GIV
FINGERPLANEN
EN HÅND

Debatmøde 14. marts 2019 kl. 9-13
Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

PROGRAM
8:30
Ankomst - kaffe og croissant
9:00
Velkommen
		v/ direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium
Moderator: antropolog Marie Stender, SBI

9:10

5 fremtidsbilleder

		v/ byplanarkitekt Dorthe Walther Brogård og

9:30

landskabsarkitekt Mette Glarborg Bahrenscheer, Planværkstedet

Giv Fingerplanen en hånd

		v/ formand Jes Møller, Dansk Byplanlaboratorium

9:50

Forslag til Fingerplan 2019

		v/ vicedirektør Sigmund Lubanski, Erhvervsstyrelsen

		Debat
		

11:00

Pause

3 Skarpe holdninger om vækst og bæredygtighed

		v/ forskningschef Henrik Christoffersen, Cepos

v/ branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri
v/ designdirektør Stig L. Andersson, SLA

		og et hverdagsperspektiv fra fingerbyen
v/ analyseansvarlig Lars Wiinblad, Passagerpulsen

			
		Debat

12:30

Fremtidens hovedstadsområde

		v/ professor Jens Kvorning, KADK
13:00
Tak for denne gang og fortsat god debat
Ta´ en fingermad og en snak

Tilmeld dig på byplanlab.dk

fremtidsbilleder.

være en blanding af flere

Hovedstadsområdet nok
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I det følgende præsen-

Udviklingen fortsætter
i København med fuld
styrke. Udbygningen
med flere boliger og
arbejdspladser vil
hovedsageligt ske
centralt, så denne
del af ”håndfladen”
bliver markant tættere.
Samtidig udvides der
med nye byområder
som Lynetteholmen og
Holmene.

Fremtid 1 - Håndfladen
vokser i højden og
bredden

Fremtid 3 - Købstæderne styrkes med deres
respektive potentialer

Købstæderne revitaliseres og de særlige
stedsspecifikke potentialer styrkes og udvikles.
Der udbygges primært i
de stationsnære områder
samtidig omdannes og
styrkes bymidterne ved
centrering af handels- og
bylivet. Købstædernes
særlige beliggenhed
med nærhed til større
sammenhængende
landskaber udnyttes
aktivt.

Fremtid 2 - Loop City
skaber nye
centrale knudepunkter

Området omkring den
nye letbane på Ring 3 vil
vokse markant og alle de
mulige omdannelsesområder langs med letbanen
vil blive taget i brug til
nye boliger og arbejdspladser.

5 fremtidsbilleder
2
3
1
Udviklingen sker i hele
Køgefingeren, som
kan forlænges imod
syd og vest. Køgefingeren omdannes så
boligsammensætningen kommer i bedre
balance. I den nordlige
del af fingeren er der
visioner for et nyt stort
erhvervsområde ved
Holmene samt trafikale
koblinger til Letbanen i
Ring 3.

Fremtid 4 - Køgefingeren omdannes og
udvikles på nye arealer

4

Byvæksten sker uden
markant overordnet
styring. Væksten sker
spredt i hele hovedstadsregionen. Kommunerne
har det fulde ansvar for
at planlægge og udvikle
inden for egne grænser.
Det betyder, at både byerne og det åbne land er
eksponeret for byudvikling og udbygning.

Fremtid 5 – Spredt vækst,
baseret på kommunernes ønsker

5

