ARBETA SMART I NYA MEDIA:
För en god bebyggd miljö
En serie seminarier har vid fyra tillfällen under åren 2001-2005
ordnats i samverkan mellan Svenska Kommunförbundet, Boverket och föreningen GI Norden. Syfte har varit att sprida och
utbyta erfarenheter samt goda exempel på användning av geografiska informationssystem (GIS), Internet, tredimensionell visualisering (3D) och andra nya media inom området planering
och byggande.
Eken och Arken har tillsammans med föreningen GI Norden varit initiativtagare, idéutvecklare och programläggare för dessa
seminarier, i samverkan med medarrangörerna. Målgruppen är
planerare och bygghandläggare i kommuner, regionala organ
och företag, särskilt de som ännu inte kommit så långt i sin användning av nya medier.
Resultat av omvärldsstudier
För att nå syftet har omvärldsstudier gjorts för att finna dessa
praktiker med rätt sorts erfarenhet.
Exempelvis har GIS-analyser presenterats i fråga om trafiknät,
tillgänglighet, grön- och blåstruktur, kulturbebyggelse, sociala
strukturer och folkhälsa. Även planhantering via Internet/intranät
har behandlats i många fall. Även analyser av planstrukturer,
permanentningsområden, strandexploatering samt trafik- och
ortsanalyser har behandlats. Praktikfallen har presenterats, dokumenterats och erfarenheter samlats in och diskuterats.
Bra praktikfall som inspiration och utvecklingskraft
Grundtanken med seminarierna har varit att finna och presentera praktikfall från verkliga livet, från målgruppernas vardagsarbete och välkända miljöer. Men de ska ändå vara framåtsyftande och utmanande.
I denna grundtanke ligger att få praktiker att presentera sina
och sin organisations erfarenheter av de nya verktygen, till exempel för analyser av olika slag i översiktsplanering. Praktikerna delar med sig av vad dessa nya media har betytt för den
egna verksamheten. Det gäller arbetsmetoder, resultat och yrkeskunnande. Presentationerna tar däremot inte upp den bakomliggande tekniken, utan enbart dess effekter. Praktikfallen
måste vara anpassade till målgruppernas vardagsverklighet,
ligga på lämplig nivå när det gäller komplexitet och framförallt
att de måste presenteras med lämpligt språk.
Bakom denna arbetsmetodik för seminarier, som när de genomförs förefaller relativt självklar och enkel, ligger Eken och Arkens
mångåriga erfarenheter av utvecklings- och förändringsarbete.
Även erfarenheterna av att arbeta med kommunikation och information i dessa sammanhang har betydelse.

