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Fingerplanen, der har 70 års fødsels-
dag i år, har uomtvisteligt haft stor 
betydning for, hvordan hovedstads-
regionen har udviklet sig. Men nogle 
af principperne i planen er under pres 
og andre har brug for opdateringer, 
hvis planen skal være rammen om 
en balanceret udvikling. Det var et af 
budskaberne fra Jes Møller, formand 
for Byplanlaboratoriets bestyrelse, 
ved den nyligt afholdte konference 
”Hovedstaden 2030”.

Tæt på stationen!

Større arbejdspladser, funktioner med 
meget persontrafik og tætte boligom-
råder skal placeres tæt på stationer. 
Det er essensen i stationsnærheds-
princippet som er og har været et af 
de bærende elementer i planlægnin-
gen i Hovedstadsområdet. 

„Havde vi ikke haft stationsnær-
hedsprincippet, så havde vi haft en 
væsentlig ringere trafiksituation, og 
princippet bør bevares for større 
virksomheder og tætte boligområder,“ 
lød budskabet fra Jes Møller, der også 

sagde, at kommunerne i deres plan-
lægning bør forpligtes til at under-
støtte den kollektive trafik bedre.

De grønne kiler

De grønne kiler i Fingerplanen er et 
godt symbol på kvaliteterne i god 
planlægning i det hele taget; der er 
klare grænser mellem by og land, og 
borgerne har nem adgang til natur 
og landskab. Det er attraktivt og kan 
understøtte mange hensyn, fra sikring 
af biodiversitet til sunde rekreative 
muligheder. 

„Kilerne skal fastholdes som grønne 
åndehuller i storbylandskabet, men 
bør i fremtiden kunne anvendes til 
flere fritidsformål,“ sagde Jes Møller 
og pegede også på, at kilerne bør 
forbindes med et regional stinet. 

Boligpolitikken er vigtig

Jes Møller fremhævede også områder, 
hvor der er brug for opdateringer af 
Fingerplanen, bl.a. segregering. „Vi har 
brug for modtræk til udviklingen både 
på boligsiden og i forhold til typer af 

arbejdspladser. Boligpolitikken er utro-
lig vigtig, men værktøjskassen er ikke 
stærk nok til at sikre en god regional 
balance,“ lød budskabet fra Jes Møller.
Andre opdateringer som formanden 
fremhævede var bl.a. behovet for 
omdannelse af eksisterende erhvervs-
områder, mere forpligtende trafikplan-
lægning, etablering af nye knude-
punkter for regional udvikling og et 
klarere udsyn mod resten af Sjælland 
og Skåne.

Mere debat

„Vi har behov for folkelig debat om 
regionens fremtid og Fingerplanen 
og vi stiller os i Byplanlaboratoriet 
til rådighed ved arrangementer og i 
debatten. Vi skal passe på arvesølvet, 
men vi skal finde pudsekluden frem,“ 
sagde Jes Møller.

Konferencen var startskuddet 
til revision af landsplandirektivet 
for hovedstadsområdet i 2018 og 
blev afholdt i samarbejde mellem 
Erhvervsministeriet og Dansk Byplan-
laboratorium. 

Arvesølvet skal pudses! 
De grønne kiler og stationsnærhedsprincippet er arvesølvet i Fingerplanen og udgør 
nogle af forudsætningerne for en attraktiv og effektiv hovedstadsregion. Der er behov 
for mere folkelig debat om regionens fremtid, lyder budskabet fra Byplanlaboratoriets 
formand, Jes Møller.

Af Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Fingerplanen og hovedstaden 2030 :

Mandag d. 6 november var Kulturværftet i Helsingør rammen om konferencen 
”Hovedstaden 2030”, hvor 240 deltagere diskuterede Fingerplanen og udviklingen 
i hovedstadsområdet i de kommende år. Konferencen var optakt til revisionen af 
landsplandirektiverne for hovedstadsområdet i 2018 og blev afholdt i samarbejde 
mellem Erhvervsministeriet og Dansk Byplanlaboratorium. På dagsordenen var 5 
hovedudfordringer, nemlig grønne områder, erhvervsudvikling, boligudbygning, 
detailhandel og mobilitet. På talerlisten var bl.a. erhvervsminister Brian Mikkelsen, 
en række borgmestre og 7 eksperter, der satte fokus på hovedtemaerne.
 
Du kan finde præsentationer fra konferencen via www.byplanlab.dk

 BYPLAN NYT 4  2017 9


