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DEBATMØDE: GIV FINGERPLANEN EN HÅND – OPSAMLING 

Debatmødet blev afhold den 14. marts 2019 kl. 9-13 i Herlev Medborgerhus. Der deltog ca. 200 personer og 

rammen for mødet var oplæg og debatrunder ved bordene. Deltagerne var inviteret til at udfylde forskellige 

debatkort, som input til debatten.  

Nedenfor er en samlet opsamling på alle inputs. 

5 fremtidsbilleder 

 

 

Hvad er de vigtigste pointer, når vi taler bæredygtighed? 

22 besvarede kort. 

• Vi kan ikke lukke øjnene for at de grønne kiler er livsnødvendige for menneskenes trivsel og 

sundhed. Økosystemtjenesternes værdier kan værdisættes og dermed klarlægges behovet for dem. 

• Vækst og bæredygtig udvikling skal hænge sammen. 



• 1- Økonomisk vækst er proaktivt. Social bæredygtighed er reaktiv – HVORFOR? 

2- Det målbare og det følelsesmæssige, det første er nemt at holde fokus på – for nemt! 

3- Bæredygtighed er tredelt! 

• Prioritering af klimamål, bæredygtigt byggeri og biodiversitet. 

• Vi skal væk fra at se bæredygtighed og vækst som modpoler, som her med gult og rødt kort. 

Sammenhæng og supplement - DIs pointe med at bæredygtighed er ved at blive en forretning. 

• Social bæredygtighed, social boligpolitik fra statslig side. Kollektiv transport i Ring 5?!!!. Miljømæssig 

biodiversitet. Udvikling v. stationsnærhed. 

• En tanke: Kunne det tænkes, at de grønne kiler i Fingerplanen kunne bruges i forbindelse med 

kystsikring? Herved får kilerne en meget vigtig rolle - også i fremtiden. Her er der rum til at 

opholde/holde på store mængder vand. Refererer til Holland, dom reserverer store områder inde i 

landet til at håndterer vand/havvand. 

• LAR, skinnetransport og grønt trace i vejprofilet. 

• 1- Helhed på tværs – sammentænkende styringsorgan. 

2- Økonomisk, social, miljø bæredygtig by-trafikmønster. 

3- Grønne klima/natur/biologiske tiltag 

4- Styrke stationsnær lokalisering 

• Bevare de grønne kiler. Omdanne borgernes anvendelse af transport (kollektiv trafik). Udbygning 

primært i de stationsnære områder. 

• Jeg mener, at den god kombination vil være fremtidsbillede 2,3 og 4. 

• 1- At fokusere på de grønne områder og hvordan man undgår miljøforurening. 

2- At efterlade et grønt København til den næste generation. 

3- Mindre CO2 udslip. 

• Regional styring i forhold til klimasikring – beskyttelse af de grønne kiler. Bebyggelse for alle grupper 

af samfundet – social bæredygtighed. 

• At der stilles krav til planlægning – at tænke helhedsorienteret, krav til bygningsreglement. 

Erhvervslivet tænker/stiller krav hertil. 

• Kollektiv trafik og stationsnærhedsprincippet. De grønne kiler – adgang til rekreative arealer. Tænke 

helhedsorienteret perspektiv – økonomisk, social og miljømæssigt. 

• Det skal være let at vælge det bæredygtige. … Skab den blandede by – gør det muligt at mødes på 

tværs. 

• Det skal være nemt at ”vælge” bæredygtighed. 

• Klimakonsekvens – mere vand, forurening af vand og luft og fødevarer. Fælles ejerskab til det grønne 

og blå. Segregering, at mindske. Mindske biltransport. 

• Hvor er kollektiv transport i Ring 5? Vigtigt at fastholde de grønne kiler inden for Ring 5? 

• Letbanen: Lyngby-Taarbæk tvivler pga. økonomi og alternativ forslag. Mangler afklaring om bytrafik. 

Metro i bymidten er der forslag om. 

Boliger: Kan marked regulere boligpriser med afsæt i fingerplanen? Hvad med Øresundsregionen, 

bør inddrages med den anden svenske hånd. 

Bæredygtighed/klima: Øer og Holme varetager. Niels Ø: Hovedstadsråd der kan formidle samarbejde 

mellem hovedstadens 34 kommuner og styrke og koordinere det regionale samarbejde. 

Friluftsrådet: Fokus på fritidsaktiviteter i de grønne kiler må ikke glemmes. 

• 1- Hvorfor kun ”det samme” som nu fremover og i alle fingre. Giv plads til fx til eksperimenter 

(langsigtede a la frikommune forsøg) og giv plads til differentiering mellem fingre. 

2- Nye transportvisioner savnes: hvad vil delebiler, el-løbehjul, førerløse biler etc. kunne betyde. 

3- Tving refleksioner løbende ind fremover angående, hvad der udvikler sig på den anden side af 

sundet. 



4- Understøt udvikling af (inter-)national partner Øresund. 

5- Behovet for en koordinerende/analyserende enhed er eklatant. 

• Køgebugt centrene? 

 

Hvad er de 3 vigtigste pointer, når vi taler vækst? 

27 besvarede kort. 

• Hele Sjælland skal tænkes sammen, når der planlægges. 

• Statslig konsistent transportpolitik. Regional strategi. Lokal bykvalitet. 

• At der er en bæredygtig vækst, hvor der genbruges og tænkes mere grønt. At vi bibeholder vores 

levestandard. 

• Stationsnære områder (1-2 km). Bæredygtig økonomi. 

• Stationsnær vækst. Fælles planlægning med en overordnet instans, så væksten bygges med 

bevarelse af de grønne kiler. Blandet beboelse. 

• Mere bæredygtigt mht. projekter. Stationsnære. Regional styring i forhold til klimaændringer. 

• Blandet befolkningsgrupper. Der skal være styr på infrastruktur først. Der skal være fokus på at 

mindske trafik/CO2. 

• Bæredygtighed, bæredygtighed og bæredygtighed. 

• Bæredygtighed. 

• At væksten sker i et bæredygtigt kredsløb. Skal det være vækst for en hver pris? 

• Styrket vækst er kontroversielt. Planlægning ud af kommunerne. 

• Regional enhed, der kan skabe netværket. Centre til at styre de mange ønsker og behov. 

• Styrke og koordinere kollektiv transport. Væk fra silo- og egentænkning. 

• Tal Fingerplanen op – bevar og formidl grundprincipperne. Fokus på hvor vækst prioriteres – ikke 

vækst overalt. Vækst baseret på kvaliteter – strategisk planlægning. 

• Attraktive byområder. Investeringssikkerhed og forudsigelighed (gennemsigtigt). Samarbejde på 

tværs af myndigheder – gode rammebetingelser. Mobilitet og sammenhæng, der effektivt kan få folk 

rundt. 

• Samtænkning. 

• At fysisk vækst følges af biologisk vækst i samme omfang. At væksten tilgodeser hele 

hovedstadsområdet. At væksten understøttes af analyser, som afspejler miljøvurderinger. 

• Styret vækst. 

• Hvad med at muliggøre cykelbusser langs motorvejsnettene? Cykelbusserne kunne køre på 

”supercykelstier” langs motorvejene og være mere CO2 venligt og tidsbesparende + motion og 

aktivitet på vej til og fra job. Refererer til Holland, hvor skoleudflugter foregår i cykelbusser. 

• Trafikkoordinering. 

• Bæredygtighed og vækst hænger sammen! Sunde miljøer giver overskud – overskud til sindet, vi 

cykler. Balance mellem økonomisk, social og bæredygtig vækst. 

• Vækst og bæredygtighed skal ikke ses som modpoler. De skal supplere hinanden, det er også god 

forretning. 

• Tilgængelighed og fleksibilitet. Overordnet styring. Basale levevilkår, som grønne områder, lys, luft, 

tryghed. 

• Omstrukturering frem for vækstperspektivet. 

• Huske den mærkbare værdi kontra den målbare værdi. 

• Slankere fingre. 

• Balance mellem økonomisk vækst + miljømæssige hensyn, klima, biologi, natur og landskaber. 



• Min Fingerplan – Tegn dit eget fremtidsbillede 

19 besvarede kort 

 



 



 

 

 

 

Hvad mangler i de 5 fremtidsbilleder? 

13 besvarede kort. 

• Der mangler et 6. fremtidsbillede. Øresundsregionens skånske del skal tænkes ind i Fingerplanen. Så 

både højre hånd og venstre hånd bliver den nye Fingerplan. 

• Forbindelse til resten af Sjælland (og DK) København ligger i landets østligste periferi. Der er 

økonomisk, social og erhvervsmæssig kløft mellem Syd- og Vestsjælland og Hovedstadsområdet. 

• Kobling til Skåne og Hamborg. 

• Vi skal turde ad differentiere i byfingrene, grønne kiler m.v. Skal de kunne det samme? Måske ikke. 

Se hvordan de grønne kiler skal passe til de omkringliggende byfingre. Nye boligformer i byfingrene 

som differentierer sig i forhold til andre fingre. 

• Gode visioner. Sammenhæng. Biodiversitet. 

• Ring 6, 7, 8 og 9 til at knytte arbejdsmarkeder sammen med andre dele af Sjælland. 

• Vækst i købstæderne og en motorvej imellem dem. Loop City (Storkøbenhavn udvides + offentlig 

transport). Stop med at bygge i indre København, det skaber mere trængsel og trafik – Dumt at 

skabe mere trængsel og trafik, når der er plads andre steder. Kvalitet over kvantitet, når det gælder 

bebyggelse. 

• Mere fokus på fremtidens transport på tværs af fingrene. Højklassetransport på tværs. Godt for både 

borgere og erhverv? Giv HOT ressourcer. Transportnet og transportbaner gør afstandene mindre. 



• Fingerplanen skal være/forblive en plan og en vision. Det er problematisk at Fingerplanen bliver 

reduceret til en lovbekendtgørelse og at visionen fremlægges i et politisk udspil.  

• Overordnet sammentænkt vision. 

• Vi skal turde at øve os på fremtiden. Vi ved af gode grunde ikke, hvad fremtiden bringer. Derfor skal 

vi give rum til at eksperimentere på flere niveauer. Strategisk samarbejde på tværs, midlertidige 

boligområder multifunktionelle grønne kiler m.m.  Turde at eksperimentere og turde at handle på, 

når eksperimenterne ikke indfrier målene. 

• Skildring af gadebilledet. 

• Omformning af ydre storbyområde – landområde til ydre grønne kiler. Herunder fjord-kilen og 

Køgebugt-kilen. 

 

 

Hvilke fremtidsbilleder er dine favoritter (+) og hvilke vil du gerne undgå (-) 

31 besvarede kort 
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Fordele og ulemper ved favoritterne 

14 bevarede kort 

• Styrkelse af Loop City ad fra bolighensyn og erhverv. Køgefingeren upopulære erhverv. Loop og 

de grønne kiler, kolonihaver. Koordinering mellem kommuner, magtforhold. 

• Fordele: Flere boligområder, plads til ny befolkning, vækst og udvikling vokser, ergo bliver 

Danmark et land med flere folk. Stationsnære.  

Ulemper: Mere støj, mindre grønt, ikke stationsnært, ingen strategi, ingen Fingerplan. 

• Et godt miks af de første 3 fremtidsbilleder, så befolkningen kan blive godt fordelt. 

• Kombination af fremtidsbillede 2, 3 og 4, da det vil fjerne fokus fra indre København. 



• Ring 5 – laves som jernbane med stop for persontransport ved S-togsbaner og godstransport. 

Erhvervsarealer genbruges før der udlægges nye arealer som fx Holmene. 

• Behøver højklasset kollektiv transport mellem fingrene, Polycentrisk udvikling. 

• Prioriter hvor der udvikles og hvem der udvikler. 

• Tanke: Hvis man anlægger større færdselsårer på tværs af større grønne områder i de grønne 

kiler, burde der være krav om, at større strækninger skal anlægges ”under” terræn, eller med 

broer over – og nej ikke bare 500 m, men meget længere strøg + vejene skal nedsænkes for at 

mindske støj og udsynsgener. Kan vi anlægge NATUR ovenpå vejnettene? Veje er ikke attraktive! 

De er bare A til B, derfor må de ikke overtage naturens plads. 

• Regionen sander til i trafik. Centrum rykker ud til fingrene – mere effektiv kollektiv transport 

(20%). Udkanten styrkes. Nationalt perspektiv. Behov for regionaltog i Ring 6. Nordsjælland 

kobles af. Sjælland og øerne kobles på. Biltransport på bekostning af kollektiv transport. 

• Der skal være en kombination af fremtidsbillede 2, 3 og 4. En ulempe ved fremtidsbillede 1 er, at 

det er ikke retfærdigt, at nogen skal tvinges ud af deres bolig, fordi priserne skal hæves og 

renoveres. Fordele ved fremtidsbillede 3 er, at alle får lige muligheder. Alle kan bo i boliger 

uanset hvilken indkomstgruppe man er i. 

• Fremtiden er en kombination af all 4 modeller. Alle kommuner vil sige ja-tak til at have alle 

muligheder. Frihed til at vælge alle 4 modeller på én gang, hvis det gavner deres interesse. 

Regional styring nødvendig! Hvis fx klimaforebyggelse, arbejde med fælles forståelse + centre. 

• Kombination mellem fremtidsbillede 1, 2 og 3, er en god kombination, da de hver især har 

forskellige kvaliteter – håndfladen: klassisk byliv, Loop City: forstadslivet, Købstæderne: ed 

gamle byer/kulturarv. Det er grundlag for at skabe en varieret region for forskellige mennesker. 

• Mennesker med lav indkomst bliver presset ud. Hvor skal de bo? 

• 1- “Business as usual” forstærker de negative tendenser, segregering, boligpriser og økonomisk 

straf ved at tackle problemer senere. 

2- Et skridt på vejen til at bryde op for København og dens fortætning. Letbane-barrierer kan 

blive alvorlige.  

3- Større ambition end 2 og kan forstærke meget af det gode ved Fingerplanen, men hvad med 

Klima? 

4- Forstærk offentlig transport, en stærk finger og en finfokuseret 3´er.  

5- Destruktiv konkurrence mellem byer og kommuner. For meget biltrafik. 

 

Dilemmaer 

• Det ender med, at der rejses fredningssager for arealer i de grønne kiler for at sikre de bliver 

bevaret. Sådan er det i håndfladen i dag og det er formentlig årsagen til, at der stadig er grønne 

kiler i håndfladen. 

• Der skal indtænkes grønne og blå løsninger ind i byplanlægning. Der skal afsættes et passende % 

antal pr. kommune/by som skal være grøn/blå og holdes fri for byggeri. Og så må der gøres mere 

for at fremme/implementere grønne og blå tage i de tætte byer (LAR-løsninger på tage). 

 

 

 



Digital afstemning – Hvilke fremtidsbilleder er dine favoritter? 

69 besvarelser. 

 


