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Planlovens hovedstadskapitel 
sætter rammen for revisionen

Fingerbystrukturen skal 
videreføres

4 geografiske delområder 
med forskellige 
udviklingsmuligheder:

• Regional byvækst i 
håndfladen og byfingrene

• Lokal byudvikling i det 
øvrige hovedstads- 
område

• Grønne kiler friholdes for 
bymæssig bebyggelse



Fingerplanen konkretiserer 
planlovens principper

Afgrænser konkret på kort 
de 4 geografiske 
delområder

Anvendelsen af de grønne 
kiler

Stationsnær lokalisering
Arealer til virksomheder 

med særlige 
beliggenhedskrav

Transportkorridorer
Støjzoner ved lufthavne



Debatoplæggets temaer

Gennemgående:
• Kommunalt råderum

Særlige emner:
• Klimatilpasning og kvalitet 

i de grønne kiler
• Byomdannelse og ny 

byudvikling
• Erhvervsudvikling og 

lokalisering
• Øvrige emner



Klimatilpasning og 
kvalitet i de grønne kiler


 

Grønne kiler skal sikre rekreative 
hensyn og forbeholdes til regionalt 
friluftsliv


 

Øget kvalitet i de grønne kiler


 

Kan vi tænke rekreation, bio- 
diversitet, vandmiljø, landskab og 
klima bedre sammen?


 

Idémøde om de grønne kiler og 
klimatiltag? 



Klimatilpasning og 
kvalitet i de grønne kiler


 
Hvordan kan klimatilpasning 
tænkes sammen med rekreative 
kvaliteter i de grønne kiler?


 

Kan Fingerplanen understøtte 
klimatiltag på tværs af 
kommunegrænser?


 

Hvordan ledes regnvand fra byen 
til de grønne kiler


 

Har I redskaberne?



Udvikling af de grønne 
kiler
Udbygning af de grønne kiler – hvornår, 
hvordan og hvem?  

Dialogprojekter => senere revision

Nye kiler forbinder nye byområder, 
eksisterende kiler, søer og strand

Sammenhængende grønne og blå bånd 
som led i Ringbyvision langs Ring 3

Sammenhængende grønne bånd i det 
indre storbyområde

Principper for overordnet stinet?

Behov for småjusteringer af 
kileafgrænsningerne ifm trafikanlæg?



Byomdannelse og ny 
byudvikling 


 
Fingerbystrukturen ligger 
fast


 

Store planlagte 
byggemuligheder som 
byomdannelse og ny by 
inden for Fingerbyen


 

Store reserver inden for 
den nuværende afgræns- 
ning af Fingerbyen


 

Store planlagte bygge- 
muligheder uden for 
Fingerbyen til lokal 
byudvikling



Byomdannelse og ny 
byudvikling 
Demografisk udfordring – DST’s fremskrivning 2010-2030



Byomdannelse og ny 
byudvikling 


 
Fortsat fokus på 
byomdannelse


 

Ny Ringby i ring 3 – 
Ringbyvision


 

Begrænset forbrug af ny 
jord til byformål


 

Nye stationer – nye 
byudviklingsmuligheder


 

Regionalt balanceret 
udvikling – alle skal 
bidrage til og have del i 
udviklingen af 
hovedstadsområdet



Byomdannelse og ny 
byudvikling

Investorerne har fokus på 
byomdannelse

Hovedparten af nybyggeriet 
sker på allerede 
bebyggede arealer 
(byomdannelse og 
fortætning)

Historisk lavt forbrug af ”bar 
mark”: 100 ha. pr. år

Nybyggeri i hovedstadsområdet 
1.1 2007 – 1.1 2011



Byomdannelse og ny 
byudvikling

Boligbyggeri fra 1.1 2007 til 1.1 2011

Grøn = bar mark
Rød   = byomdannelse / fortætning



Erhvervsudvikling og 
lokalisering


 
Rigeligt med arealudlæg og 
byggemuligheder


 

Men matcher planlægningen 
erhvervenes fremtidige behov?


 

Fokus på investorer og 
investeringssikkerhed 


 

Fokus på byomdannelse og 
kvalitetstjek af anvendelses- 
bestemmelserne



Erhvervsudvikling og 
lokalisering
Fingerplan-temaer:

Nyt tema: Motorvejsnære arealer 
særligt for distributions- og 
transporterhvervene 
(”logistiske perler”)?

Arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav 
• Servicetjek af de 11 med kommunerne – evt. nye?
• Zonering som redskab til at sikre lokaliseringsmuligheder?

Stationsnær lokalisering af større kontorbyggeri og institutioner 
• Tilstrækkeligt med attraktive muligheder for større domiciler?
• Bør andre stationer og regionalt busbetjente centerområder i           
Fingerbyen have byggemuligheder som var de stationer?



Øvrige Emner

Nyt regionshospital ved Hillerød 
og øvrige udvidelser af 
eksisterende hospitaler

Transportkorridorer


 
Embedsmandsudvalg


 

Netbaseret information


 
Vejledning om administration 


 

Forslag om justeringer i 
Fingerplan 2012



Den videre proces


 

3. maj 2011 møde mellem miljøminister og borgmetre samt 
regionrådsformænd


 

5. maj 2011 møde mellem miljøminister og kommunale politikere


 

11. maj 2011 Opsamlings møde for kommunerne


 

Offentlighøringen afsluttes den 6. juni 2011


 

Forslag til Fingerplan 2012 med miljøvurdering sendes i 
offentlighøring ved årsskiftet 2011/2012


 

Møder med kommuner og regioner januar 2012


 

Udstedelse af nyt landsplandirektiv i foråret 2012



Dialogemner
• Den grønne kiler og klimatilpasning 

Hvordan skal de grønne kiler videreudvikles?

Kan de grønne kiler bruges til klimatilpasning og samtidig bidrage til 
større rekreativværdi og biologisk mangfoldighed i kilerne?

Er der behov for et regionalt stinet?

Idémøde om de grønne kiler og klimatiltag?

• Byomdannelse og byudvikling 
Hvordan håndteres de demografiske udfordringer i planlægning? 

Har hovedstadsområdet et tilstrækkeligt boligudbud?



Dialogemner

• Erhvervsudvikling og lokalisering 

Matcher planlægning erhvervenes fremtidige behov? 

Har princippet om stationsnær lokalisering den rette 
udfordring? 

Bør udvalgte motorvejsnære erhvervsområder 
forbeholdes distribution og transporterhvervene?





Grønne forbindelser



Region Hovedstadens 
klimastrategi



Byomdannelse og ny 
byudvikling

Seneste 4 års byggeri (1.1.2007 – 1.1.2011)  
Andel bolig- og erhvervsbyggeri opført på allerede bebyggede arealer 
(byomdannelse eller fortætning)
Samlet arealforbrug til samtlige byformål

Boligbyggeri Erhvervsbyggeri Arealforbrug
Håndfladen 91% 94% 9 ha
Indre byfingre 83% 90% 75 ha
Ydre byfingre 75% 68% 163 ha
Øvr. h-område 71% 82% 153 ha
I alt 83% 85% 400 ha
Samlet byggeri 19.800 boliger 1,89 mio. etm.
Samlet nyudlæg K-planrevision 2009: brutto: 240 ha, netto: 100 ha
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