gode erfaringer med 3D-visualiseringer og youtube film, mens RTE eksperi-

menterer med twitter og facebook. National Grid har lanceret en ny ’public engagement stra-

tegy’ med Workshoppene har resulteret i en mængde anbefalinger og diskussion af god praksis, 

som kan være til inspiration i en dansk kontekst.  

Offentlighedens opposition og borgerinddragelse har været genstand for international forskning i 

flere årtier, eksempelvis organiseringen af borgere (Walsh et al., 1993), forsinkelser i planlæg-

ningen (Jay, 2004), og offentlig modstand i planlægningsprocesser i England (Sheate, 1995, 

Grant, 2009). Et godt overblik findes i Patrick Devine-Wright’s (2012) bog ’Renewable Energy 

and the Public: From NIMBY to Participation”. Forskningen har blandt andet fundet, at der er 

fundamentale social-kulturelle faktorer, der motiverer offentlig opposition, såsom manglende 

kendskab til netværk-operatørers ansvar (Devine-Wright and Devine-Wright, 2009), at der ikke 

nødvendigvis er en sammenhæng mellem afstand til energiinfrastruktur og niveau af bekymring 

(Piestley og Evans, 1996). 

 

A.4.1 Knowledge-base of the project 

Se beskrivelsen af state of the art ovenfor 

 

A.4.2 R&D Strategy 

Det Danske Center for Miljøvurderings forskningsstrategi indebærer blandt andet fokus på inter-

aktioner mellem aktører i udviklingen af samfundet. Inddragelse af borgere i planlægningen er 

en central del i mange af centrets forskningsprojekter, der blandt andet omhandler planlæg-

http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/kommunikations-_og_inddragelsesmetoder_til_omraadebaserede_indsatser.pdf
http://www.centerforborgerdialog.dk/sites/default/files/CFB_pdf/borgerne_paa_banen.pdf
http://rucforsk.ruc.dk/site/da/projects/contested-administrations--conflict-resolution-and-the-improvement-of-democracy%2854b3d76b-aac9-4139-a9b9-95f7cf4bef18%29.html
http://rucforsk.ruc.dk/site/da/publications/offentlighed-mellem-deltagelse-og-legitimering%28f17d6e7c-c46d-40be-8bee-59cd7a7aec52%29.html
http://rucforsk.ruc.dk/site/da/publications/offentlighed-mellem-deltagelse-og-legitimering%28f17d6e7c-c46d-40be-8bee-59cd7a7aec52%29.html
http://rucforsk.ruc.dk/site/da/publications/foreloebige-resultater-af-borgerinddragelsen-vaerkstedsforloebet-i-pilotprojekt-nationalpark-moen%2878c4cc00-52d0-11db-8236-000ea68e967b%29.html
http://www.questia.com/library/94197637/the-making-of-the-new-environmental-consciousness
http://renewables-grid.eu/uploads/media/RGI_1st_mini-workshop.pdf
http://renewables-grid.eu/uploads/media/RGI_Workshop_Oslo_lessons_learned.pdf
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nings- og miljøvurderingsprocesser i Danmark og Grønland. Projektet forventes at skabe syner-

gier med nyligt startede ph.d.-projekter indenfor strategisk miljøvurdering og social konse-

kvensvurdering, der har delelementer med eksplicit fokus på involvering af aktører.  

 

A.4.3 Relevance to national and European strategies for this technology 

Inddragelse af borgere og gennemsigtighed i beslutningsprocesser har i mange år været et 

bredt politisk mål i Danmark, EU og FN. Århus-konventionen (UNECE's konvention om adgang til 

oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet) og Agenda 21 hand-

lingsplanen fra FN's konference for miljø og udvikling er eksempler på ønsket om at sikre borge-

res deltagelse og gøre borgere til aktiv deltager i udviklingen af mere bæredygtige samfund. I 

enkelte af de senere EU direktiver har borgerinddragelsen været et centralt emne. Eksempelvis 

understreger Vandrammedirektivet borgerinddragelsen: “the success of the Directive relies on 

close cooperation and coherent action at community, Member state and local level as well as on 

information, consultation and involvement of the public, including users” 

På den danske scene konkretiseres borgerinddragelsen eksempelvis som borgertopmøder og 

strategier for at lave politik med borgere. 

 

A.4.4 Environmental benefit 

Projektet har til formålet at gøre borgerinddragelsen mere konstruktiv med henblik på bedre 

løsninger og mere smidig planlægningsproces. Projektet har dermed et potentiale for at bidrage 

til en mere smidig implementering af vedvarende energi, Smart Grid og bedre internationale 

forbindelser, der alle spiller en rolle i et fremtidigt energisystem med grøn profil, der blandt 

andet indebærer en reduceret udledning af drivhusgasser, mv. 

 

A.4.5 User involvement 

Eftersom teknologien i dette projekt forstås som borgerinddragelsesmetoder, er brugerinddra-

gelse et spørgsmål om at involvere myndigheder, NGO’ere og borgere i at udvælge og udvikle 

metoderne. Det er i høj grad tilfældet i WP2, WP5 og WP6. 

 

A.4.6 How the Danish power consumer will benefit (value for money) 

Projektet vil have en gavnlig effekt for den almindelige energiforbruger på to niveauer: En di-

rekte effekt for energiforbrugere, der er berørt af infrastrukturplanlægning og indirekte effekt 

for forbrugere, der ikke er berørt. 

De forbrugere, der er berørt af kommende infrastrukturer eller på anden måde involveret i plan-

lægningsprocesser vil opleve en forbedret inddragelsesproces, hvor de har bedre mulighed for 

at komme til orde i en proces, der i højere grad er en dialog. Forbrugere uden direkte relation til 

planlægningsprocesser vil opnå generelle fordele i en mere smidig omstilling til det grønnere 

energisystem: Forbrugerne vil få hurtigere adgang til smartere teknologiske løsninger og et 

mere effektivt og miljøvenligt energisystem. Smarte løsninger forventes at give forbrugerne 

bedre mulighed for at tilpasse deres forbrug til varierende elpriser og dermed en relativt billige-

re løsning, mens et mere miljøvenligt energisystem vil give forbrugerne en forbedring i livskvali-

tet både i forhold til deres egen udledning og i forhold til en reduceret forurening fra fossile 

energikilder. 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Biodiversitet/Borgertopmoede/
http://www.regioner.dk/Publikationer/Om+Danske+Regioner/~/media/Publikationer/Om%20Danske%20Regioner/Politik%20med%20borgere.ashx
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A.5 Project structure & Methodology 

 

A.5.1 Project structure 

Projektet er bygget op om en post doc-del og en ph.d.-del, som vist i figuren nedenfor. De to 

dele har overlappende faser, men er begge bygget op efter en struktur med: 

- Afklaring af eksisterende erfaringer og viden på området 

- Udvikling og afprøvning af metoder 

- Forskningsfaglig evaluering og afrapportering 

For at øge projektets udbytte og tilpasse til de løbende planlægningsprocesser, er begge dele 

tilføjet en løbende følgeforskning.  

 

 

 

 

For en tidsmæssig struktur og uddybning af indholdet henvises til A.6.1 og A.6.2. 

 

A.5.2 Methodology 

Metoderne beskrives i afsnit B.1 

 

Review af eksiste-

rende forskning 

Dybdegående undersøgelse af danske oppositionsgrupper 

P
h
.d

. 
(b

o
rg

e
rf

o
k
u
s
) 

 
P
o
s
t 

d
o
c
 (

m
e
to

d
e
fo

k
u
s
) 

Følgeforskning af eksisterende praksis  

Udvikling, udvælgelse, afprøvning og evalu-
ering af metoder til borgerinddragelse for 
aktuelle energiinfrastrukturprojekter 

Erfaringsanalyse og  

review af internationale 
erfaringer 

 

Omsætte forskning 
til et grundlag for 
en bedre praksis 
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A.6 Time schedule & Work Packages 

 

A.6.1 Time schedule 

Følgende tidsplan viser overblikket over alle work packages (WP) og milestones (MS) 

med overordnet angivelse af nummer, tid og personer. Oplysninger uddybes i tabel-

lerne nedenfor.  

 

 

 

Perioderapporter leveres 01-12-2013, 01-05-2014, 01-12-2014, 01-05-2015, 01-02-

2016, 01-08-2016. 
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A.6.2 Work packages 

 

Post doc-projektet udarbejdes af Helle Nielsen, ph.d. indenfor borgerinddragelse. Helle har både 

praktisk og forskningsmæssig erfaring i borgerinddragelse indenfor forskellige sektorer, der gør 

hende i stand til at varetage de beskrevne work packages. Hvor det er relevant, deltager Ivar 

Lyhne (se A.7.1.) i arbejdet. 

 

No Work packages Aktiviteter for post doc Output 

WP1 Afklaring af cases 

til følgeforskning 

Oplæring i Energinet.dk's planlægning 

samt gennemgang af planlagte aktiviteter 

for at udvælge cases til følgeforskning 

Valg af planlægningsprocesser 

til undersøgelse i post doc-

projektet 

WP2 Følgeforskning Observation og interviews med aktører 

om borgerinddragelsespraksis på specifik-

ke planprocesser 

Viden om kvalitet i specifikke 

planprocesser og kontekster 

WP3 Erfaringsopsamling 

blandt myndighe-

der, bygherrer, 

NGOere og borge-

re 

Opsamling af erfaringer blandt myndighe-

der og bygherrer, som er involverede i 

planlægningsprocesser omkring infra-

struktur (eksempelvis Naturstyrelsen, 

Energistyrelsen, kommuner, Vejdirektora-

tet, BaneDanmark, mv.) 

Overblik over andre aktørers 

opfattelser og erfaringer om-

kring barrierer og løsninger 

(Basis for tilretninger i Energi-

net.dk og efterfølgende aktivite-

ter i projektet) 

Dialog med ENDK, NGOere og borgere om 

deres erfaringer med borgerinddragelse i 

infrastrukturprojekter samt deres forslag 

til videreudvikling af borgerinddragelse 

WP4 Review af interna-

tionale erfaringer 

Litteraturstudie samt interviews med 

aktører i udvalgte lande med gode erfa-

ringer omkring borgerinddragelse i infra-

strukturplanlægning 

Sammen med WP3 vil WP4 

resultere i et katalog over bor-

gerinddragelsesmetoder i infra-

strukturplanlægning (MS 1). 

Derudover udarbejdes et kort-

fattet benchmark af Energi-

net.dk 

WP5 Facilitere udvikling 

og valg af metoder 

 

Facilitering af workshops med formål i at 

diskutere resultater fra WP 2+3+4 samt 

udvikle og udvælge relevante metoder 

Metoder udvikles og udvælges 

med afsæt i forskning og prak-

sis  

WP6 Afprøvning og 

evaluering af me-

toder  

Afprøvning af metoder identificeret i WP 5 

samt forskningsmæssig evaluering med 

inddragelse af relevante aktører  

Metoder som potentielt kan 

løsne op for spændingen mel-

lem borger og myndighed  

WP7 Afsluttende for-

midling af resulta-

ter 

Afrapportering til involverede aktører 

samt til internationalt tidsskrift 

Letlæselige rapport og 

2-3 videnskabelige artikler (MS 

2) 

 

Alle work packages har et anvendelsesorienteret sigte i at bidrage direkte til praksis omkring 

borgerinddragelse. Særligt WP6 baseres på anvendelse i praksis med direkte afprøvning af me-

toder i udvalgte planlægningsprocesser. WP6 tager udgangspunkt i de identificerede udfordrin-

ger og svagheder i den eksisterende praksis og afprøver nytænkende metoder til at overkomme 

disse. De nytænkende elementer identificeres både gennem post doc-projektet og ph.d.-

projektet beskrevet nedenfor. 

 

Ph.d.-stipendiaten er endnu ikke udvalgt. Der er kandidater, der til sommer afslutter en ma-

steruddannelse indenfor fysisk planlægning og borgerinddragelse. Der lægges særlig vægt på 

stipendiatens evner indenfor kommunikation og opbygning af tillid i samtaler, idet det er en 

kritisk del af de beskrevne work packages. 
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No Work packages Aktiviteter for ph.d.-stipendiat Output 

WP8 Review af eksiste-

rende viden  

Dokumentanalyse af forståelsen af fakto-

rers betydning for borgeres holdning og 

deltagelse i infrastrukturprocesser 

Udgangspunkt for målretning af 

undersøgelser i projektet 

WP9 Undersøgelse af 

danske borger-

grupper 

 

Længerevarende undersøgelser med ob-

servation af og interviews med oppositi-

onsgrupper i formelle og uformelle arenaer 

Undersøgelserne dækker både nuværende 

projekter og tidligere projekter (hvordan 

ændres meninger) 

Forståelse for motivation, rela-

tioner, mv. i oppositionsgrup-

per, herunder hvorfor gør de 

det og hvordan udvikles de. 

WP5 Facilitere udvik-

ling og valg af 

metoder 

 

Facilitering af workshops med formål i at 

diskutere resultater fra WP 2+3+4 samt 

udvikle og udvælge relevante metoder 

Metoder udvikles og udvælges 

med afsæt i forskning og prak-

sis  

WP6 Afprøvning og 

evaluering af 

metoder  

Afprøvning af metoder identificeret i WP 5 

samt forskningsmæssig evaluering med 

inddragelse af relevante aktører  

Metoder som potentielt kan 

løsne op for spændingen mel-

lem borger og myndighed  

WP10 

 

Omsætte viden til 

grundlag for en 

bedre praksis 

Formidling af resultater i en form for vej-

ledning samt workshops med involverede 

personer i Energinet.dk og myndigheder 

Publicering af vejledning om 

forbedret interaktion med bor-

gere (Milestone 3) 

WP11 Ph.d.-afhandling Udarbejdelse og færdiggørelse af Ph.d.-

afhandling 

Ph.d.-rapport, herunder viden-

skabelige artikler 

 

 

Arbejdsopgaver for den videnskabelige projektleder (Ivar Lyhne): 

 

Arbejdsopgave Tidsforbrug  

Deltagelse i møder i styringsgruppe, referencegruppe og videnskabelig sparrings-

gruppe (forberedelse, transport, opfølgning, mv.) 

1,5 uger per halvår 

Projektledelse, herunder overordnet koordinering af forskning, målstyring, mv. 2,5 uger per halvår 

Opfølgning og supplerende opgaver i forhold til forskningsbehov, workshops, mv. 1,5 uger per halvår 

Formidling og afrapportering (løbende og afsluttende) 1,5 uger per halvår 
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A.7 Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel Opgaver og noter Personer Noter 

Følgegruppe Koordinering af samarbejdet og 

overordnet strategi for projek-

tet. 

Energinet.dk har formandspo-

sten for følgegruppen. 

 

Marian Petrea Kaagh og  

Hans Erik Kristoffersen, 

Energinet.dk 

Ivar Lyhne, AAU 

NN, Naturstyrelsen 

NN, Energistyrelsen 

 

Projektgruppe Projektgruppen har ansvaret for 

projektet, herunder økonomi og 

ansøgningen til ForskEL-

bevillingen (se kontrakten) 

Ivar Lyhne, AAU 

Helle Nielsen (post doc), 

AAU 

NN (ph.d.-stipendiat) 

 

Post doc Se beskrivelse ovenfor  Helle Nielsen, ph.d., AAU Begge med undervis-

ningsforpligtelse + rej-

sebudget 
Ph.d.  

(+ vejleder) 

Se beskrivelse ovenfor NN 

Hovedvejleder: Søren Kern-

drup 

Medvejleder: Ivar Lyhne 

Videnskabelig 

projektleder 

Ansvarlig for den overordnede 

videnskabelige kvalitet  

(se beskrivelse ovenfor) 

Ivar Lyhne Frikøb i 7 uger/halvår + 

rejsebudget 

Reference-

gruppe 

En gruppe af aktører
1
, der invi-

teres til halvårlige oriente-

ringsmøder. Formålet er både 

kvalitetssikring og sparring 

omkring projektet – men også 

som videndeling angående 

borgerinddragelse. 

Vejdirektoratet, Energisty-

relsen, KL (kommuner), 

Kystdirektoratet, 

Metroselskabet, Femern 

Bælt, Bane Danmark, Dan-

marks Vindmølleforening, 

Vindmølle sekretariatet 

(Naturstyrelsen), DN 

Møder afholdes hos 

Energinet.dk  

 

Videnskabelig Formaliserede tværvidenskabe- Kandidater: Bo Elling, RUC Møder afholdes hos AAU 

 

1
 Forudsætningen for at indgå i referencegruppen er myndighedsansvar for infrastrukturprojekter eller bygherreansvar for 

større offentligt ejede infrastrukturprojekter 

 

 

Referencegruppe  

(praksis) 

 

Videnskabelig 

sparringsgruppe 

Følgegruppe 

 

Projektgruppe 
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sparrings-

gruppe  

lige samarbejder på tværs af 

forskningsinstitutioner  

Sanne V Larsen, AAU  

Hans Peter Hansen, SLU 

Annika Agger, RUC 

Birgitte Egelund Olsen, AU 

Birgitte Hoffmann, AAU 

+ mindre rejsebudget 

 

A.7.1 Project manager 

 

Ivar Lyhne 

Adjunkt, PhD, civ.ing.  

Det Danske Center for Miljøvurdering 

Institut for planlægning 

Aalborg Universitet 

Skibbrogade 5, B1-7 

9000 Aalborg 

Tlf. 2294 7934 

 

Ivar Lyhne har gennemført et ph.d.-projekt om strategisk miljøvurdering i den danske energi-

sektor, der blandt andet indebar undersøgelser af beslutningsprocesser og inddragelsen af bor-

gere i den proces, holdninger til borgerinddragelse i Energinet.dk og karakteren af borgernes 

kommentarer i projektet. Foruden god indsigt i energisektoren har Ivar Lyhne deltaget i kurser 

omkring borgerinddragelse og etableret et godt netværk blandt praktikere i myndigheder og 

konsulentfirmaer, der arbejder med miljøvurdering og borgerinddragelse. 

Ivar har gennemført 2 forskningsprojekter under ForskEL-programmet omkring miljøvurdering 

af forskningsprogrammet. 

Den faglige dybde udgøres af en kombination af en projektleder med indgående kendskab til 

energisektoren og praktikere hos myndigheder, en post doc med indgående kendskab til borger-

inddragelsesprocesser, samt en ph.d. med indgående kendskab til forståelse af borgeres me-

ningsskabelse og interaktion. 

 

Kompetencer og kvalifikationer hos post doc og ph.d.-profil 

Helle Nielsen har en ph.d.-grad i borgerinddragelse i den nationale planlægning af vandsekto-

ren. Herfra har hun indgående kendskab til forskning, lovgrundlag og praksis omkring borger-

inddragelse. Hun har flere års praktisk erfaring med at facilitere deltagelsesprocesser især frem-

tidsværksteder for myndigheder, NGOere og firmaer.  

 

Der vil i udvælgelsen af ph.d.-stipendiaten lægges særlig vægt på en uddannelsesmæssig bag-

grund, der modsvarer de forskningsspørgsmål og work packages, som ph.d.-projektet omhand-

ler. Det er blandt andet kvalifikationer indenfor kommunikation, forskningsmetoder og socialvi-

denskab. Der vil desuden lægges vægt på personlige kompetencer i forhold til at opbygge tillid i 

samtale med mennesker. 

 

 

A.7.2 Authorised signatory 

 

Niels Maarbjerg Olesen 

Fakultetsdirektør 

 

TEKNAT/SUND-fakultetskontor 

Niels Jernes Vej 10 

Lokale: B004 

9220 Aalborg Ø, DK 

Fastnet: 9940 9630 
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A.8 Risk 

 

De væsentligste risici i projektet er manglende interesse og mulighed blandt aktører i at deltage 

helhjertet i projektet. Selvom der umiddelbart er stor opbakning til at forbedre borgerinddragel-

sesprocessen, kan der være begrænsninger i forhold til tidspressede medarbejdere og eventuel-

le økonomiske omkostninger. Desuden er der en risiko for, at nogle af de mest markante mod-

standere undlader at deltage som led i et politisk spil. Disse risici vil have betydning for, hvor 

langt projektet kommer i forhold til at forbedre borgerinddragelsesprocessen, men med den 

allerede udmeldte interesse fra myndigheder, bygherrer og praktikere vil de nævnte risici ikke 

forhindre projektet i at opfylde formålet med at udvikle og afprøve relevante borgerinddragel-

sesmetoder. Projektet undervejs tage stilling til eventuelle forhindringers karakter og forsøge at 

tilpasse aktiviteterne, eksempelvis ved at vælge mindre arbejdskrævende metoder til afprøv-

ning.  

 

 

A.9 Dissemination plan 

 

Publikum Formidlingsform 

Energinet.dk og danske myndigheder  

(særligt i referencegruppen) 

Oplæg på halvårlige følgegruppeseminarer 

Publikationerne indebærer best practice folder, samt vejlednin-

ger og inspirationsmateriale 

Publicering i dansk tidsskrift 

ENTSO-E Paper og oplæg om projektets erfaringer, herunder evaluering 

af afprøvede metoder til borgerinddragelse 

Internationale netværk Oplæg på netværksmøder og konferencer, herunder konferen-

cer om borgerinddragelse, planlægning og miljøvurdering. 

Videnskabelige publiceringer 5-6 artikler om erfaringer, afprøvninger, mv. 

Ph.d.-afhandling. 

Faglig sparringsgruppe Projektet vil blive synliggjort og diskuteret i en bredere forsk-

nings- og praksissammenhæng. 
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B. Research-based content 

 

B.1 Research content 

Alle work packages er forskningsbaserede og en overordnet beskrivelse af indhold og output 

findes under afsnit A.6.2.  

Forskningen er i udpræget grad induktiv med udgangspunkt i den eksisterende situation. Alt 

efter de enkelte work packages formål vil forskningen indebære metoder såsom litteraturstudi-

er, interviews, observationsmetoder, aktionsforskning, mv.  

 

Den overordnede tilgang er følgeforskning, når de relevante borgerinddragelsesprojekter identi-

ficeres i Energinet.dk og generelt i infrastrukturplanlægningen på nationalt og internationalt 

plan. Sideløbende hermed vil der anlægges en aktionsforskningstilgang, når relevante aktører 

og borgeres erfaringer med borgerinddragelse bringes i spil. Dette sker konkret i interviewene, 

hvor der er et gennemgribende deltagerperspektiv. Senere i videreudviklingen og afprøvningen 

af metoder til borgerinddragelse vil aktionsforskningstilgangen stå stærkere, når borgere, NGO-

ere og myndigheder får en mere direkte deltagende rolle i udviklingen af metoder.  

 

 

B.2 Research-based staffing  

 

Projektet indebærer: 

- 1 adjunkt (Ivar Lyhne) 

- 1 post doc (Helle Nielsen) 

- 1 ph.d. (Ikke udvalgt) 

 

Ivar Lyhnes CV findes i appendiks. 

 

 

B.3 Research plan 

Idet alle work packages er forskningsbaserede, henvises til A.6.1 og A.6.2 for beskrivelse af 

mål, forskningsaktiviteter og tidsplan. Projektets forskningsmæssige milestones er: 

 

1. Publicering af et katalog over relevante borgerinddragelsesmetoder i infrastrukturplanlæg-

ning baseret på dansk erfaringsopsamling og international praksis. 

2. Publicering af en letlæselig dansk rapport og 2-3 videnskabelige artikler omkring borgerind-

dragelsesmetoder. 

3. Publicering af vejledning om forbedret interaktion med borgere baseret på undersøgelsen af 

borgeres stillingstagen og organisering. 

  


