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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!

TEMAER

FI
N

GERPLANEN

ÅR

https://www.byplanlab.dk/node/5984


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

PROGRAM
9:00–9:30 Ankomst  
og registrering

9:30 Velkommen  
til konferencen

V. Københavns Universitet,  
Park- og Naturforvalterne og  
Dansk Byplanlaboratorium

 

Fingerbyens  
grønne handske

V. professor Henrik Vejre, 
Landskabsarkitektur og planlægning, 
Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning, KU

Fingerplanen fylder 75 år. De grønne 
områder er storbyens oaser, men også 
en kampplads, hvor interesser mødes og 
brydes. Det gjaldt parkerne i det indre 
København i 1800-tallet, og det gælder 
Amager Fælled i dag. Ofte har det grønne 
måttet vige for byudviklingen, men 
ikke desto mindre kan vi se tilbage på 
frugterne af 170 års hårdt arbejde for at 
sikre Storkøbenhavn store og små grønne 
områder. Siden 1947 har Fingerplanen 
været midlet til at sikre adgang til 
grønne områder og at by er by og land 
er land. Nogen mener, at Fingerplanen 
er en ”hjerneblødning”, andre at den 
skal gentænkes. Henrik Vejre giver en 
indflyvning til dagens temaer og et  
bud på Fingerplanens fremtid.

Bedre planlægning af  
vores arealer efterlyses 

V. direktør Winni Grosbøll,  
Friluftsrådet, og tidligere borgmester,  
Bornholms Regionskommune 

Håndtering af biodiversitetskrisen, 
klimaforandringer, energikrisen og 
fødevarekrisen stiller store krav til, hvordan 
landets samlede areal bliver udnyttet. Og 
der er rift om pladsen. Der er derfor behov 
for skarp politisk prioritering og bedre 
planlægning af vores arealer, så vi kan 
optimere den plads, der er til rådighed. 
Der skal tænkes helhedsorienteret og 
multifunktionelt, og jorden skal fordeles  
på en måde, som giver mere plads til  
natur, ruster os mod klimaforandringer  
og understøtter den grønne omstilling.

Adgangen til naturen  
er kritisk

V. adjunkt, landskabsarkitekt Marie 
Christoffersen Gramkow, Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Fordelene for vores mentale og 
fysiske helbred ved adgang til natur 
og grønne områder er i stigende grad 
veldokumenterede. De rekreative mulig-
heder er afgørende for bybefolkningens 
sundhed. Dermed er de grønne strukturer 
i Fingerplanen om muligt blevet endnu 
mere aktuelle at bevare og udvikle, og 
planlægningen bør styrkes, så udlæg af 
arealer til erhverv og boliger forfølger disse 
fordele, bl.a. ved at designe tilgængelige 
og sundhedsfremmende grønne områder

12:00-13:00 Frokost

Potentiale for biologisk 
mangfoldighed og 
biodiversitet

V. biolog Kristina Cecilie Larsen, 
Biologisk Institut og Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Hovedstadsområdet har mange grønne 
oaser, hvor det går godt med naturen og 
biodiversiteten. Men mange naturområder 
og grønne områder er under pres og er 
nødlidende, så potentialet for at styrke  
den biologiske mangfoldighed er stort,  
når der skal planlægges og byuvikles.  
Hvad er fordelene ved biologisk mang-
foldighed og hvordan kan den styrkes  
med planlægningen.

Behov for tvær-
kommunal planlægning

V. chefkonsulent Morten Løber,  
DI – Dansk Industri

Er fingerplanen blevet en fed velfærd-
shånd, eller er det en udmagret gespen-
sthånd, som skal fylde handsken ud? Der 
er brug for en forpligtende, tværkommunal 
planlægning af infrastruktur, erhvervs- 
områder, boligområder og detailhandels- 
faciliteter og logistikrammer i Fingerplanen 
for at få området til at hænge sammen i 
fremtiden. Kommunerne er typisk geo-
grafisk små, og borgeres og virksomhed-
ers aktionsradius er derfor langt større 
end den enkelte kommunes geograf-
iske råderum. Trængslen på vejnettet vil 
fortætte med at stige, såfremt de seneste 
årtiers tendens til manglende stations- 
nærhed forstærkes. De negative konse-
kvenser af ikke-stationsnær lokalisering, 
såsom belastning af lokalmiljøet og øget 
trængsel på vejnettet, er oftest langt større 
uden for arbejdspladskommunen end i ar-
bejdspladskommunen. Fingerplanen ligger 
stadig med håndroden i vandkanten. Skal 
vi stadig planlægge dette samlede område 
med ansigtet vendt ud mod Øresund?

Grøn omstilling:  
Fra potentiale til handling

V. direktør Sofus Rex, Gate 21

Mobilitetsløsninger og energiproduktion er 
helt afgørende elementer i en bæredygtig 
omstilling – også i Fingerplanens område. 
Gate 21 arbejder med en række forsøgs- og 
udviklingsprojekter, der også skal bidrage 
til at udnytte potentialet for at skabe vækst 
og arbejdspladser som led i den grønne 
omstilling. Vi hører om erfaringerne, 
og får bud på, hvordan kommunerne 
i Fingerplanens området kan realisere 
de grønne ambitioner; og ikke mindst 
hvordan den tværkommunale og regionale 
planlægning kan bane vejen.

Fingerplan 2.0: 
Arkitektkonkurrence om 
hovedstadens fremtid

V. projektsekretær Gustav Kragh-
Jacobsen, på Fingerplan 2.0- 
projektet, Arkitektforeningen

Arkitektforeningen har søsat projektet 
Fingerplan 2.0, der skal gå i dialog med 
borgere og eksperter om fremtidens 
hovedstad. Projektet skal munde ud 
i en åben arkitektkonkurrence 2023. 
Vi bliver opdateret om projektet.

15.45 Salon og netværk

Vi fejrer 75 års fødselsdag med  
et glas bobler.

Praktiske oplysninger

Adresse

Konferencen afholdes på:

Institut for Geovidenskab  
og Naturforvaltning
Festsalen
Bülowsvej 15
1870 Frederiksberg

Deltagergebyr

975 kr for bidragsydere til Dansk 
Byplanlaboratorium og medlemmer 
af Park- og Naturforvalterne.

1.300 kr for øvrige deltagere.

Tilmelding 

Tilmelding via www.byplanlab.dk

Deltagergebyret dækker frokost og 
forplejning. 

Vi forbeholder os ret til at ændre i 
rækkefølgen af dagens oplæg.
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