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Bæredygtighed i Hovedstadsområdet 

Fingerplanen runder 75 år i år. Vi inviterer i den 
anledning til debat om, hvordan vi fortsat kan 
udvikle planen som en ramme for bæredygtig 
udvikling i Hovedstadsområdet. Vigtige dags-
ordner som energiforsyning, fødevareforsyning og 
biodiversitetskrise skal løftes i vores nærområder. 
Det skaber problemer i en tid, hvor der i forvejen 
er kamp om pladsen og konflikter mellem grønne 
interesser, beboere, erhverv og planmyndigheder.

Fingerplanen har i hele sin levetid bidraget til at 
styre byvæksten og sikret, at der har været forskel 
på land og by. Byvækst og transport har generelt 
været organiseret i planens fingre, og mellemrummene 
– de grønne kiler – har givet Hovedstadens indbyggere 
let adgang til natur og grønne områder. Den grund-
læggende ide i Fingerplanen er imidlertid udfordret 
bl.a. på grund af stor efterspørgsel på byggemuligheder 
og manglende koordination mellem kommuner og stat.

Målet med konferencen er at debattere Fingerplanens principper og hvordan 
vi kan få en helhedsorienteret planlægning og kan blive en ramme for 
bæredygtighed i bred forstand, rumme ønsker til arealanvendelse og 
bidrage til at løse de mange konflikter mellem arealanvendelser. 
Og så fejrer vi selvfølgelig, at Fingerplanen runder 75 år.

Konferencen finder sted i festsalen, 
Københavns Universitet, IGN, Frederiksberg 

Læs mere på www.byplanlab.dk

kø b e n h av n s  u n i v e r s i t e t

Bæredygtighed i Fingerplanens område 
Energi og fødevarer i nærområderne!

Mobilitet Attraktive og effektive transport-
former på kryds og tværs i området!

Natur og biodiversitet Rekreative muligheder, 
sundhed og økosystem-tjenester!

Bolig- og erhvervsudbygning
Fortætning eller nye landvindinger!
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Leder

Endnu mere laboratorium 

Vi har allerede nu stor glæde af at dele lokaler med det nye 
 sekretariat. Vi deler erfaringer og skaber synergier på tværs,  

og så sent som i sidste uge fik byplanlaboratoriets repræsentant- 
skab mulighed for at byde ind med idéer til indsatsen. 
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Sammen med foråret fik vi et helt nyt 
sekretariat i Dansk Byplanlaboratori-
um. Sekretariatet vil eksistere i 5 år og 
har som opgave at lede en indsats, 
der har fået navnet plan22+.  

Indsatsen bliver styret af Realdania 
og Bolig- og Planstyrelsen, og som 
navnet antyder, så handler den om 
planlægning fra 2022 og frem. Nogen 
vil være så gamle i gårde, at de kan 
huske plan09. Plan09 havde til huse 
i Miljøministeriet og blev også ledet 
af Realdania og ministeriet. Plan09 
havde til formål at forny plankulturen 
efter kommunalreformen. Der var 
kommet større kommuner og et øget 
pres på planlæggerne – men også 
større muligheder. Derfor var der 
behov for at diskutere planlægnin-
gens rolle. 

Plan22+ sekretariatet er ikke helt så 
stort, men opgaven er ikke mindre. 
Nu handler det om at få klimamålene 
ind i vores planer. Og det kan kun 
gå for langsomt. Derfor har den nye 
sekretariatsleder, civilingeniør Britt 
Vorgod travlt med at ansætte flere 
folk og lytte til de kommunale ønsker. 
Til efteråret går det for alvor løs med 
kickoff møder og andre aktiviteter. 
Hold øje med det.  

Vi har allerede nu stor glæde af at 
dele lokaler med det nye sekretariat. 
Vi deler erfaringer og skaber syner-
gier på tværs, og så sent som i sidste 
uge fik byplanlaboratoriets repræ-
sentantskab mulighed for at byde ind 
med ideer til indsatsen. 

Samtidig med at vi får nye bofæller 
her i Byplanlaboratoriet, så har vi 
også fået nye bestyrelsesmedlemmer 
og ikke mindst en ny formand. Jes 
Møller har været medlem af bestyrel-
sen i 9 år og har siddet som formand 
i de sidste 5. I den tid er der sket 
rigtig meget med planlægningen, og 
byplanlaboratoriet har fået en mere 
markant stemme i debatten. Senest 
har vi påpeget det meget presseren-
de behov for at få indskrevet klima 
i planloven. Det har været en stor 
styrke at have Jes ved roret – også i 
den sidste tid, hvor Coronaen var ved 
at vælte skuden. 

Nu er vi igen på ret kurs, og Jes 
 Møller giver roret videre til stads-
arkitekt Lisbet Wolters, der skal føre 
os sikkert videre i de næste 4 år. 

Lisbet er ikke blot stadsarkitekt, hun 
er også klimachef – så på den måde 
hænger tingene fantastisk godt sam-
men. Hun har allerede sagt, at hun vil 
lægge vægten på, at der rent faktisk 
bliver eksperimenteret i  laboratoriet. 
Vi kender ikke alle svar, men skal 
 kunne diskutere forskellige scenarier.  

Fra min side skal der lyde et stort 
 velkommen til alle de nye. Vi står i 
dag med et rigtig godt hold og et 
fantastisk netværk, der kan hjælpe os 
med at få klima sat på dagsordenen. 
Hvis du også vil bidrage, så grib røret 
eller send os en mail. 

Ellen Højgaard Jensen, direktør
 for Dansk Byplanlaboratorium
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