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Prolog
Af Holger Bisgaard

Mange ting i verden ændrer sig hurtigt, men byer ændrer sig kun langsomt. Når husene, jernbanerne eller
vejene først er bygget, fastlægger de byens struktur og findes med høj sandsynlighed også om 100 år.
Der findes dog perioder i historien, hvor byerne ændrer sig hurtigere end normalt og sådan en periode er
København og hovedstadsområdet midt i. Byens nuværende struktur skal fremadrettet kunne optage de
store verdensomspændende udfordringer, der findes i tiden og så skal byen være robust nok til at kunne
bidrage væsentligt til at løse de udfordringer som FN’s 17 verdensmål og Parisaftalen stiller.
Et bærende princip i verdensmålene er ”leave no one behind”. En kongstanke om, at alle aktører skal
involveres, og ingen indsatser kan stå alene. Det bliver i beskrivelsen af verdensmålene understreget, at
en integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål. At der er brug for sammenhæng og koordinerende handlinger på alle områder. At vores sundhed, velstand og naturressourcer
hænger uløseligt sammen.
Hovedstadsområdet har en særstatus i planloven da det er det eneste område i Danmark hvor det er
lovpligtigt at udarbejde en regional plan. Dette skyldes både, at der i 1947 bleve udarbejdet en plan for
hele storbyområdet – Fingerplanen - samt det faktum, at når mange mennesker bor tæt, arbejder i mange forskellige erhverv, transporterer sig rundt og dyrker et rigt udvalgt af fritidsinteresser, bliver det en
nødvendighed med en overordnet plan. I planen fastlægges hvad forskellige arealer kan anvendes til, så
der skabes en effektiv organisering af byen. Det er organiseringen af byen som i høj grad er medvirkende til om hovedstadsområdet er konkurrencedygtig med andre nordeuropæiske metropoler. Det er også
i organiseringen af byen, at nogle af verdens store, nuværende udfordringer med bl.a. klima, miljø, sundhed og ligestilling kan blive løst. Det er således i byerne, at løsningerne i høj grad skal findes og her kan
byplanlægning og regional planlægning bidrage væsentligt til at nå i mål.
Det er blandt andet af disse grunde, at Arkitektforeningen ved lokalledelsen i København ønsker at udskrive en åben konkurrence om fremtidens Fingerplan - en Fingerplan 2.0 - på alle københavneres og en
ny tids præmisser. Der er behov for at kortlægge de kvaliteter, som gør ikke bare København, men hele
Storkøbenhavn særlig, og udnytte disse kvaliteter, når nye byområder udvikles. Endeligt er det nødvendigt
at forstå de faktorer, der får Hovedstaden til at ekspandere og skifte karakter for at komme med nye bud
på, hvordan byens kvaliteter fastholdes, når byen vokser og ændrer sig.
Dette samtalehæfte skal ses som et oplæg til hvordan Fingerplanområdets fysiske strukturer kan bidrage
til verdensmålene og til at give borgerne en bedre hverdag. Den nuværende Fingerplan har væsentlige
kvaliteter, men den er også udfordret, hvorfor konkurrencens resultater skal bidrage til at udpege hvilke
retningslinjer og hvilke kvaliteter der skal fornys, fastholdes og udvikles fremadrettet.
God fornøjelse med læsning af artiklerne, til debatterne og til konkurrencen.
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Hvordan står det til i Fingerplanområdet?
Introduktion

Af Holger Bisgaard

Hovedstadsområdet er noget særligt set med danske øjne. Det er her lidt mere end en tredjedel af landets befolkning (36%) bor og det er her der findes det største pres på såvel bolig- som arbejdsmarkedet.
Hovedstadsområdet har også en større befolkningstæthed end resten af landet. Hovedstadsområdet
er på mange måder hjertet i Danmark. Det er også her de store kulturinstitutioner findes, det er her de
mange uddannelsesinstitutioner er og ikke mindst er de centrale dele af hovedstadsområdet Danmarks
politiske og finansielle midtpunkt.
Hovedstadsområdet er på 3000 km2 ud af landets næsten 43.000 km2, hvilket betyder, at Fingerplanområdet kun udgør omkring 7% af landets samlede areal. Derfor findes de største behov for at skabe
mere plads til boligbyggeri, infrastruktur, arbejdspladser og plads til grønne arealer til fritidsbrug og
styrket biodiversitet netop her. I det område som omfatter den moderne Fingerplan bor der 2.106.000
indbyggere (2022)1. Fingerplanområdet omfatter 34 kommuner: 28 kommuner i Region Hovedstad og 6
kommuner i Region Sjælland.
Hovedstadsområdets godt 2 mio. borgere er fordelt således, at 35% bor i de 2 centrale kommuner, mens
næsten 20% bor i kommunerne i ring 3 (letbanekommunerne) og der bor 15% i de fem købstadskommuner: Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød og Helsingør.
Der har i de sidste 20 år været en urbanisering af Danmark, hvor de største byer og specielt de mellemstore byer er vokset, mens mindre byer og landområder ikke har haft den samme vækst i befolkningen.
Denne stigning i befolkningen i de største byer er ikke et udtryk for, at der flytter flere til byen end der
flytter fra byen, nærmest tværtimod. Specielt de seneste år er der ikke sket en nettotilflytning til hovedstadsområdet, men der er et fødselsoverskud (der fødes flere end der dør) i de centrale kommuner i
hovedstadsområdet.
Når der tales om den stigende urbanisering skal det ses over i et historisk perspektiv. Her har de to tætte bykommuner, København og Frederiksberg, en lavere andel af hele landets befolkning boende i dag
end for 70 år siden hvor de toppede med over 20% af landets samlede antal indbyggere. I dag bor kun
små 13% af landets indbyggere i de to kommuner, selvom det har været svagt stigende i de sidste år.
Hvis der ses på hele det moderne Fingerplanområde, så er der også sket en lille stigning på 1,5% fra at
udgøre små 34% i 2010 til i dag at udgøre 35,5% af landets samlede befolkning.
Der findes omkring 3,2 mio. jobs i Danmark og 1,250 mio. af jobbene ligger placeret i hovedstadsområdet. Dette svarer til 39% af alle arbejdspladser. Arbejdspladserne er ulige fordelt indenfor hovedstadsområdet med 40% placeret i centralkommunerne, 17% i ring 3 og 12% i købstadskommunerne. Hertil
kommer tre tunge arbejdspladskommuner, hver med mere end 40.000 job: Ballerup, Høje Tåstrup og
Gentofte.
Service- og rådgivningsbranchen er placeret i centralkommunerne, mens produktions- og logistikerhvervene er placeret i ring 3, købstæderne og i det øvrige hovedstadsområde.

1. Alle tal i artiklen stammer fra Statistikbanken samt egne beregning med undtagelse af de steder hvor en anden kilde er angivet
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Arbejdsmarkedet og Pendlingen
”Med ”selvforsynende” kvarterer, planetbyer etc. kunne man måske nok opnå nær kontakt mellem boliger
og industri, men kun mellem et bestemt mindre udsnit af alle byens boliger og et tilsvarende udsnit af
hele dens industri. Virksomhedernes frihed til at vælge arbejdere og arbejdernes frihed til at vælge arbejdssted ville altså skrumpe stærkt ind. Man ville altså have berøvet storbyindustrien en af dens særlige
beliggenhedsfordele.”
Steen Eiler Rasmussen i forordet til den oprindelige Fingerplan
Der er omkring hovedstadsområdet og ud på Sjælland en stor koncentration af arbejdspladser også set
i et internationalt perspektiv. For arbejdskraften betyder koncentrationen, at der er adgang til forskellige
typer arbejdspladser, mens virksomhederne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra et større område.
Det giver en større konkurrencekraft, men betyder også at mange borgere arbejder i en kommune og bor
i en anden, hvilket kræver gode rammer for mobiliteten.
Pendlingen mellem bolig og arbejdssted er et godt udtryk for hvordan en region eller et land er knyttet
sammen. Som det fremgår af figuren over pendlingen i hele landet, er hovedstadsområdet og specielt de
indre dele det sted flest pendler fra og til. Så når man ser på arbejdsmarkedet, er hovedstadsområdet det
største i landet. Hvis der så ses på pendlingen mellem fingerplanområdet og resten af Sjælland så er det
de centrale dele af hovedstadsområdet og kommunerne i ring 3 som flest rejser til – det gælder både
ind- og udpendlingen. Derimod får kommunerne i købstadsringen primært arbejdskraft fra, og afgiver
arbejdskraft til, de nære nære kommuner på Sjælland.
Når man ser på pendlingen internt i hovedstadsområdet, så er der en kraftig pendling mellem købstadskommunerne og de centrale kommuner, men også til ring 3 kommunerne. Derimod er pendlingen fra og
til ring 3 kommunerne til købstadskommunerne ikke så fremtrædende.
Når der ses på den samlede trafik så udgør pendlingen omkring 20%, mens erhvervstrafikken udgør
50% og fritidsturene 30%. Selvom københavnerne cykler mere og bruger mere kollektiv trafik end resten
af landet så er trængslen på vejene størst indenfor fingerplanområdet. Trængslen giver på landsplan et
samfundsøkonomisk tab på omkring 28 mia. kr, (2019), hvor halvdelen af tabet ligger i Fingerplanområdet2. Dette skal ses i relation til, at vejnettet de seneste år er blevet udbygget bl.a. i ring 3 og langs Køge
Bugtmotorvejen. Dette har ikke gjort trængslen mindre og mange trafikeksperter mener ikke at man
kan bygge sig ud af trængselproblemerne – flere veje skaber blot mere biltrafik. I det nyligt indgående
transportforlig er det også motorvejene, der fylder mest med bl.a. Frederikssundsmotorvejen, udvidelser
af Amagermotorvejen og Ring 3. Staten planlægger at investere 10 mia. kr. i infrastruktur i hovedstadsområdet. Til sammenligning er der afsat omkring 7,2 mia. kr. til forbedringer af den kollektive trafik. Hertil
kommer udgifterne til østlig ringvej (havnetunnel) og en betjening af Lynetteholm med metro, hvor der er
afsat 12,7 mia. kr. som senere skal dækkes ind af indtægterne fra byggeriet på Lynetteholm som det af
infrastrukturaftalen3.
Produktion- og logistikerhverv
Der sker store ændringer indenfor produktions- og logistikerhvervene. Det skyldes ændringerne i hele
verdensorden, hvor mange virksomheder trækker produktion hjem til Europa bl.a. for at have større sikkerhed i produktionskæderne. Samtidig sker der en transformation af mange erhvervsarealer til boligformål. Det betyder at mange virksomheders produktion trænges ud af erhvervsområderne og skal placeres
andre steder. Det kan være dyrt for den enkelte virksomhed og betyde at arbejdskraften skal pendle
længere.

2. Vejdirektoratet: Opgørelse af trængslen på vejene 2019. https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/TRU/bilag/228/2553033.pdf
3. Kilde: Infrastrukturaftalen 2035. https://www.trm.dk/media/rt1h51td/endelig-aftaletekst-infrastrukturplan-2035-final-a.pdf
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” Vi må ikke skubbe virksomhederne væk. Tværtimod skal vi skabe et stærkt fundament for arbejdspladser til både faglærte og akademikere. Det kræver fælles fodslag og en fælles politik, hvor alle kommuner
arbejder sammen for at skabe de bedste vilkår for virksomhederne, så vi kan fastholde deres engagement.”
Steen Christiansen, Borgmester i Albertslund og Tony Christrup, direktør i AG-gruppen i Altinget
d.8.4.2022.
Selvom den nuværende Fingerplan har prøvet at fastholde erhvervsarealer langs motorvejene til logistikog produktionsformål, er der kommet en del kontorejendomme langs motorvejene. Hvilket har betydet at
specielt for logistikvirksomheder, som kræver store arealer, har det i de seneste år været svært at finde
plads i fingerplanområdet og de er derfor rykket længere ud på Sjælland. Set ud fra et klimaspørgsmål er
dette knap så hensigtsmæssigt fordi disse virksomheder skal forsyne hele det storkøbenhavnske område
med varer.
Adskillige havnearealer har igennem årene været anvendt til produktionsformål fordi der var gode søværts transportmuligheder. Specielt har der været mange produktionserhverv i Københavns havn, hvor
der nu kun er enkelte tilbage. Det er også sket for mange ældre industriarealer, hvilket til dels skyldes
at produktionsapparatet det pågældende sted var nedslidt og at der trængte boliger tæt på så det var
mere lukrativt at anvende arealerne til et andet formål. Men det har betydet at produktionserhverv er
trængt ud af de indre dele af hovedstadsområdet.
Der er således brug for overvejelser om hvilke erhvervsområder til produktion og logistikerhverv der skal
fastholdes og hvilke der kan anvendes til nye formål.
Mange planer for byudvikling
Der er mange planer for byudvikling i det nuværende fingerplanområde som enten staten og/eller kommunerne er primusmotor i. Der er halvøen Lynetteholm på 282 ha og med plads til 35.000 indbyggere
og et lignende antal arbejdspladser. Hertil kommer færdiggørelsen af Nordhavn, Ørestad og Carlsberg
samt transformation af Frederiksberg hospital, Refshaleøen og Nyholm. Der er de ni øer ved Avedøre holme med plads til produktionserhverv, rensningsanlæg mv. Der er Vingeprojektet nær Frederikssund og de
to områder som Realdania er involveret i ved Køge Kyst og Nærheden ved Tåstrup. Hertil kommer en lang
række andre områder rundt omkring i kommunerne. Der er 93.600 boliger der er planlagt heraf 24.000
er ved at blive bygget. Kun ca. 3000 boliger er ombygninger eller transformation af bygninger, der har
været anvendt til andet formål. Det er specielt kommunerne mod Sydvest som omfatter ca. 35% af de
planlagte boliger og centralkommunerne med 29% af det planlagte byggeri, som har det største byggeri
og boligbyggeri som er planlagt4.
Befolkningsudviklingen
Over de sidste 12 år er der kommet mere end 200.000 flere indbyggere. Alle kommuner i hovedstadsområdet er de sidste 12 år vokset i indbyggertal bortset fra Albertslund. Hovedparten af væksten er sket
i de to centralkommuner primært København som har stået for næste 60% af befolkningsvæksten, mens
næsten 12% er sket i ring 3 kommunerne og købstadskommunerne har stået for 8% af væksten. Der er
stor forskel mellem købstadskommunerne i hvor stor en vækst de har haft. Især Hillerød er vokset kraftigt
efterfulgt af Roskilde og Køge, mens bl.a. Frederikssund og Helsingør har en mere beskeden vækst.
Antallet af singlehusstande er steget overalt i landet. I Egedal, Lejre, Gribskov, Frederikssund og Solrød
Kommuner er der kommet forholdsvist flest eneboere siden 1986. De fem kommuner har alle en stigning
på over 120 procent på voksne, der bor alene. De kan dog godt bo sammen med et barn under 18 år.
Københavns Kommune er det eneste sted i hele landet, hvor der bor færre kvinder og mænd alene. I
4. Kilde: Nordanö: Residental development pipeline. Greater Copenhagen 2022.
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Indpendling til udvalgte kommuner fra kommuner på Sjælland uden for hovedstadsområdet samt Lolland og Falster, 2020.
Baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel PEND100.
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1986 var der 161.194 kvinder og mænd, der boede alene eller med deres børn under 18 år i hovedstaden, mens der i 2021 var 157.791. Det skyldes sandsynligvis de højere boligpriser i byen samt byfornyelsens nedlæggelse af mange små lejligheder.
Der er i Fingerplanområdet godt 975.000 boliger eller 34% af samtlige boliger i Danmark. Hertil kommer kollegier, døgninstitutioner mv. 39% af boligerne i fingerplanområdet er beliggende i København og
Frederiksberg, mens der er 18% i letbanekommunerne og 14% i de fem købstadskommuner.
Hovedstadsområdet er tæt bebygget hvilket giver sig udslag i, at der er mange etageejendomme. Hele
62% af boligerne i hovedstadsområdet er lejligheder beliggende i etageejendomme, mens de øvrige
boliger er parcelhuse og rækkehuse. På landsplan er fordelingen næsten lige omvendt her udgør parcelhuse og rækkehuse 60% og der er 40% lejligheder i etageejendomme.
Typen af boliger har stor betydning for bebyggelsesstrukturen. Som nævnt er næsten halvdelen af Danmarks boliger parcelhuse (43%), mens gennemsnittet i hovedstadsområdet er på 24%. Her har de to
centralkommuner den laveste andel af parcelhuse på under 5%, mens Dragør, Allerød, Egedal, Frederikssund og Solrød alle har mere end 50% parcelhuse og Stevns, Gribskov, Halsnæs og Lejre har alle omkring 70% parcelhuse. Rækkehuse har været stigende i antal de seneste år, men udgør stadig kun 15%
på landsplan og lidt mindre i hovedstadsområdet, men her er der nogle typiske rækkehuskommuner.
Næsten halvdelen af alle boliger i Albertslund er rækkehuse og i Herlev, Fredensborg og Furesø er det
omkring en tredjedel.
Boligmarkedet
Mange anser det for vigtig at borgere fra forskellige sociale grupper bor ved siden af hinanden – det der
oftest kaldes den blandende by. Hvis det skal ske, er det vigtigt at boligerne i et område har forskellige
ejerformer så der ligger ejerboliger, andelsboliger, private udlejningsboliger og almene boliger indenfor
samme område. Det er langtfra tilfældet i hovedstadsområdet. På landsplan er der omkring 20% almene boliger, men de er meget ulige fordelt mellem kommunerne specielt i hovedstadsområdet. Nogle
kommuner har mere end 50% almene boliger som Ballerup, Herlev, Albertslund, Ishøj og Brøndby, mens
Gentofte, Lejre, Gribskov og Stevns har under 10% almene boliger. Omvendt har en række kommuner mere end 65% ejerboliger såsom Allerød, Egedal, Rudersdal og Dragør. De to centrale kommuner
København og Frederiksberg har henholdsvis 19% og 11%. Hertil kommer at de to centrale kommuner
også har en stor andel andelsboliger. Kun 5% af boligbyggeriet i Københavns kommune var almene boliger i perioden 2006-2021, hvor der i alt blev bygget næsten 55.000 boliger. Her er ambitionen, at der
skal bygges 25% almene boliger ud af det samlede areal.
Handlen med ejendomme har de seneste år været omfattende. I hele landet blev der i 2021 handlet
ejendomme for omkring 120 milliarder kroner og ca. halvdelen af transaktionerne skete i hovedstadsområdet. Bolighandler udgjorde ca. 66 milliarder kr. heraf ca. halvdelen i hovedstadsområdet, Kontorejendommes samlede transaktioner i Danmark udgjorde ca. 18 milliarder kr. heraf ca. 2/3 i hovedstadsområdet. Priserne på boligmarkedet er steget markant de seneste år. Mest er priserne steget i Københavns
kommune, hvor både priserne på ejerlejligheder og på parcelhuse er blandt de højeste i hovedstadsområdet målt pr. kvadratmeter, det samme er gældende for Frederiksberg kommune. Priserne mod nord i
Gentofte og Rudersdal er også høje mens kommunerne i vestegnen er lavere. Dog er der en tendens til
at kommunerne tæt på København f.eks. Gladsaxe, Rødovre og Hvidovre i de seneste år også har fået
højere priser på ejerboliger.5

5. Kilde: RED – Danish investment atlas. 2022
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Oversigt over kommuner med flest ejerboliger / almene boliger beboet af ejer (2022):

Top 10 ejerboliger:

Top 10 almene:

Lejre
Gribskov
Egedal
Allerød
Dragør
Solrød
Stevns
Vallensbæk
Rudersdal
Halsnæs

75,60%
73,30%
73,30%
72,20%
72,20%
69,50%
68,90%
67,60%
65,30%
63,70%

Brøndby
Herlev
Albertslund
Ballerup
Ishøj
Rødovre
Hvidovre
Glostrup
Gladsaxe
Helsingør

63,30%
59,90%
58,10%
56,30%
50%
44,30%
41,80%
39%
37,60%
29,50%

Landsgennemsnit
Hovedstadsgennemsnit

49.2%
41,30%

Landsgennemsnit
Hovedstads gennemsnit

20,90%
24,60%

Tabel: De to tabeller viser hvor opdelt hovedstadsområdets boligmarked er med nogle kommuner der har en høj
koncentration af henholdsvis ejerboliger beboet af ejeren og almene boliger. De 20 kommuner udgør næsten 2/3
af samtlige kommuner i hovedstadsområdet.
Kilde: Statistikbanken: Boliger efter beboertype, tid, ejerforhold, område og udlejningsforhold. 2022

Oversigt over nye boligenheder i hovedstadsregionen (2022):
Nord-Vest

Nord

Planlagte bolighenheder:
18.004 (19%)
Under opførsel:
1.895 (8%)

Planlagte bolighenheder:
15.591 (17%)
Under opførsel:
2.720 (11%)

København - Frederiksberg
Planlagte bolighenheder:
26.793 (29 %)
Under opførsel:
10.017 (42%)
Syd-Vest
Planlagte bolighenheder:
33.092 (35%)
Under opførsel:
9.440 (39%)

Diagrammet viser antallet af nye boligenheder
planlagt og under opførsel. Procentsatserne viser
regionens andel af det samlede antal planlagte
boligenheder / boligenheder under opførsel. Kilde:
Nordanö
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Tema 1

Hvor og hvordan
kan der bygges?
af Jens Kvorning
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Foto: Wonderful Copenhagen
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Hovedstadsregionen

Hvordan skal der bygges? Hvor kan der bygges?
Af Jens Kvorning

Udgangspunktet: Fingerbyen
I sin oprindelige form og udstrækning levede fingerbyen op til mange af dagens kriterier for urban bæredygtighed. Fingrenes overvejende boligbebyggelser var samlet tæt omkring de korridorer, hvor der var
kollektiv transport og de førte ind til arbejdspladserne ved kanten af håndfladen eller i håndfladen. Men
i takt med at fingerbyens fingre er blevet længere, tykkere og bebygget overvejende med åben parcelhusbebyggelse er den blevet en bilafhængig by, hvor man i store områder kun kan leve et komfortabelt
dagligliv hvis man har en bil – allerhelst to. Trafikmønstret er blevet et criss-cross mellem fingrene, som
den hurtige kollektive trafik har svært ved at betjene på en effektiv måde, der kan konkurrere med privatbilen. Samtidig har de demografiske forhold , med mindre husstande og flere ældre, gjort parcelhusbyen
mindre relevant som byen for ’normalfamilien’.
Hvordan skaber man så, ud fra denne situation, en mere bæredygtigt fungerende region?
Forskning i stationsnærhed peger ret entydigt på, at et system af fortætningspunkter, hvorimellem der
kan skabes et effektivt kollektivt trafiksystem, er en forudsætning for at skabe en mindre bilafhængig by.
I hovedrapporten fra Forstædernes Tænketank og i publikationen, ’Bystruktur, tæthed og bæredygtighed’
har jeg argumenteret for denne strategi med en tilføjelse om, at det drejer sig om at opbygge fortætnings- eller knudepunkter, som rummer de funktioner, der skal til for at støtte et bredt udsnit af dagliglivets gøremål og oplevelsesbehov, fordi det er forudsætningen for at fremelske velfungerende og attraktive fodgænger og cykelmiljøer. Dette ’udvidede’ krav til fortætningspunktet støttes også af undersøgelser,
hvor kvaliteten af bymiljøet i det stationsnære område tilskrives stor betydning for hvor stort et opland der
faktisk vil benytte sig af stationsnærheden og de miljøer og adfærdsformer der knytter sig hertil.
For en umiddelbar betragtning er en sådan strategi i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet, som officielt har været det bærende princip for hovedstadsområdets regionplaner i snart mange år.
Problemet er bare at princippet i mange tilfælde ikke har været fulgt i praksis. Og det har slet ikke været
fulgt, hvis det er kravet om funktionelt sammensatte fortætningspunkter, der kan støtte et mangefacetteret lokalt dagligliv, som er gældende.
Der er gennem de senere år nok blevet gennemført en del fortætningsprojekter omkring stationer i Hovedstadsregionen, men ofte har de resulteret i rent monofunktionelle områder med udelukkende boliger
eller udelukkende kontorer.
Det skæbnesvangre sammenfald mellem developerens ønske om tæthed som profitmaksimering, og
nogle planlæggeres tro på at fysisk tæthed i sig selv er forudsætningen for en levende by, har haft den
konsekvens at mange af disse fortætningspunkter dyrker tæthed på bekostning af det funktionelt sammensatte og oplevelsesrige bymiljø. Tæthed skaber ikke en mindre bilafhængig og mere socialt bæredygtig by, hvis man skal langt for at købe ind, for at dyrke sport, for at kunne gå eller cykle i oplevelsesrige
omgivelser. Så bliver det bilen der løser problemet. Og det bliver endimensionale miljøer. Og ofte for
tætte bebyggelser, som har svært ved at forbinde sig til den omgivende by.
Er stationsnærhedspolitik gammeldags?
Nogle vil sikkert indvende at stationsnærhedsstrategien og troen på det kollektive trafiksystem ikke
længere er relevant. Førerløse biler og el-biler vil ændre tilgængelighed til transport, brugsmønstre og
ressourcebelastning så grundlæggende at der skal tænkes helt anderledes er modargumentet. Jeg vil
hævde, at denne indvendig er forkert eller baseret på usikre forudsætninger.
Førerløse biler fylder lige så meget som de kendte. Adgangen til førerløse biler forventes at skabe mere
20

Carlsberg Station - foto: Carlsbergbyen / Andreas Raun Rosendahl
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individuel trafik fordi flere får adgang til denne transportform. Det vil kræve endnu større arealer til transportkorridorer og følgelig endnu større opdelinger i bystrukturen. El-biler bruger også energi og energi vil
også i fremtiden være en begrænset ressource.
Hvad sker der omkring stationerne i Hovedstadsområdet?
AAU gennemførte for et par år siden et nyt, større studie at stationsnærhedsproblematikken som dokumenterede og nuancerede en række forhold, som også indgik i de tidligere undersøgelser. Prisdannelsen
på boliger omkring stationerne blev brugt som en central analysedimension og den afslørede at der i de
fleste cases var en tydelig sammenhæng mellem kvadratmeterpris og afstand til station, men at den relation ikke står alene; den virker sammen med og kan blive modificeret af andre faktorer. Der var generelt
stigende priser ved stationerne, men hvis der indenfor 500 m også var særlige natur-, udsigts- eller andre kvaliteter så var det hvor disse kvaliteter kulminerede at priserne var højest, ikke nærmest stationen.
Jeg gennemførte som et delstudie indenfor samme projekt en undersøgelse af bykvaliteten i nogle af
de nye stations oplande. Spørgsmålet var hvordan bykvalitet blev søgt tilvejebragt gennem offentlig planlægning og i hvilken udstrækning developerne og andre bygherrer var interesserede i at udnytte stationspotentialet. Konklusionen var at der klart er et stationspotentiale, men i hvilken udstrækning og form det
sætter sig igennem afhænger af områdets regionale beliggenhed, dets image, dets fysisk-strukturelle forhold, karakteren af den offentlige planlægning og den konjunktur der hersker på realiseringstidspunktet.
Hvor og hvordan skal der bygges?
Som afsæt for at besvare spørgsmålet om hvorledes Fingerbyen kan udvikles hen imod en mere bæredygtig funktionsmåde vil jeg derfor hævde at:
•
•
•
•
•

Der skal bygges et netværk af fortætningspunkter med udgangspunkt i eksisterende og kommende
stationer.
Fortætningspunkterne skal være funktionelt sammensatte så de kan støtte de fleste dagliglivsaktiviteter, og dermed støtte et lokalt byliv og fremelske en lokal cykel- og gangkultur.
Fortætningspunkterne skal rumligt være sammensatte og oplevelsesrige og struktureret med smukke,
sikre og komfortable cykel og gangforbindelser.
Fortætningspunkterne skal udbygges med boligtyper som supplerer det eksisterende boligudbud på
en relevant måde i forhold til aktuelle og fremtidige demografiske forhold.
Fortætningspunkterne skal struktureres og udformes således at de skaber den maksimale synergi og
oplevelseskvalitet mellem de forskellige aktiviteter, bygninger og byrum.

Det kræver en mere offensiv offentlig styring end det der de fleste steder sker i dag, med et skærpet blik
for bymiljøet i bred forstand. Det kræver en grundig og stedsspecifik analyse af hvordan man bedst supplerer og bygger videre på eksisterende forhold og imødegår eventuelle regionale og lokale udfordringer.
Det løses ikke med developerens ’lige-nu-og-her-bestseller’ standardpakke. Derfor må kommunerne og
deres planlæggere blive klædt bedre på og blive mere selvbevidste i håndhævningen af hvordan udviklingen i deres område kan styrke bæredygtighedsprofilen lokalt og i hele regionen.
Spillebrikkerne
Hvad er det så kommunernes planlægning har at spille med, hvis der skal opbygges fortætningspunkter
som er funktionelt sammensatte, så de kan støtte et bredt udsnit af dagliglivsaktiviteter, og dermed generere et lokalt byliv, skabe attraktive mødesteder og fremelske en lokal cykel- og gangkultur?
Butikker der dækker det daglige behov, og gerne lidt mere, er den traditionelle - og nødvendige - grundpille i en centerdannelse. Der er et vist opbrud i butiksstrukturen med nylokaliseringer af lavpris butikker,
hvilket principielt giver mulighed for at bruge denne ’spillebrik’. Men for ofte får disse butikker lov til at
22

Kig fra Roskildevej mod Langgade Station. Foto: Henrik Vejre
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placere sig udelukkende i forhold til biltilgængelighed, og ikke ud fra en betragtning om, hvor de bedst
støtter et fortætningspunkt i den brede betydning. Selvom flere af lavpriskæderne har lært at bruge
’pæne’ mursten så er det de bygger stadig et skur midt på en stor parkeringsplads, der elsker biler og
peger fingre af fodgængere.
En række af de institutioner, som kommunen selv er ansvarlig for at bygge og drive, har også meget stor
indflydelse på hvordan de daglige bevægelser forløber og krydser hinanden og dermed udpeger lokalt
vigtige steder. Men denne betydning i lokalmiljøet er sjældent artikuleret og fremhævet i bydelens arkitektur og rum.
Skolen er et vigtigt sted i børnenes forståelse af deres lokalområde, og den er dermed også vigtig for
deres forældre. Og skolen indgår også i videre forstand i områdets liv. Der afholdes mange møder og kurser i skolens lokaler og dens idrætslokaler og sportsbaner kan og bliver anvendt ud over skoletid. Der er
nogle få nyere eksempler på at dette potentiale er blevet realiseret og synliggjort ved at åbne og integrere skolens sports- og udearealer i bydelens system af offentlige rum. Men der er også mange muligheder
for at gøre det bedre.
Skolefritidsordninger og fritidsklubber udgør tilsvarende pejlemærker i områdets dagligliv.
Biblioteket, som for nogle år siden var dømt til døden, har med en række nyere eksempler vist sig som et
meget dynamisk samlingspunkt for mange dimensioner af det lokale liv og har bevist bibliotekets potentiale som et bredere favnende kulturhus.
Den decentrale del af sundhedsvæsenet med lægehuse, tandlægeklinikker og diverse specialklinikker er
også en vigtig spillebrik, der optræder i nye former. En del andre liberale erhverv efterspørger også lokaler i de lidt større lokalcentre og muligheden for at leje en kontorarbejdsplads tæt ved hjemmet er også
blevet et tydeligere ønske efter Corona-tiden.
Den måde disse funktioner samlokaliseres, og eventuelt dobbeltudnytter visse lokaler, kan skabe et både
praktisk-funktionelt og oplevelsesmæssigt potent sted gennem synergien mellem de forskellige brugergrupper og tidsforskydningen mellem deres aktiviteter.
Men det forudsætter at det understøttes med attraktive byrum og forbindelser og med boliger som
supplerer det lokale boligudbud og har fordel af at være sammenflettet med centerfunktionerne og de
miljøer de skaber.
I forstadens traditionelle byarkitektur ligger alle de omtalte bygninger inde på egen grund på samme
måde som parcelhuset eller fabrikken, omgivet af en parkeringsplads eller et udeareal som ingen tager
notits af eller lægger kærlighed i. De markerer sig ikke – eller i hvert fald sjældent - i området med byrum som fremhæver deres betydning og inviterer til at samles og komme indenfor.
Forstadens veje er udformet i forhold til deres rolle i det biltrafikale hierarki og ikke med blik for at understrege sammenhænge, henvise til vigtige steder og invitere til gå- og cykelture i kraft af deres skønhed. Forstadens stisystemer er praktiske men sjældent smukke og oplevelsesrige, ofte en opvisning i
bagsider og kataloger over de mest tarvelige hegn fra Silvan og vennerne.
En vigtig forudsætning for at skabe et succesfuldt fortætningspunkt, i den betydning der anvendes her,
er yderligere at der er attraktive forbindelser fra det tættere stationsområde til de omkringliggende mere
åbne områder. Potentialet i strategien er at naboerne til den tættere og sammensatte kerne, i kraft af
sådanne attraktive forbindelser, også skifter adfærd og – idenfor de 7-800 m - benytter cyklen i stedet
for bilen.
Bearbejdning af byrum, veje og andre forbindelser er afgørende for at nå i mål med strategien. Mange
steder kan det ske med en begrænset indsats i eksisterende områder og det burde være en selvfølge i
forbindelse med nybyggeri og de klimatilpasningsprojekter, som pågår mange steder.
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Brøndby Strand. Kig mod København. Foto: Henrik Vejre
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Robusthed
Når det gælder om bæredygtighed i byskala er det afgørende vigtigt at diskutere robustheden i den eller
de strategier der arbejdes med, fordi der indgår så mange forskellige parametre, underlagt varierende
forandringsdynamikker.
Nogle vil indvende at stationsnærhedsstrategien og troen på det kollektive trafiksystem ikke længere er
relevant, fordi førerløse biler og el-biler vil ændre tilgængelighed til transport, brugsmønstre og ressourcebelastning så grundlæggende, at der skal tænkes helt anderledes. Jeg vil hævde at denne indvendig
er forkert eller baseret på usikre forudsætninger. Førerløse biler fylder lige så meget som de kendte. Adgangen til førerløse biler forventes at skabe mere individuel trafik fordi flere får adgang til denne transportform. Det vil kræve endnu større arealer til transportkorridorer og følgelig endnu større opdelinger i
bystrukturen og større potentiel fare. El-biler bruger også energi og energi vil også i fremtiden være en
stærkt begrænset ressource.
Derfor er der ud fra en traditionel robusthedsbetragtning grund til at fastholde stationsnærheds- og fortætningspunkts strategien. Selvom afvejningerne mellem de kollektive og de mere individuelle trafikformer skulle stille sig anderledes end forudsat ovenfor er det stadig en gunstig, og dermed robust strategi,
fordi den udvikler og kvalificerer dagliglivsmiljøerne. Den vil udvikle bymiljøer som fremmer lokal gangog cykeltrafik og styrker sociale kontakter og dermed være en bæredygtighedsfremmende strategi både
ud fra ressource, sundheds og sociale kriterier. Og den vil støtte den kollektive trafik som den hurtige og
komfortable trafik på mellemlange og lange stræk, og dermed lette nogle af de trængselsproblemer, der
stadig vil eksistere selvom selvkørende biler skulle vinde frem.
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UDFORDRINGER

POTENTIALER

Standard arkitektur

stærke
Fortætningspunkter

Developerne får lov at aflevere deres ’her-og-nu’ standardpakker uden hensyn til lokale særtræk og uden hensyn til den
funktionskombination, der ville gøre nye byudviklingsområder til
attraktivte samlingspunkter, der støtter udviklingen af en lokal
gang- og cykelkultur. De tætheder og højder der opereres med
kan gøre det vanskeligt at opnå attraktive offentlige rum og en
vellykket sammenføjning med det eksisterende.

Rammebeskrivelser

De rammebeskrivelser som findes i kommuneplanen er ofte
upræcise med hensyn til, hvad der skal opnås og giver for vide
rammer for developernes lokalplanforslag. Sammen med den
underdanige lydhørhed overfor developernes ønsker, som er
blevet almindelig gennem de sidste 20-30 år, gør det det vanskeligt – eller umuligt - at sikre fortætningspunkter der lever
op til de nævnte krav.

Planarbejdet

Det forudgående planarbejde er ikke tilstrækkeligt grundigt
med hensyn til at afdække lokale kvaliteter og målene for det
nye område og kommunikerer ikke de ønskede kvaliteter klart
nok. Politikerne holder ikke fast og bakker ikke op om planerne
og deres planlæggere.

Ved mange af regionens stationer findes adskillige af de
nøglefunktioner som skal til, for at skabe et stærkt bymæssigt
fortætningspunkt. Det drejer sig derfor om at få mere ud af det
eksisterende gennem forbedringer af offentlige rum, styrket
synergi mellem funktioner og rum, og stor opmærksomhed på
hvilke tætheder og højder der er relevante på det givne sted.

Mere kvalitet

Der er aktuelt et stort ønske om at bygge i de fleste dele af
Hovedstadsregionen. Derfor burde det være muligt at stille og
fastholde krav som går ud over gentagelse af det developeren
tjente mange penge på i går. Mere udførlige og kvalitetsdefinerende rammebeskrivelser vil støtte muligheden for at opbygge
attraktive fortætningspunkter, uden at fastlåse lokalplanerne på
en uønsket måde.

Eksisterende
kvaliteter

En omhyggelig beskrivelse af de eksisterende kvaliteter, og
en forståelig og medrivende karakteristik af de miljøer som
tilstræbes, er en forudsætning for at opnå bred opbakning og
forståelse for planens krav og bestemmelser. Og det er videre
forudsætningen for at politikerne kan holde fat ved planen og
forvaltningen kan handle stringent og forståeligt.
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Tema 2

Forskellighed er en
regional styrke
af Julie Reinau
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Foto: Henrik vejre
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Forskellighed er en regional styrke

Fingerplanens betydning i tre Hovedstadskommuner
Af Julie Reinau

Fingerplanen har gennem 75 år struktureret by og land i hovedstadsregionen så der er opstået unikke og
stedsspecifikke kvaliteter. Kvaliteter der både kan udfordre og styrke kommunerne i deres udvikling, men
som regionalt giver et interessant og differentieret by- og landskabsmiljø som er unikt for et hovedstadsområde og som vi kan være stolte af – også i en international kontekst. Men hvordan fungerer Fingerplanen i praksis i 3 kommuner, der geografisk placerer sig vidt forskelligt i relation til Fingerplanens struktur
og udlæg af by- og landzoner. Gribskov Kommune, der ligger i forlængelse af en byfinger. Hørsholm
Kommune der ligger i og imellem byfingrene. Københavns Kommune der ligger i Fingerbyens håndflade.
Teksten her er baseret på egen erfaring fra ansættelser i de 3 kommuner og egne refleksioner over hvilken dagsorden Fingerplanen sætter og hvilke fordele og udfordringer den giver.
I Fingerplanen udgør Københavns Kommune det indre Storbyområde – håndfladen og knudepunktet i
Fingerplanens struktur. Hørsholm Kommune ligger geografisk på tværs af en Byfinger og en Indre kile,
opdelt af Helsingørmotorvejen, og er på den måde nogenlunde lige delt mellem byzone mod øst defineret som ydre Storbyområde og Landzone mod vest, hvoraf knap halvdelen udgøres af den indre grønne
kile. Gribskov Kommune er i Fingerplanen udlagt som by-, land- og sommerhusområde og ligger geografisk for enden af Hillerød-fingeren.
København er storby med en befolkningstæthed på 7.000 indbyggere pr km2, Hørsholm er forstad
med knap 800 indbyggere pr. km2 og Gribskov er spredt bysamfund med kun 147 indbyggere pr. km2.
Tætheden som udtryk for og konsekvens af kommunernes udviklings- og udbygningsmuligheder giver
kommunerne fordele og ulemper i deres planlægning både i relation til økonomi, tid og kvalitet. Hvor
udfordringen i København siden starten af 2000 har været at imødekomme boligefterspørgslen og bygge boliger nok i takt med befolkningsudviklingen har Hørsholm og Gribskov Kommuner stået med den
omvendte udfordring, nemlig at tiltrække nye borgere. Hvor udviklingen i København er gået så stærkt,
at det har udfordret kvaliteten af det byggede miljø (byggeri og byrum) og presset byen på friarealer har
udviklingen i de 2 andre kommuner været præget af helt andre udfordringer og muligheder.
Hørsholm Kommunes udvikling er i høj grad bundet op på kystbanens indvielse (1897) og sidenhen
åbningen af Helsingørmotorvejen (1956), som et væsentligt strukturelement i Fingerplanen, og op gennem 1960erne tog befolkningstilvæksten for alvor fart med udbygningen af parcelhuskvartererne. Siden
1970 hvor kommunen havde knap 20.000 indbyggere er befolkningstallet steget mere beskedent1. Den
beskedne befolkningstilvækst skyldes blandt andet at kommunen indenfor byfingerområdet stort set er
fuldt udbygget og at en udbygning af boligantallet i kommunen skal ske gennem fortætningsstrategier
- eksempelvis ved de to stationsområder Kokkedal Station og Rungsted Stationsområde, i kommunens
bycentrum Hørsholm Midtpunkt og langs Kongevejen (ikke stationsnært). Kommunen har kun erhvervsområder i et begrænset omfang ligesom kommunen kun i mindre omfang råder over kommunale arealer,
der kan anvendes til udvikling (mange af de kommunale arealer er fredede områder, fredskov, rekreativt
område eller udlagt til offentlige formål som for eksempel idræt og institution).
For Gribskov Kommune er den faldende vækst i befolkningen udfordret af den indbyrdes sammenhæng
mellem de infrastrukturelle begrænsninger og udbuddet af arbejdspladser set i relation til et scenarie
om at tiltrække eksempelvis unge med en akademisk uddannelse – førstegangskøbere, der eksempelvis
ikke har råd til at købe en bolig i det indre- og ydre storbyområde. Gribskov Kommune har gennem mange år udtrykt ønske om at få forlænget Hillerødmotorvejen til kommunens hovedby Helsinge ligesom det
er et ønske at den kollektive trafik styrkes blandt andet ved at S-togforbindelsen over Hillerød forlænges
til Helsinge2. Dette kunne sætte skub i befolkningstilvæksten og samtidig være med til at skabe en mere
1. kilde: Trap Danmark
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Gribskov
Helsingør

HALSNÆS

Fredensborg
Hillerød
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Gribskov Kommune, Hørsholm Kommune og København Kommune.

Ringsted
Køge

Københavns Kommune:
Areal: 90 km2
Indbyggere: 638.000
Befolkningstæthed: 7.000 indb./Km2

Hørsholm Kommune:
Areal: 31 km2
Indbyggere: 25.000
Befolkningstæthed: 796 indb./Km2

Gribskov Kommune:
Areal: 279 km2
Indbyggere: 41.000
Befolkningstæthed: 141 indb./Km2

Kilde: Erhvervsstyrelsen - Fingerplan 2019
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bred sammensætning af arbejdspladser end tilfældet er i dag, hvor virksomhederne primært fordeler sig
på Bygge- og anlægssektoren, hvor der først og fremmest er tale om virksomheder med en enkelt eller
få ansatte, Handel- og transportsektoren samt Erhvervsservicesektoren, som knytter sig op på turisme,
sommerhusområderne og kommunen som turist- og fritidsdestination.
Hvis vi kigger på befolkningssammensætningen i de tre kommuner er det tydeligt at netop Hørsholm
Kommune og Gribskov Kommune er presset på deres velfærdsbudgetter af en aldrende befolkning og
en befolkningspyramide, der står i stærk kontrast til København i blandt andet fraværet af unge fra midt
20erne til midt 40erne og en tyngde i aldersgruppen fra midt 50erne og op. De to kommuner har med
det en større velfærdsbyrde og et udviklingsscenarie er derfor uundgåeligt at forankre den yngre arbejdsstyrke i kommunen tidligere end det er tilfældet i dag.
Befolkningspyramiden for København afspejler omvendt, at mange førstegangskøbere presses ud af
byen i et boligmarked, hvor kravet til en boligkøbers løn er steget i takt med, at både renterne og boligpriserne i og omkring København er gået op3.
Hørsholm – flyttekæder og fortætningstrategier
Hørsholm Kommunes store udfordring er at sætte skub i flyttekæden. Mange Hørsholm borgere ønsker
at blive boende i kommunen, men da markedet ikke kan tilbyde et attraktivt alternativ til parcelhuset
vælger mange at blive boende i deres hus. Der er derfor mange husstande i kommunen der er beboet
af en eller to personer. Kommunen har som strategisk målsætning, at sætte gang i flyttekæden og frigive
boliger til børnefamilier ved at skabe attraktive boliger for seniorer eksempelvis i form af seniorbofællesskaber. Samtidig har kommunen en ambition om at fastholde unge og studerende ved blandt andet at
sikre at der bygges i forskellige prisniveauer og ejerformer, hvor både børnefamilier, ældre og studerende
kan finde attraktive mindre boliger4. Spørgsmålet er om der med andre greb er måder at sætte skub i
flyttekæden på og om der på tværs af eksempelvis kommunegrænser kan findes løsningsmodeller der
kommer alle til gavn?
Kommunens fortætnings- og udbygningsstrategi er interessant, fordi den må forholde sig meget stedsspecifikt til den kontekst den lægger sig ind i. Strategien skal derfor realiseres med meget differentierede rumlige og funktionelle greb, der forholder sig til eksempelvis Hørsholm Midtpunkt, hvor fortætningen kan være med til at understøtte detailhandelen eller det bevaringsværdige miljø omkring Rungsted
Station, hvor fortætningen skal ske i respekt for det eksisterende miljø. Fortætning i forstaden og særligt
i en forstad med en høj grad af bevaringsværdige miljøer rummer implicit den indbyggede udfordring der
ligger i en økonomisk realiserbar business case og en arkitektonisk holdbar byplan. Spørgsmålet er hvordan Fingerplanen kan være med til at understøtte en realistisk og respektfuld fortætning af eksempelvis
bevaringsværdige miljøer og eksisterende parcelhuskvarterer og om der med respekt for Fingerplanens
strukturbærende stationsnærhedsprincip bør ske fortætning udenfor Stationsområderne?
Gribskov – erhvervsstrategien som udviklingsplan
Gribskov Kommune har på mange måder en regional rolle som rekreativt område for hovedstadsområdet.
Kommunen baserer i høj grad deres udviklingsstrategi på det vækstpotentiale der ligger i hele turismeog oplevelsesøkonomien. På den måde fungerer Gribskov Kommunens erhvervs- og turismestrategi i høj
grad som et plan- og udviklingsstrategisk dokument. Netop turismeerhvervet bygger på de helt særlige
stedsspecifikke kvaliteter, der findes i kommunen og som Fingerplanen er med til at understøtte og som
kommunen i dens planstrategi ønsker at udvikle både i byerne, på landet og de mindre lokalsamfund. På
den måde bliver Fingerplanens indbyggede udfordring i forhold til et ønske om infrastrukturel sammenhæng og bymæssig vækst omvendt en dynamo og driver for en stedsspecifik og særegen udviklings2. kilde: Planstrategi 2019
3. Kilde: Berlingske Tidende 15.5.2022
4.Kilde: Hørsholm Strategien 2019
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Befolkningsudvikling:
Kortet viser befolkningsudviklingen i Københavns
Kommune fordelt på bydele for 2004-2020.
Udviklingen er angivet i både antal personer og
procentvis væks.
Kilde: Københavns Kommune
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Hørsholm Kommune:
Husstande 1. Januar
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Husstandsstørrelser og fordeling af antal børn pr. husstand i Hørsholm Kommune. Kilde: Danmarks Statestik.
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dagsorden, der sætter nogle andre rammer for hvordan kommunen tiltrækker både nye borgere og arbejdspladser. Spørgsmålet er hvordan man bygger boliger og tiltrækker nye borgere med udgangspunkt
i de stedsspecifikke kvaliteter hvor natur og kulturhistorie er driveren. Peger det på en anden måde at bo
på, nogle andre boligtypologier og åbner det op for at man kan udbygge andre steder end hvor Fingerplanen tillader det i dag?
Turismeindsatsen er i høj grad baseret på et bredt forankret samarbejde mellem en række aktører som
eksempelvis Visit Nordsjælland, specifikke attraktioner og institutioner som Esrum Kloster samt foreninger, frivillige, borgere og fritidsborgere. I højere grad end det er tilfældet med Hørsholm og København er Gribskov afhængig af de strategiske samarbejder og partnerskaber for at sikre en udvikling og
netop netværket på tværs af aktører og dermed faciliteringen af det bredt forankrede samarbejde er
afgørende for at udviklingen lykkes.
Netop destinationsudvikling i partnerskaber omkring specifikke udflugtsmål og attraktioner er et strategisk udviklingsgreb i kommunen for eksempel som med Kongernes Nordsjælland (Danmarks næststørste
Nationalpark indviet i 2018. Nationalparken bygger på frivillighed og godt 290 frivillige lodsejere er en
del af Nationalparken), Søborg sø (Naturgenopretningsprojekt – en del af regeringsgrundlaget 2016), Pilgrimsruten Tisvildevejen (77 km vandrerute mellem Esrum Kloster og Tisvildeleje), Zonering af strandene
langs kysten (et udviklingssamarbejde mellem Gribskov Kommune, Region Hovedstaden, Visit Nordsjælland, Halsnæs, Helsingør og Fredensborg Kommuner støttet af Erhvervsstyrelsen hvor kysten zoneres i 4
kategorier: bystranden, lokalstranden, naturstranden og ”den hemmelige strand” med hver sine karakteristika og muligheder) og Kortlægning af kulturmiljøer5.
Spørgsmålet er hvilke strategiske partnerskaber der kan skubbe udviklingen på vej og hvordan Fingerplanen i den sammenhæng kan være en medspiller? Hvordan kan eksempelvis den midlertidighed der
ligger i turisme og gæster udnyttes positivt i nye måder at overnatte og opleve kommunen på og hvordan
kan Fingerplanen spille med på den dagsorden, der handler om blandt andet oplevelsesdrevet udvikling
og anvendelse af de rekreative arealer.
Ud over erhvervsstrategien er også naturpolitik de seneste år blevet en stadig større driver i kommunens
udviklingsstrategi og en af kommunens målsætninger er at udvikle en Naturpolitik med fokus på at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik6.
København – bæredygtig byudvikling
Fingerplanen giver Københavns Kommune de absolutte vækstbetingelser og dermed også de udfordringer det automatisk afføder, når vækstbetingelserne er til stede og byen vokser hurtigt gennem blandt
andet omdannelse af tidligere havnearealer, fortætninger ved stationer, i brokvarterer og langs kystområder. Udfordringer som øget trafik, pres på veje og p-arealer og øget luftforurening. Pres på boligmarkedet
med dertil stigende boligpriser og et affødt pres på muligheden for at fastholde førstegangskøbere, der
allerede bor i byen. Den implicitte udfordring som hastig byudvikling også afføder i relation til kvalitet i
arkitektur, byrum og skala på boligbebyggelser ligesom udviklingen af København også har lagt pres på
friarealer, idrætsfaciliteter og byens grønne åndehuller.
København har efter mange år med fokus på byvækst, fortætning, udbygning af vidensarbejdspladser
og afvikling af industri og transport/logistik nu et politisk fokus på klima og bæredygtig byudvikling. Det
er en dagsorden der sætter et andet parameter for vækst og kalder på nye strategier, så bæredygtighed
ikke bliver et benspænd for byudvikling og boligudbygning, men tvært i mod et indspark, der kan sætte
gang i integrerede bo- og naturmiljøer på en anden måde end vi har set før. Spørgsmålet er hvordan vi
tænker grønne og biodiverse arealer ind i den eksisterende by og hvordan nye arealer byudvikles, hvor
naturen får en større og mere integreret rolle og direkte påvirker boligtypologien og den måde vi bor og
5. Samarbejde med Realdania og Arkitektskolen Aarhus https://realdania.dk/projekter/kortlaegning-af-kulturmiljoeer
6. Gribskov kommune Planstrategi 2019
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Befolkningspyramider

Område: Københavns Kommune / Hørsholm Kommune / Gribskov Kommune
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De tre kommuners befolkningspyramider er eksempler på hvor forskellig befolkningssammensætningen er i de enkelte
kommuner i hovedstadsområdet. København har mange unge boende, mens Hørsholm og Gribskov har både mange børn og
ældre boende. Kilde: Danmarks Statestik.

Arbejdssteder og job

Område: Gribskov Kommune / Enhed: Arbejdsteder ultimo november 2020
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Fordeling af jobs i Gribskov Kommune:
Arbejdspladsernes fordeling på brancher i Gribskov Kommune. Kommunen er tynget af en smal sammensætning af arbejdspladser, med virksomheder der primært fordeler sig på Bygge- og anlægssektoren, Handel- og transportsektoren samt
Erhvervsservicesektoren, som knytter sig op på turisme, sommerhusområderne og kommunen som turist- og fritidsdestination.
Kilde: Danmarks Statestik.
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lever på og i den sammenhæng hvordan Fingerplanens udlæg af grønne arealer kan tænkes anderledes
eller suppleres for områder med tæt byvækst? For hvordan kan vi med afsæt i Fingerplanens struktur og
med udgangspunkt i den differentiering der ligger mellem storby - forstad - spredt bysamfund tænke i
nye måder at bo, arbejde og bevæge os på, der understøtter en bæredygtig og miljøbevidst livsstil uden
at kompromittere storbyens kompromisløse integritet, der favner alle uagtet alder, køn, indtægt, status osv.
Hvis vi tænker København ind i en regional kontekst skal byen ikke kunne det hele eller rumme det hele
og storbyens udlæg af grønne parker skal måske i højere grad tænkes sammen med og integreres i
byggeriet, så vi fastholder tætheden og udnytter den interessante skalasammensmeltning, der kan opstå,
når vi bryder elementerne ned i mindre bidder. Med det kan vi udvikle biodiverse og klimaforbedrende
forandringer i storbyen i en tilpasset skala, der understøtter den differentierede struktur Fingerplanen
rummer, hvor det stadig vil være attraktivt (og nødvendigt) at søge ud af storbyen for at få de store vidder,
skovlandskaber og agerbrug.
Forskellighed som balanceret udviklingsstrategi
Fingerplanen giver de 3 kommuner vidt forskellige vækstbetingelser og vilkår for tiltrækning af borgere
og arbejdspladser, men Fingerplanen har samtidig betydet at de 3 kommuner har udviklet sig unikt og
forskelligt. Fingerplanen har struktureret Hovedstadens udbygning, så vi regionalt har opnået en differentieret bystruktur, hvor grønne arealer er bevaret og har fået de rigtige rammer for at udvikle sig til de
unikke natur- og kulturmiljøer Hovedstaden har i dag, ligesom bystrukturerne er differentierede og giver
forskellige bosætningsmuligheder regionalt.
Siden 2015, hvor Landsplanlægningen kom under Erhvervsministeriet med overskriften ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, har der fra regeringens side været en politisk dagsorden, der har handlet om at skabe lige muligheder i hele landet. Under den nuværende regering er den overordnede planlægning lagt
under Bolig- og Indenrigsministeriet med dagsordenen ”Et Danmark i bedre balance”, hvor målsætningen
er at gøre det attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i hele landet. Spørgsmålet er om planlægningen skal skabe lige betingelser for alle kommuner? Spørgsmålet er om et Danmark i bedre balance ikke
netop opstår ved at planlægningen i stedet har et regionalt langsigtet strategisk fokus, der understøtter
tværkommunale interesser og potentialer? Gennemgangen af de 3 kommuner, Gribskov og Hørsholm og
København, viser netop at Fingerplanen har været med til at skabe unikke miljøer, som kalder på forskellige udviklingsstrategiske greb, som er med til at gøre byplanlægningen stedsspecifik. Netop forskelligheden kommunerne imellem er deres styrke og den kerne de skal finde ind til og udnytte til at skabe
udvikling. Spørgsmålet er i virkeligheden om ikke Fingerplanens struktur er så interessant at den med
fordel kunne danne udgangspunkt for landsplanlægningen?
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UDFORDRINGER

POTENTIALER

Få friarealer

Forskelligartet
geografi

Mange af Københavns friarealer er omdannet og bebygget
og mange steder mangler der åndehuller. Der er brug for at
gentænke storbyens natur og give naturen en integreret rolle i
udviklingen af nye by- og boligtypologier, så storbyens tæthed
fastholdes i biodiverse og klimaforbedrende forandringsstrategier.

Hovedstadsregionen betydning som regional og national destination giver en række muligheder for at udvikle attraktioner i
forskellige tværkommunale, regionale, nationale og internationale samarbejder og partnerskaber. Destinationsudvikling kan
udnyttes ikke kun til turisme- og erhvervsfremme men også til
at styrke bosætning og tilflytning.

Boligpriser

Tværkommunale
udviklingsplaner

Boligpriserne i Storkøbenhavn er steget voldsomt og der er
brug for at skabe varierede måder at bygge på, så vi udover de
investordrevne boligprojekter, pensionskassebyggerier og almene boligbyggerier også tilgodeser fx. byggefællesskaber ved
at arealreservere i nye byudviklingsområder og give økonomisk
støtte gennem grundleje eller anden finansieringshjælp, der
kan nedbringe boligudgiften.

Gennem udbygning, omdannelse og fortætning skal der skabes
stærke overgange mellem det centrale København og de ydre
storbyområder. Der skal tænkes i tværkommunale udviklingsplaner, der styrker de bærende elementer i Fingerplanen som
eksempelvis grønne arealer og en styrkelse af Stationsknudepunkter.

Differentierede
forudsætninger for
den demografiske
sammensætning

Den demografiske sammensætning af borgere på tværs af regionen er betinget af mange forhold – infrastrukturel tilgængelighed for offentlig transport og bil, adgangen til arbejdspladser,
studiepladser og økonomisk tilgængelige boliger. Netop den
kendsgerning at Fingerplanen skaber differentierede forudsætninger, der ikke stiller alle kommuner ens, udfordrer på
den korte bane kommunernes ønske om eksempelvis vækst
i indbyggertallet og tiltrækning af flere børnefamilier for at
skabe et økonomisk råderum til blandt andet velfærd, service
og infrastruktur.

Lamngsommere
byudvikling

I nogle byområder i Hovedstadsområdet er udviklingen gået så
stærkt, at de bymæssige kvaliteter ikke er til stede. Fremtidig
byudvikling skal tænkes langsommere, så flere arealer udvikles
samtidig uden at de udbygges hastigt og færdiggøres lineært.
På den måde kan udviklingen følge med tiden og understøtte
en bæredygtig byudvikling socialt, miljømæssigt, økonomisk og
kulturelt. Denne tilgang vil samtidig åbne op for at byudviklingen kan ske i et langsigtet regionalt perspektiv, der fokuserer
på Hovedstadsregionens differentierede udvikling - på tværs af
de mere kortsigtede kommunale perspektiver.
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Tema 3

Forstædernes
boligområder
af Claus Bech-Danielsen
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Forstædernes boligområder

Opdelte boligkvarterer og deres behov for udvikling
Af Claus Bech-Danielsen

København og dens forstæder er blevet stadig mere segregeret gennem de sidste mange årtier. Folk bor
i kvarterer, hvor naboerne vurderet på indkomst, uddannelsesniveau og etnisk baggrund ligner hinanden.
Også tidligere boede københavnerne socialt opdelt, men hvor opdelingen i den historiske by fandt sted
i de enkelte karreer med velhavende familier boende i karreernes forhuse og de mindre velhavende i
baggårdene, finder nutidens segregering sted i langt større skala. Det betyder, at hele bydele og kvarterer
er socialt ensartede. Grundlaget for denne segregering i stor skala blev lagt i efterkrigstidens forstadsudvikling. Boligtyper og ejerformer – og dermed boligudgifter – er nemlig afgørende for segregeringsprocesserne, og i efterkrigstidens forstadsudvikling blev store boligområder i stigende grad udviklet med
ensartede boligtilbud. I den høje ende af boligmarkedets hierarki er de privatejede enfamiliehuse, i den
anden ende er de almene boligblokke. Fysisk er boligformerne placeret hver for sig.
Enfamiliehusene
Forstædernes enfamiliehuse er typisk placeret i kvarterer, der er udbygget over en kort årrække, og i udgangspunkt består de derfor af huse fra samme årti. Kvartererne fra før 1960 ligger i forstæderne tættest på København. De er som regel planlagt med et sammenhængende vejnet i en gridstruktur, ofte har
nogle af vejene små sving, og de skærer ikke nødvendigvis hinanden i rette vinkler. Det skaber varierende
vejforløb med fine gaderum og forskelligartede parceller. I kvarterer fra 1920’erne og 1930’erne er især
murermesterhusene af høj arkitektonisk kvalitet, og deres ensartede karakter opleves derfor ikke som
et problem. Kvarterer fra 1940’erne og 1950’erne er typisk præget af statslånshuse, der også er opført
med stor arkitektonisk omtanke.
Parcelhuskvartererne fra 1960’erne og 1970’erne domineres af typehuse, og mange af kvartererne
vidner om, at udstykningerne er sket med en effektiv udnyttelse af grunden i private lodder som prioritet frem for fællesskab og oplevelsesmæssig variation. Det sammenhængende vejnet er typisk afløst
af blinde boligveje, der spreder sig vinkelret på en gennemgående ankomstvej. Vejene er brede og har
fortov på begge sider, selv i kvarterer udstykket i såkaldte Radburn-planer med veje på den ene side af
husene og grønne stisystemer på den anden. Bløde og hårde trafikanter holdes på afstand af hinanden,
for trafiksikkerheden var i højsædet 1960’ernes og 1970’ernes parcelhuskvarterer. Prisen er kvarterer,
der på grund af de brede vejføringer og parcelhusenes lave bygningshøjde er rumligt udflydende. Mange
parcelhusejere vurderer selv, at deres hus og kvarter er kedelige, men dermed ikke sagt, at de begræder
deres boligkøb. Gentagne undersøgelser har peget på, at enfamiliehuset er danskernes foretrukne boligform, og med løbende om- og tilbygninger tilpasses husene ejernes skiftende behov. Men hvordan kan
kvartererne tilsvarende fremtidssikres og tilpasses nye tider? Enfamiliehusene er ofte blevet udskældt for
at være både areal- og energikrævende, men over halvdelen af os bor i dem, og husene bliver stående
mange år endnu.
Almene boligområder
Hovedparten af de almene boligområder i de københavnske forstæder er opført i efterkrigstiden. De er
imidlertid meget forskellige. Boligområderne fra 1940’erne og 1950’erne er typisk opført som parkbebyggelser med murstensbygninger inspireret af dansk funktionel tradition. Blandt de bedste kan nævnes
Bredalsparken i Hvidovre og Søndergård Park i Bagsværd. Her er der meget at lære. De topografiske forhold på de konkrete byggegrunde er udnyttet til at etablere bløde landskabelige træk, der sammen med
beplantningen skaber rumlige opdelinger og flydende sammenhænge. Boligerne er imidlertid relativt
små, de er dårligt isolerede og kan være udfordrede af kuldebroer og skimmelvækst. Hvordan løses disse
udfordringer uden at det går ud over de arkitektoniske værdier?
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Øverst: 1970’ernes Brøndby Strand. Til venstre ses Brøndby Strand Parkerne, et to kilometer langt bælte bestående af almene
boliger. Mod vandet ligger parcelhuskvarterer. Som det er tilfældet i flere af de københavnske forstæder langs Øresund markerer togsporene en social opdeling med de dyreste enfamiliehuse på vandsiden og almene boligblokke på landsiden - Foto:
Forstadsmuseet
Nederst: Visualisering fra vinderforslaget vedrørende ”Fremtidens Brøndby Strand”. - Visualisering: Cobe
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1960’ernes og 1970’ernes almene boligområder er typisk større og opført som montagebyggeri i beton. Som kubiske blokke er bygningerne placeret på en flade, hvor oprindelige niveauforskelle er blevet
udjævnet som led i den rationelle byggeproces. Det forstærker oplevelsen af boligområdernes store
skala. Uderummene består af åbne græsplæner med langstrakte stiforløb, og som parcelhuskvartererne
fra samme periode er montagebebyggelserne planlagt med en adskillelse mellem bløde og hårde trafikanter. Det skaber trafiksikre uderum omkring boligblokkene, men her er prisen en rand af asfalterede
parkeringsarealer i boligområdernes periferi. Områderne har gennem årtier været plaget af et uheldigt
samspil mellem byggetekniske, arkitektoniske, bymæssige, økonomiske og sociale udfordringer, og både
fysiske og boligsociale indsatser er blevet gennemført. Det har dog ikke ændret på områdernes basale
udfordring – deres stigmatisering.
Demografi og nye husstandstyper
Boligområderne fra efterkrigstiden svarede på datidens boligbehov. Siden har det danske samfund udviklet sig. Demografiske forandringer og ændrede familiemønstre samt øgede krav til bæredygtighed og
klimatilpasning stiller sammen med nye forventninger til boligstandard og ændrede forestillinger om det
gode boligliv nye krav til udvikling af forstædernes boligområder. Også vores syn på boligområderne ændrer sig. Det har været særligt tydeligt i de store almene boligområder. De blev oprindeligt værdsat som
selvstændige bydele med et markant arkitektonisk udtryk, der skilte dem ud fra omgivelserne og gav
dem en stærk identitet som grundlag for boligområdets interne fællesskab. Det er understreget af vejsystemer, der fører trafikken i en bue udenom områderne for at skabe trygge forhold i uderummene. I disse
år kritiserer vi præcis disse forhold for at isolere boligområderne fra omgivelserne. Også Tingbjerg kritiseres for at være fysisk isoleret i forhold til omgivelserne, til trods for at bydelens isolation fra omgivelserne
skyldes, at den er omgivet af fredede voldanlæg, store naturområder og rekreative sportsfaciliteter. En
lignende beliggenhed ville i andre sammenhænge få investorer til at kaste sig frådende over et område.
Det er alene Tingbjergs sociale udfordringer og områdets stigmatisering, der fører til kritik af områdets
isolerede karakter. Fysiske og sociale forhold spiller sammen.
Også andre boligområder i de københavnske forstæder skal vurderes og genbesøges i nutidens skær.
1960’ernes og 1970’ernes parcelhusområder blev f.eks. opført til datidens kernefamilier, men i dag
stiller nye husstandstyper og familiemønstre sammen med en aldrende befolkning nye udfordringer til
både boliger og kvarterer. Andelen af personer over 65 år er eksempelvis vokset med 30 % (svarende til
260.000 personer) fra 2009 til 2019. I samme periode er resten af befolkningen kun vokset med 1 %.
Tendensen er mest markant i landdistrikter, men også i de københavnske forstæder stiger gennemsnitsalderen. Parcelhusejerne bliver ældre, mens børnene i gennemsnit er 21 år gamle, når de flytter hjemmefra,
og det betyder, at husene i størstedelen af deres levetid bebos af ældre par og enlige. Parcelhusene er
tænkt og opført som familieboliger med plads til far, mor og børn, men i realiteten bor der kun børn i ca.
hvert tredje parcelhus. Det afslører husenes manglende fleksibilitet, og det giver udfordringer for beboerne, for de store huse med omkringliggende haver kræver pasning og vedligehold og kan ende som en
byrde for de ældre beboere. Ofte bliver de ældre imidlertid boende, for deres parcelhuskvarter består af
tilsvarende huse med store haver, og det er derfor svært at flytte til mere ældreegnede boligformer uden
at skulle tage afsked med de lokale netværk. Det kan tilsvarende være svært for skilsmissepar at finde
to mindre boliger i samme kvarter – tæt på børnenes skole og kammerater. Der er behov for blandede
boligkvarterer med boliger i forskellig størrelse, pris, ejerform og til forskellige målgrupper og aldersgrupper. Der er ikke kun behov for mere fleksible boliger, men også for mere fleksibilitet på kvarterniveau og
på boligmarkedet.
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UDFORDRINGER

POTENTIALER

Segregrering

Parcelhuse

København og dens forstæder er præget af segregering.
Det har blandt andet årsag i meget store boligområder med ensartede boligtilbud. Hvordan kan vi udvikle
eksisterende boligområder, så de bliver mere socialt
blandede?

Stigmatisering

Stigmatiseringen af efterkrigstidens montagebebyggelser er ødelæggende. Kan en revitalisering af forstæderne smitte positivt af på boligblokkenes omdømme, på
samme måde som revitaliseringen af byen har ændret
manges syn på brokvarterernes karreer i den indre by?

Tidssvarende
boliger

Boligdrømme og boligbehov er i konstant forandring.
Hvordan kan forstædernes eksisterende boligområder
ændre sig tilsvarende og følge med tiden, når bygningerne og kvartererne ikke som udgangspunkt rummer den
nødvendige fleksibilitet?

Forstædernes parcelhuse er ofte blevet udskældt for
at være ressourcekrævende, men de er den foretrukne
boligform for de fleste danskere, og der findes over en
million af dem. Det er derfor afgørende at finde potentialerne for deres bæredygtige udvikling.

Grønne arelaer

I forstæderne er der plads, og efterkrigstidens boligområder er præget af store grønne arealer – fællesarealer
og private haver. De rummer store muligheder for udvikling af biodiversitet og for eksperimenter med bæredygtige livsstile.

Byggefællesskaber

Der er en voksende interesse for udvikling af fællesskaber i boligbyggeriet. Mange af forstædernes almene
boligområder har allerede stærke og veletablerede
fællesskaber. De kan italesættes bedre, og nogle af dem
kan måske udvikles i en bæredygtig retning med fokus
på deleordninger og ’sharing’?
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Tema 4

Bystruktur, lokalisering og
pendling
af Peter Hartoft-Nielsen
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Bystruktur, lokalisering og pendling

Stationsnærhedsstrategi og kompaktbystrategi
Af Peter Hartoft-Nielsen

Byplanlægning – og ikke mindst planlægning på det regionale niveau - bør spille en væsentlig rolle, hvis
grøn omstilling af transporten og begrænsning af trængslen skal lykkes. Placeringen af byens funktioner i forhold til hinanden og i forhold til den trafikale infrastruktur påvirker i væsentlig grad vores daglige
transportadfærd. Både hvor langt, vi transporterer os, og med hvilke transportmidler, vi transporterer os.
Bystruktur og lokalisering påvirker dermed trængsel, mobilitet, klima og miljø.
To byplanstrategier kan bidrage til grøn omstilling og reduktion af trængsel på vejnettet: Kompaktbystrategien begrænser transportomfanget og fremmer brug af cykel og gang, mens stationsnærhedsstrategien fremmer brugen af kollektiv transport. De to strategier bør spille tæt sammen, og spille sammen
med byplanstrategier for levende, funktionsblandede byområder, som er tætpakkede, forskelligartede,
har plads til grønne oaser og indbyder til ophold og dermed også færdsel til fods og på cykel, og med
byplanstrategier, der sikrer større sammenhængende grønne områder til friluftsliv.
Kompaktby- og stationsnærhedsstrategierne er samtidig et nødvendigt grundlag for, at andre virkemidler,
f.eks. kørselsafgifter, kan få den tilsigtede effekt og fremme mere klima-, miljø- og kapacitetseffektive
transportformer.
Hvor stadigt flere eldrevne biler på vejnettet bidrager til at reducere klima- og miljøbelastningen fra transporten, ændrer det ikke på trængselsproblematikken. Landstrafikmodellens fremskrivning viser, at biltrafikken i de store byer vil vokse med knapt 50% fra 2015 til 2030, og at trængslen vil stige med 150%.
Erfaringerne med hjemmearbejde fra Corona-tiden kan muligvis reducere væksten. Førende trafikforskere vurderer, at selvkørende biler kan forventes at øge trængselsproblemerne, idet de udvider brugerkredsen og kan forventes i udstrakt grad at køre tomme. Den teknologiske udvikling ændrer således ikke på
de to byplanstrategiers relevans.
Bosætning og pendling – kompaktbystrategi.
Bosætningen er afgørende for transportens omfang og sammensætning. Jo større afstand fra de centrale, funktionstætte dele af regionen, jo større dagligt transportbehov og jo mere brug af bil. Det er især
længden af de daglige pendlingsture og indkøb/ærinde ture, som vokser, jo længere ude i regionen bosætningen finder sted, mens længden af fritidsture i mindre grad påvirkes af lokaliseringen.
Bosatte i en afstand af 25-30 km fra Københavns centrum har i gennemsnit en daglig transport, som er
dobbelt så stor, som bosatte i håndfladen, mens brugen af bil er en faktor 3 – 3½ gang større. Blandt
bosatte i byfingrene er der flere, der pendler på tværs til en arbejdsplads i en anden byfinger, end der
pendler til en arbejdsplads i centralkommunerne. Det medvirker til bilens dominerende rolle i pendlingen.
Pendlingsafstanden - den gennemsnitlige afstand mellem bolig og arbejdsplads - varierer med boligens
beliggenhed. I de centrale dele af hovedstadsområdet, dvs. i centralkommunerne, de nære forstæder i
resten af håndfladen og i Ring 3-bæltet er pendlingsafstande stort set kun det halve af pendlingsafstandene i de ydre dele af hovedstadsområdet, dvs. de fem købstadskommuner og landkommunerne, hhv. 12
– 14 km versus 21 – 31 km. Bosatte i de nære omegnskommuner til København i håndfladen og i Ring
3-bæltet har lige så korte gennemsnitlige pendlingsafstande som københavnerne. Bosatte i Herlev og
Rødovre pendler i gennemsnit kortest.
Funktionstætheden er væsentlig højere i centralkommunerne end i de nære forstæder. Det påvirker
omfanget af helt korte pendlingsture under 5 km. København skiller sig klart ud, idet næsten halvdelen
af pendlingsturene er kortere end 5 km (tabel 2). Funktionstæthed i de indre bydele og brokvarterer gør,
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at cyklen spiller en væsentlig større rolle i København. By og Bane-projektet på Aalborg Universitet viste,
at blandt de mange københavnere, som også arbejdede i centralkommunerne, cyklede 70% til og fra
arbejde på en kold og mørk januardag 2017 (20% kollektiv transport, 10% bil). Cyklen er også det mest
brugte transportmiddel til indkøb, ærinder og besøg. Det hænger sammen med både funktionstætheden
og den relativt unge befolkning. I byfingrene og de ydre dele af hovedstadsområdet har cyklen - trods
supercykelstier - en mere begrænset rolle.
I alle fem købstadskommuner og landkommunerne er 40 – 50% langdistancependlere med mere end
20 km mellem bolig og arbejde. Andelen er 4 -5 gange så høj som i de centralt beliggende kommuner i
håndfladen og Ring 3-bæltet, hvor 10% har længere end 20 km fra bolig til arbejde (tabel 2).
De seneste årtiers forskydning af nybyggeri, befolkning og arbejdspladser til centralkommunerne har
bidraget til en mere klima- og miljøvenlig transport i forhold til en mere spredt byudvikling. Siden 2010
er 55% af hovedstadsområdets befolkningstilvækst sket i Københavns Kommune, hvis befolkningsandel kun er det halve. Københavns befolkning er vokset med 21% fra 2010 til 2021, mod 7% i resten af
hovedstadsområdet. Vækst i den ydre håndflade og Ring 3 bæltet kan have samme gunstige effekt, hvis
den medvirker til en større grad af bymæssighed i forstæderne, så færdsel til fods og på cykel fremmes.
Flere københavnere har fået job i kommunen og korte pendlingsafstande. Væksten har imidlertid også
haft til følge, at en stadig større andel af københavnerne pendler til arbejdspladser i andre kommuner.
Mens pendling ind til København fra 2008 til 2020 er steget med 10.000, er pendling ud af kommunen
i samme periode steget med godt 25.000 personer. I 2020 pendlede i alt 135.000 københavnere til
arbejdspladser i andre kommuner. Oftest til stationsfjerne arbejdspladser, hvorfor bil anskaffes og tages i
brug med øget belastning af vejnettet til følge. Befolkningstilvæksten i København har således ikke alene
positive konsekvenser i forhold trængsel, klima og miljø, men i stigende grad også negative konsekvenser.
Det er en udbredt opfattelse, at flere arbejdspladser i de ydre dele af regionen og en bedre balance mellem bosatte og arbejdspladser vil begrænse pendlingens omfang. Det er ikke tilfældet. Erfaringen er, at
arbejdspladstilvækst i byfingrene og købstæderne ikke har bidraget til at reducere pendlingsafstandene
for de bosatte beskæftigede. De gennemsnitlige pendlingsafstande er gennem det seneste årti steget i
alle kommuner. Arbejdsmarkedet bliver stadigt mere differentieret.
Et eksempel er Hillerød Kommune. Hillerød har gennem mange år haft overskud af arbejdspladser i
forhold til bosatte beskæftigede. Alligevel pendlede over halvdelen af de bosatte beskæftigede i 2008 til
arbejdspladser i andre kommuner. Frem til 2020 steg antallet af bosatte beskæftigede med knap 1.900,
mens arbejdspladstilvæksten var større, knapt 4.000. Alligevel voksede antallet af udpendlere til andre
kommuner med 2.000, og Hillerød-borgernes gennemsnitlige pendlingsafstande steg fra 19,2 km i 2008
til 21,3 km i 2019. Både mænd og kvinder pendler i stort antal ud af kommunen. De pendler langt, selvom der er arbejdspladsoverskud for både mænd og kvinder. Over 40% pendlede længere end 20 km i
2020.
Virksomhederne i Hillerød trækker da også på et stort arbejdskraftopland. Den gennemsnitlige pendlingsafstand til arbejdspladserne i Hillerød er steget år for år til 21,4 km i 2019. Næsten al pendling til
arbejdspladserne i Hillerød sker med bil. Blot 9% af arbejdspladserne i Hillerød ligger stationsnært. Den
tendens vil fortsætte, idet Hillerød Kommune har nyudlagt store stationsfjerne byudviklingsområder.
En kompaktbystrategi, som begrænser omfanget af persontransport, indebærer, at nybyggeri primært
koncentreres i de indre dele af storbyområdet inkl. Ring 3-bæltet, og at udvikling og fornyelse af de ydre
dele af regionen koncentreres i og omkring bymidterne i købstæderne.
Tidligere regionplaner styrede byudviklingen gennem konkrete arealudlæg vist på kort. Med planlovens
hovedstadskapitel fra 2005 og efterfølgende statslige Fingerplaner fra 2007 er styringen sket gennem
principper for den kommunale planlægning. Hovedprincipperne i Fingerplanerne kan bidrage til at frem48

Holbækmotorvejen krydser Søndre Ringvej ved Brøndby Haveby. Foto: Henrik Vejre

Gennemsnitlige afstande mellem bolig og arbejde (pendlingsafstande) for bosatte i udvalgte kommuner 2019
Udvalgte kommuner i håndfladen og ring 3 bæltet:

Gnms. Pendlingsafstand i km:

Købstadskommuner og udvalgte landkommuner:

Gnms. Pendlingsafstand i km:

Københavns Kommune
Brøndby Kommune
Glostrup Kommune
Rødovre Kommune
Udvalgte kommuner i håndfladen og ring 3 bæltet:
Herlev Kommune
Gladsaxe Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Brøndby Kommune
Gentofte Kommune
Glostrup Kommune
Rødovre Kommune
Herlev Kommune
Gladsaxe Kommune
Udvalgte kommuner i håndfladen og ring 3 bæltet:
Lyngby-Taarbæk Kommune
Gentofte Kommune

12,7
13,9
13,5
12,2
Gnms. Pendlingsafstand i km:
12
12,9
12,7
14,8
13,9
14
13,5
12,2
12
12,9
Antalbosatte med penlingsafstande:
14,8
14

Helsingør Kommune
Hillerød Kommune
Frederikssund Kommune
Roskilde Kommune
Købstadskommuner og udvalgte landkommuner:
Køge Kommune
Gribskov Kommune
Helsingør Kommune
Lejre Kommune
Hillerød Kommune
Stevns Kommune
Frederikssund Kommune
Roskilde Kommune
Køge Kommune
Gribskov Kommune
Købstadskommuner og udvalgte landkommuner:
Lejre Kommune
Stevns Kommune

23,2
21,3
24,1
22,5
Gnms. Pendlingsafstand i km:
26,1
27,7
23,2
29,9
21,3
31,9
24,1
22,5
26,1
27,7
Antalbosatte med penlingsafstande:
29,9
31,9

Andel af bosatte beskæftigede, som dagligt pendler hhv. kortere end 5 km og længere end 20 km.
Udvalgte kommuner.
Københavns Kommune
Brøndby Kommune
Glostrup Kommune
Udvalgte kommuner i håndfladen og ring 3 bæltet:
Rødovre Kommune
Herlev Kommune
Gladsaxe Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Brøndby Kommune
Gentofte Kommune
Glostrup Kommune
Rødovre Kommune
Herlev Kommune
Gladsaxe Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Gentofte Kommune

Antalbosatte med penlingsafstande:
< 5 km

> 20 km

46 %
27 %
32 %
31 %
36 %
31 %
31 %
33 %

10 %
10 %
10 %
8%
9%
9%
13 %
9%

Helsingør Kommune
Hillerød Kommune
Frederikssund Kommune
Købstadskommuner og udvalgte landkommuner:
Roskilde Kommune
Køge Kommune
Gribskov Kommune
Helsingør Kommune
Lejre Kommune
Hillerød Kommune
Stevns Kommune
Frederikssund Kommune
Roskilde Kommune
Køge Kommune
Gribskov Kommune
Lejre Kommune
Stevns Kommune

Antalbosatte med penlingsafstande:
< 5 km

> 20 km

34 %
30 %
26 %
29 %
25 %
25 %
18 %
21 %

42 %
41 %
49 %
46 %
50 %
46 %
53 %
50 %

Kilde: Danmark Statistik: Statistikbanken, Erhvervspendling (2019)
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me en kompakt byudvikling. Et hovedprincip er at begrænse byspredning. Siden den første statslige Fingerplan fra 2007, er den andel af nybyggeriet, som er sket uden for Fingerbyen, halveret, og har udgjort
12%. Et andet hovedprincip er, at omdannelse af byområder, som er velintegrerede i byen, skal fremmes
på bekostning af byudvikling på ’bar mark’. Her er der ligeledes sket en markant forskydning. 75-80%
af alt nybyggeri til boliger og erhverv er siden 2007 sket på allerede bebyggede arealer, dvs. gennem
omdannelse eller fortætning.
Forbruget af nye arealer til byformål i hovedstadsområdet har derfor været historisk lavt siden 2007. Det
samlede årlige arealforbrug var i perioden fra 2007 til 2015 blot 67 ha. Tidligere skøn anslår et årligt
forbrug i hovedstadsområdet som helhed på over 1.000 ha. i 1960’erne og 1970’erne, og på 230 ha. i
1980’erne og 1990’erne. Nybyggeriets omfang varierer i de nævnte perioder. Arealforbruget pr. nyopført
bolig bekræfter imidlertid den klare tendens: siden 2007 har arealforbruget været 158 m2 pr. nyopført
bolig, mod 1.100 m2 i 1960’erne og 1970’erne, og 420 m2 i 1980’erne og 1990’erne.
Arbejdspladspladser og pendling - stationsnærhedsstrategi.
Stationsnærhedsstrategien tilsigter, at byfunktioner, som skaber megen persontransport, og som egner
sig til at blive integreret i en bymæssig sammenhæng, lokaliseres inden for gangafstande fra velbetjente stationer, således at alle sikres mobilitet og god tilgængelighed til arbejdspladsen, og således at den
kollektive transport af flere opleves som et attraktivt alternativ til kørsel i egen bil. Strategien gælder f.eks.
større kontorarbejdspladser, hospitaler, kulturinstitutioner, regionale institutioner og tæt boligbebyggelse.
For andre typer af erhverv bør gælde andre lokaliseringsstrategier. Produktions- og distributionserhverv
således typisk på arealer nær motorvejsnettet, detailhandel i bymidterne. Parcelhuse og anden arealekstensiv udnyttelse bør ikke optage den gode beliggenhed nær stationerne.
Forskning viser, at stationsnærhed virker og har væsentlige effekter på trafik, mobilitet, klima og miljø.
Lokaliseres større kontorarbejdspladser inden for gangafstande på op til 600 meter fra en velbetjent station – S-tog, regionaltog, metro – er den andel af de ansatte, som benytter kollektiv transport, væsentlig
større, end hvis arbejdspladserne er lokaliseret blot 100 m længere fra stationen. Effekten opnås uanset,
om der er rigeligt med gratis og tidsubegrænset parkering nær arbejdspladsen. Effekten opnås ved at
flere af de ansatte fravælger bilen, fordi de oplever, at rejsen med den kollektive transport er mere attraktiv, end kørsel i egen bil. Effekten er større ved stationer på Ringbanen end ved stationer på de radiale
baner uden for Ringbanen.
Den ’rene’ stationsnærhedseffekt er en fordobling af brugen af kollektiv transport og en reduktion af de
ansattes daglige kørsel i bil med 10-15 km. Sammenlignet med andre virkemidler en betydelig effekt. Effekten ophører brat i blot lidt større gangafstand fra stationen end de 600 meter. Effekten er kontrolleret
for indkomst, køn, adgang til bil etc., og opnås ved arbejdspladser med god adgang med bil.
600 meters gang er generelt smertegrænsen. I egentlig bymæssig sammenhæng, som i Københavns
indre by og brokvartererne og – som eneste lokalitet uden for København – i Lyngby by, rækker effekten dog op til 700 m – 800 m fra stationen. I de tilfælde er der ofte begrænset tilgængelighed med bil,
enten i form af betaling for parkering, tidsbegrænsninger eller begrænset udbud af parkeringspladser.
Aalborg Universitets forskning viser, at tilsvarende effekter ikke opnås ved standsningssteder/stationer på
nærbaner (f.eks. Nærum Erhvervsområde), ved velbetjente busknudepunkter (f.eks. Gladsaxe Trafikplads
og Gladsaxe Erhvervsområde), eller ved lokaliteter med BRT-busbetjening (f.eks. krydset Fredensgade/
Tagensvej-Blegdamsvej med bl.a. Rigshospitalet og Panuminstituttet).
Et eksempel er to store rådgivende ingeniørfirmaer: Cowi ved Lyngby Station, Sweco i Granskoven i Glostrup mere end 2 km fra Glostrup station. Stationsnærhedseffekten er her tilmed større, end den ’tommelfingerreglen’ angiver. Begge firmaer er beliggende ca. 10 km fra Københavns centrum, har god adgang til
motorvejsnettet og har et tilstrækkeligt udbud af gratis og tidsubegrænsede parkeringspladser. I januar
2017 benyttede 27% af Cowis ansatte kollektiv transport til og fra arbejde, mens det var tilfældet for 8%
50

S-Tog ved Østerport station. Foto: DSB/Nikolai Peresij

Tommelfingerregel - Hvor langt rækker stationsnærhedseffekten?
Ikke-bymæssig sammenhæng

600 m

bymæssig sammenhæng og velfungerende station

700-800 m

Figuren viser, at effekten af stationsnær lokalisering rækker op til 600 meters gang fra en station i en ikke-bymæssig sammenhæng, mens den i en bymæssig sammenhæng ved en velbetjent station rækker op til 700 – 800 meters gang. Kilde:
Peter Hartoft-Nielsen og Ida Reiter: ’Trafikale effekter af stationsnær lokalisering i hovedstadsområdet’, Aalborg Universitet,
Campus København, oktober 2017.
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af Swecos ansatte. Cowis medarbejdere kørte i gennemsnit dagligt 22 km i bil, mens Swecos ansatte i
gennemsnit kørte 41 km i bil. Et simpelt regnestykke viser, at hvis Cowi med 1.600 ansatte i stedet lå,
hvor Sweco lå, ville det øge den daglige biltrafik til og fra Cowi med ca. 30.000 km. Og lå Sweco stationsnært som Cowi, ville det reducere de 680 ansattes daglige kørsel i bil med ca. 13.000 km.
Sweco er siden undersøgelsen i 2017 flyttet til en stationsnær lokalisering i Ørestad. For mange virksomheder opleves den stationsnære beliggenhed som en stadig vigtigere konkurrenceparameter i forhold til
at rekruttere og fastholde arbejdskraft.
Stationsnær byudvikling var et hovedelement i den oprindelige Fingerplan fra 1947. Begrebet forsvandt
imidlertid ud af Hovedstadsrådets regionplaner i 1970’erne og 1980’erne, indtil stationsnær lokalisering
efter krav fra staten blev genintroduceret i Hovedstadsrådets sidste Regionplan 1989. Siden 1989 har
stationsnærhed været en hjørnesten i de regionale planer, men i meget skiftende udformninger, og med
mere eller mindre udvandede, meget vide afstandskriterier og med mange undtagelsesbestemmelser.
I Hovedstadens Udviklingsråds (HUR) regionplantillæg 2003 fik Kommunerne mulighed for at afgrænse
stationsnære områder i afstande op til flere kilometer fra stationerne (såkaldte ’amøbeafgrænsninger’),
hvilket de fleste kommuner benyttede sig af. Lokalisering i langt hovedparten af de planlagte, såkaldte
’stationsnære’ områder var eller ville således ganske enkelt være helt uden positiv effekt på trafik, mobilitet, klima og miljø. Regionplantillæg 2003 og den senere Regionplan 2005 udpegede yderligere en
række konkrete ’særlige lokaliseringsområder’ med udviklingsmuligheder svarende til ’de stationsnære’,
blot i endnu større afstande fra en station og ligeledes uden trafikale effekter.
Til trods for, at stationsnærhed angiveligt har været et grundelement i størstedelen af de mere end 70 års
regionale planlægning med udbygning af byfingre omkring radiale banelinjer, er det derfor overraskende,
at stationsnærhed kun i begrænset omfang er slået igennem i hovedstadsområdets bystruktur, både hvad
angår bosætning og arbejdspladsernes lokalisering.
Kun godt hver tredje boede i 2016 inden for en luftlinjeafstand på op til 600 meter fra en station (inkl.
kommende stationer på Cityringen, Nordhavns- og Sydhavnsmetro, Letbanen på Ring 3 samt Køge Nord,
Favrholm og Vinge stationer). Og kun 4 ud af 10 arbejdspladser lå inden for luftlinjeafstand på 600 meter fra en station i hovedstadsområdet som helhed (tabel 3).
I centralkommunerne var andelene væsentligt højere, hhv. 71% og 75%, og derfor drastisk lavere i resten
af hovedstadsområdet (de 32 omegnskommuner), hhv. blot 17% og 20%. Byfingrene er blevet væsentligt
tykkere end forudsat i den oprindelige Fingerplan, så her boede blot 20% nær en station, mens 24% af
arbejdspladserne lå stationsnært. Der er her tilmed tale om luftlinjeafstande og ikke gangafstande.
I den første overordnede, statslige plan for hovedstadsområdet, Fingerplan 2007 var målet, at stationsnærhedspolitikken skulle være en politik ’af gavn, og ikke blot af navn’. Stationsnærhedspolitikken skulle
have effekter på trafik, mobilitet, klima og miljø. Fingerplan 2007 indførte derfor begrebet stationsnært
kerneområde, som kommunerne kunne afgrænse inden for maksimale gangafstande på op til 600 meter,
altså inden for de afstande, hvor forskning viste, at det ville have en effekt. Da kommunerne imidlertid i
kommuneplanerne netop havde implementeret de meget vide ’amøbeafgrænsninger’, som HUR’s Regionplan muliggjorde, fik kommunerne mulighed for undtagelsesvis også at kunne afgrænse ’øvrige stationsnære områder’ op til 1.000 – 1.200 meter gangafstand fra stationerne. Det forudsatte dog, at der
blev fastlagt loft for det maksimale antal parkeringspladser, der måtte etableres. Fingerplan 2007 videreførte ikke de mange undtagelser og særlige udpegninger af lokaliseringsområder fra tidligere regionplaner.
Ved de efterfølgende revisioner, Fingerplanen 2017 og senest Fingerplan 2019, blev der sat skred i
en udvanding af stationsnærhedspolitikken. Ved stationerne i de fem købstæder blev det stationsnære
kerneområde udvidet til gangafstande på 1.000 m, flere stationsfjerne erhvervsområder og lokaliteter fik
samme status, som var de stationsnære. Der blev indledt en proces, hvor standsningssteder på kommen52

S-tog i landskabet ved Hillerød. Foto: DSB/ Nikolai Peresij

Diagram: Antal ansatte som benytter kollektiv trafik

40%

36%

35
30

27%

25

21%

20%

20
15

12%

10

8%

8%

7%

5%

5%

5

7%
3%

2%
n

Ro
sk
i

ld
e

St
at
io

ill
er
ød
H

rø
d
Al
le

lm
H
ør
sh
o

ål
øv
M

m
e
La
ut
ru
pp
ar
ke
n

ør
e
Av
ed

Gl

ad

sa
xe

Er
hv
er

vs
o

m

H
ol

rå
d

e

rå
de

e
rå
d

Er
hv
er
vs
om

ru
m
æ
N

Lu

nd
to
ft
e

Er

by

hv
er
vs
om

iø
vr
ig

t

ne
r
Ly
ng
by

es
ta
tio
ba
n

al
di
Ra

Ri

ng
ba
n

es
ta
tio
ne
r

0

Kollektiv transport (respondenter med adgang til bil)

Figuren viser antal respondenter med adgang til bil, som benytter kollektiv transport til kontorarbejdspladser i udvalgte
stationsnære og stationsfjerne lokaliteter. Kilde: Peter Hartoft-Nielsen og Ida Reiter: ’ Trafikale effekter af stationsnær
lokalisering i hovedstadsområdet’, Aalborg Universitet, Campus København, oktober 2017.
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de BRT-busbetjente lokaliteter kunne få stationsnærhedsstatus.
Opstramningen af stationsnærhedspolitikken i 2007 har sat sig spor i kontorbyggeriets lokalisering. En
større andel er frem til 2015 sket stationsnært, dog med rigeligt rum til forbedringer.
I centralkommunerne er andelen af nybygget kontorareal, der er opført stationsnært i forhold til eksisterende eller planlagte stationer (dvs. inkl. stationer på Cityringen, Nordhavns- og Sydhavnsmetroen) øget
fra 50% i en 8 års periode før Fingerplan 2007, til 79% i en 8 års periode efter Fingerplan 2007.
I de resterende 32 omegnskommuner er implementeringen forbedret, men fortsat svag. Blot 12% af det
samlede nybyggede kontorareal blev i en 8 års periode før Fingerplan 2007 opført stationsnært i forhold
til eksisterende stationer eller stationer på Letbanen på Ring 3. Andelen er øget til 42% i en 8 års periode efter Fingerplan 2007 (figur 4). Størstedelen dog ved kommende stationer. Forbedringen er derfor
endnu ikke slået i gennem i forhold til brugen af bil, trængsel, mobilitet, klima og miljø.
En gennemgang af de lokalplaner, som i perioden fra 2007 til 2015 har muliggjort kontorbyggeri uden
for de stationsnære kerneområder, dvs. i afstande fra 600 til 1.200 meter fra en station i omegnskommunerne, viser, at der kun i én enkelt lokalplan er fastlagt normer for maksimalt antal parkeringspladser,
således som Fingerplanen fastslår, at der skal.
Plansystemet bygger på tillid, hvor staten alene fører tilsyn med kommuneplanerne, men hverken med
lokalplaner eller byggetilladelser. Den tillid lever nogle kommuner ikke altid op til.
Balancen mellem kommunale og regionale hensyn forekommer i det nuværende planlægningsregi skæv.
De største udfordringer for den overordnede planlægning i hovedstadsområdet er den politiske styringsmodel og en oplyst offentlig debat baseret på konsekvensanalyser.
Stationsnærhed virker, effekten er endda lettere forstærket fra midten af 1990’erne til 2017, uanset
at beboerne i hovedstadsområdet i den periode har fået 330.000 flere personbiler. Stationsnærhedspolitikken har i årtier været et politisk kampområde, jf. ’Kampen om stationsnærhedspolitikken’, Aalborg
Universitet, Campus København, 2019.
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UDFORDRINGER

POTENTIALER

Gangafstande
overskrides

Stationsnærhed

Muligheden for, at benytte en kommunal afgrænsning
af gangafstande til stationer fra nyudviklede
områder på 600 meter sættes til side og erstattes af
gangafstandskrav på 1000-1200 meter. Stationsnære
kerneområder udvides og begrebet og effekten
udvandes.

Parkerings
begrænsninger
glemmes

Selvom Fingerplanen fastslår, at der i nye lokalplaner
skal fastlægges grænser for maksimalt antal
parkeringspladser, ses dette kun i meget få tilfælde.
Flere parkeringspladser skaber bedre forhold for
privatbilismen og forringer stationsnærhedsprincippet.

Kommunale og
regionale hensyn

Staten fører alene tilsyn med kommuneplanerne, men
hverken med lokalplaner eller byggetilladelser. Regionale
hensyn glemmes ofte i kommunal planlægning, hvilket
skaber en skæv balance mellem kommunal og regional
planlægning.

Stationsnær lokalisering af større kontorarbejdspladser,
institutioner og mødesteder fremmer brugen af kollektiv
transport og sikrer hermed tilgængelighed for alle.
Samtidigt begrænser stationsnærhedsprincippet
trængsel, miljø- og klimabelastning.

Kompaktbystrategi

Bosætning i det indre storbyområde (håndfladen og Ring
3 -bæltet) begrænser omfanget af pendling.
Funktionstætte bydele fremmer brug af cykel og gang og
eksisterende byområder rummer udbygningsmuligheder
til adskillige årtiers byvækst i hovedstadsområdet.

Samtænkning
skaber mulighed for
grønne oaser

En sammentænkning af de to strategier kan skabe
levende, funktionsblandede byområder, som har plads til
grønne oaser og indbyder til færdsel til fods og på cykel.
Samtidigt vil de i samspil med nye byplanstrategier sikre
større sammenhængende grønne områder til friluftsliv.
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Tema 5

Cykling i
Hovedstadsområdet
af Sidsel Birk Hjuler
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Foto: Wonderful Copenhagen
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Cykling i Hovedstadsområdet
Der skal trædes til!
Af Sidsel Birk Hjuler

Fra flere uægte børn til halvlunken begejstring
Under en oprydning på et loft i Hvidovre Kirke blev et gammelt avisudklip fundet. Det var en tale henvendt til ungdommen anno 1882: ”Cyklen er et jæveligt remedie, der ødelægger ungdommen - og
lokker dem til at jolle ud ad vejene hver eneste aften og om søndagen. […] Nogle verdslige uforstandige
mennesker taler om frihed og det gode ved at komme ud og se sig om og nyde den frie natur, men […]
sundhed kan man ikke kalde det. Nyrer - hjerte og lunger rystes løse i den ungdom der forlængst er kørt
løbsk - og piger, - ja selv gifte kvinder, der har født børn, sidder og vrikker afsted med skørterne flagrende over al sømmelighed. Også i Sverige er der kommet flere uægte børn siden damecyklen er blevet
opfundet.” 1
Ca. et århundrede efter var cyklen igen en del af en ophedet debat. Denne gang til de store cykeldemonstrationer bl.a. på Københavns Rådhusplads i de oliekrise-prægede 70’ere. Spoler vi tiden et halvt
århundrede frem til i dag, så er Danmark imellem tiden blevet kendt som en cykelnation og København
som én af verdens bedste cykelbyer og det er svært at finde nogen, som decideret er imod cykling.
Støvet har lagt sig omkring den tohjulede jernhest. Men måske så meget at den er ved at støve lidt til
derhenne bagerst i carporten. I hvert fald har cykeltrafikken i Danmark været faldende over de sidste tre
årtier2 og i samme periode er er bilbestanden i Danmark næsten fordoblet .3
Er cyklen kompatibel med moderne mobilisters behov?
En meget almindelig forklaring på den faldende cykeltrafik er, at folk har fået længere mellem hjem og
gøremål. Arbejde, skole, fritidsaktiviteter og indkøb synes ikke længere at være indenfor acceptabel cykelafstand. Spørgsmålet er bare, hvor brugbar denne forklaring egentlig er.
I Danmark er over halvdelen af alle rejser, dvs. ture ud, evt. rundt og så hjem igen sammenlagt, under 10
km.4 I Region Hovedstaden gælder det næsten 6 ud af 10 rejser. Der er altså potentielt rigtig mange ture,
som kan klares på cykel eller elcykel på maksimum en halv times tid. Men ét er, hvad der er muligt, et
andet er, hvad man gør. Hovedstadsregionen er et område, hvor befolkningen er forholdsvis velstående,
og hvor der er sket milliard-investeringer i motorveje, metro med mere. Her vælger de færreste cyklen af
nød. Ligesom i 1882 cykles der af lyst. Så hvad giver dem lysten i dag?
Sundhed og velvære som motivation
Mie, en familiemor som cykler 22km hver vej mellem hjemmet i Værløse og arbejdet i København, siger
det ganske enkelt: ”For mig betyder det at cykle frihed og frisk luft […]. Det vigtigste for mig er sikkerheden og hastigheden. Jeg ville ikke cykle, hvis jeg ikke følte mig ordentligt afskærmet fra bilisterne. Hvis
jeg følte mig utryg, eller ikke kunne komme så hurtigt og direkte frem - så ville jeg nok ikke cykle.” 5

1. Avisudklip fundet på kirkeloft i Hvidovre ifølge Vallensbæk Cykelmotionsklub.
Link: http://www.vcmo.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=605:cyklen&catid=33:artikler
2. Vejdirektoratet: Statistik om cykeltrafik.
Link: https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/publications/statistik_om_cykeltrafik.pdf
3. Danmarks Statistik: BIL10: Bestanden af personbiler efter drivmiddel og egenvægt.
Link: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=BIL10&PLanguage=0&PXSId=0
4. DTU: Transportvaneundersøgelsen Danmark, 2020. Link: https://www.cta.man.dtu.dk/transportvaneundersoegelsen/udgivelser
5. Video: Derfor laver vi supercykelstier - Mie, 2019. Link: https://www.youtube.com/watch?v=TUIpxVsFC-0&t=1s
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Supercykelstier - eksisterende ruter, finansierede ruter og planlagte ruter - i region Hovedstaden.
Kilde: supercykelstier.dk
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For pendlere på supercykelstierne i hovedstadsregionen, som Mie, er den gennemgående hovedmotivation for at vælge cyklen sundhed og velvære. I et stramt dagsprogram konverterer de transporttiden fra
spildtid til en investering i motion og frisk luft - et rekreativt åndehul midt i hverdagens trummerum. Men
som Mie også gør klart, så er det ikke for enhver pris. Er forbindelsen ikke sammenhængende, tryg og
direkte nok, så bliver cyklen valgt fra.
Supercykelstisamarbejdet fletter fingre med Fingerplanen
Som Mie krydser en stor gruppe borgere dagligt kommunegrænsen for at arbejde eller gå til fritidsaktiviteter i en nabokommune. Mens stat og regioner med statsveje, baner og regionale busser sikrer en
sammenhæng på tværs af kommunegrænserne for pendlere i bil og kollektiv transport, så er pendlere
på cykel afhængige af, at kommunerne sammen har sikret denne sammenhæng. Og det er langt fra altid
tilfældet.
Det er dog rent faktisk sket i hovedstadsregionen. I 2009 startede Supercykelstisamarbejdet, der i dag
består af 31 kommuner og Region Hovedstaden, med en fælles vision om at skabe et regionalt rutenet
med 850+ km supercykelstier inden 2045. Supercykelstierne, hvis målgruppe er pendlere, fletter fingre
med Fingerplanen og kobler sig til bolig-, arbejds- og uddannelsesområder og til den kollektive transport.
6

Hver rute, der skal etableres, kræver fælles prioritering i alle involverede kommuner både ift. økonomi, ambition og timing - hvilket er en ’tungen-lige-i-munden’-øvelse af de større! I dag er lidt over 200
km etableret, og effekterne er begyndt at kunne ses. På de første 10 ruter, som er blevet evalueret, er
cykeltrafikken gennemsnitligt steget med 75% fra før de blev etableret sammenlignet med tællinger i
2021. Én af grundene kan være, at man begynder at kunne se frugterne af en netværkseffekt, hvor bedre sammenhæng skaber bedre cykelforhold og dermed flere brugere. En anden kan være at trafikken generelt stiger i Danmark, Hovedstadsregionen ikke mindst. Til det er det dog værd at bemærke, at andelen
af cykelpendlere også har været svagt stigende i Region Hovedstaden over en tiårig periode, mens den i
samme periode er faldet på landsplan. 7
Og det er ikke bare korte ture pendlerne giver sig ud på. Den gennemsnitlige cykeltur på supercykelstierne er 13 km (én vej). Til sammenligning er gennemsnitsturen på S-togsnettet 12 km. 8 Supercykelsti-pendlernes hovedmotivationen for den lange cykeltur er som nævnt sundhed, og sundhedsgevinsterne er også hovedårsagen til, at visionsnettet for supercykelstierne er en af Danmarks mest rentable
infrastrukturinvesteringer på transportområdet i Danmark med et beregnet samfundsøkonomisk afkast på
23%.9
Ikke bare københavneri
Sammenhængen og samarbejdet synes altså at kunne betale sig. Og det er ikke kun den verdensberømte cykelby København og de andre kommuner i Supercykelstisamarbejdet, der er af den overbevisning.
Over det seneste årti er stadigt flere regioner i Europa begyndt at arbejde strategisk med regional cykelplanlægning. Sidste år fik Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen et søstersamarbejde i

6. Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen. Link: https://supercykelstier.dk/
7. DTU: Transportvaneundersøgelsen: Ift. rejser med primærformål arbejdsplads i Region Hovedstaden er cykelandelen steget fra 25,6% i
2009 til 27,8% i 2019. Til sammenligning er cykelandelen er faldet fra 20,9% i 2009 til 18,0% i 2019 ift. rejser med primærformål arbejdsplads for personer med bopæl i hele landet.
8. DSB: Tal om togrejser: https://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/rapporter-og-regnskab/data-om-togrejser/
9. DTU: Cost-benefit of bicycle infrastructure with e-bikes and cycle superhighways, 2021. Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/cost-benefit-of-bicycle-infrastructure-with-e-bikes-and-cycle-sup
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Øverst: Supercykelsti på Ishøjruten - foto: supercykelstier.dk
Nederst: Dafne Schippers bridge, Holland - Cykelbro og skole - foto: NEXT architects
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Midtjylland, hvor 10 kommuner og regionen nu er ved at kridte stregerne op for deres supercykelsti-visionsplan. I
år er andre regioner i landet også ved at konstituere tværkommunale cykelsamarbejder.
Ligeledes blev en ny FN-resolution om cykling i marts 2022 vedtaget med en opfordring til at samtænke cykling og kollektiv transport både på land og i by i såvel udviklings- og udviklede lande. Samt at arbejde for bedre
trafiksikkerhed og fremme cykling blandt både individer og virksomheder, for at sikre en bæredygtig udvikling og
reducere udledningen af drivhusgasser. 10

Cyklen som nøglekomponent i morgendagens bæredygtige løsninger
Listen af problemer, som cyklen synes at kunne bidrage positivt til er lang! Vi transporterer os for eksempel mere
og mere, men bevæger vi os mindre og mindre. WHO vurderer, at fysisk inaktivitet er én af verdens største risikofaktorer for ikke-smitsomme sygdomme og død i verden.11 Ifølge Sundhedsstyrelsen er fysisk inaktivitet relateret
til 2,6 mio. ekstra henvendelser til almen praksis og ca. 100.000 hospitalsindlæggelser årligt i Danmark. Lidt under
200 mennesker dør i trafikulykker årligt12 , mens mere end 20 gange så mange anslås at dø årligt af luftforurening13 særligt pga. partikelforurening fra køretøjer. Transporten står for over en tredjedel af Danmarks CO2-udledning. Trængslen på vejene og boligpriserne i hovedstadsregionen er stigende, og uanset om der er behov for mere
vej eller mere byrum så er kvadratmeterprisen dyr.
Der er med andre ord mere end nogensinde behov for sundhedsfremmende, miljøvenlige og pladseffektive transportmidler, og her er cyklen en nøglekomponent. Men med en lang historie, hvor cyklen allerede har oplevet storheds- og nedgangstider er spørgsmålet, hvad potentialet er for, at den vil blive taget lige så alvorligt som, de andre
transportformer, når de store planer for en bæredygtig fremtid udtænkes.
På modstående side oplistes tre udfordringer og tre potentialer, som kan give et forsigtigt bud.

En region med førerpositionspotentiale
Med én af verdens bedste cykelbyer i hjertet af det store tværkommunale Supercykelstisamarbejde, som mange
internationale delegationer valfarter til for at lære af, betragtes hovedstadsregionen som én af de førende cykelregioner i verden. Men selvom vi stadig kan bryste os af en særlig unik cykel-knowhow og -kultur, så synes cykelfremmende tiltag at blive udført med et langt højere tempo og en langt klarere determination i andre europæiske
byer og regioner pt. Så skal vi blive i førerfeltet, skal der trædes til med langt større pedalkraft, end vi hidtil har
været vant til.

10. UN General assembly, plenary, seventy-sixth session, 61st meeting.
Link: https://www.un.org/press/en/2022/ga12408.doc.htm
11. WHO: Health Topics, Physical activity. Link: https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_2
12. Vejdirektoratet: Trafiksikkerhed og ulykkesstatistik.
Link: https://www.vejdirektoratet.dk/tema/trafiksikkerhed-og-ulykkesstatistik
13. Sundhedsstyrelsen: Luftforurening. Link: https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/luftforurening
14. KL, KKR Hovedstaden: Trafik, infrastruktur, klima og miljø. Link: https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-hovedstaden/
15. European Cyclists’ Federation: COVID-19 measures tracker. Link: https://ecf.com/dashboard
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UDFORDRINGER

Cyklen overses
i den strategiske
transportplanlægning

Selvom gennemsnitsturen på supercykelstierne er 13 km, og
selvom ca. halvdelen af alle rejser i Danmark - og ca. 60%
i Region Hovedstaden - er under 10 km, bliver (el)cyklens
potentiale ofte glemt i den overordnede strategiske mobilitetsplanlægning. F.eks. indgår Supercykelstisamarbejdets visionsplan ikke i Hovedstadens 10 VIP-infrastrukturprojekter eller 10
KLIMA VIP-projekter.

Attraktivitetsværdi
er en sjælden gæst

’Frihed og frisk luft’ - mental og fysisk sundhed er hovedmotivationen for pendlerne på supercykelstierne, for at vælge en
aktiv transportform. De bruger myldretiden rekreativt. Skal flere
få lyst til at cykle, bør der i højere grad fokuseres på, hvordan
attraktiviteten kan fremmes uden at gå på kompromis med
fremkommeligheden - også på supercykelstierne!

indtænk
multimodalitet i
store infrastrukturprojekter

I Holland findes en skole, som er bygget sammen med en cykel-/gangbro, en cykelrundkørsel over motorvej, supercykelstier
hægtet på højbaner, cykelparkering i tre etager på stationer. Vi
kunne med fordel tage ved lære af en multimodal tankegang i
anlæg og byggeri. F.eks. er det meste af stiføringen på én af de
mest populære supercykelstier, Farumruten, anlagt i forbindelse
med anlæggelsen af Hillerødmotorvejen i 60’-70’erne. Desværre er der ikke medtænkt supercykelsti på den kommende
forlængelse af Hillerødmotorvejen.

POTENTIALER

15-minutters byen

Alle uagtet alder, baggrund og evner skal have adgang til
dagligdagens behov, som hjem, arbejde, uddannelse, mad,
sundhedspleje, kultur og rekreative tilbud på en 15 minutters
cykel- eller gåtur. Byer som Paris, Barcelona og Rotterdam
arbejder alle efter princippet. Ligesom Fingerplanen, bruger
15-minutters byen mobiliteten som ramme for byudviklingen,
og vil med stor sandsynlig fremme grøn og aktiv transport.

Coronakrisen som
gamechanger

Som både et rekreativt, sikkert og pladseffektivt transportalternativ til f.eks. bil og metro har flere store byer under corona
omstillet trafikken med ‘pop-up’- cykelinfrastruktur. Eksempelvis
i Paris er meget af infrastrukturen nu ved at blive ombygget
til vedvarende cykelinfrastruktur. I Europa er der sammenlagt
investeret 1,7 mia. euro i cykelinfrastruktur under corona-pandemien.

Strategisk regional
cykelplanlægning nu et europæisk
fænomen

Region Hovedstaden var en af de første, men er nu langt fra
den eneste region, som arbejder med supercykelstier. Cycle Highways og strategisk regional cykelplanlægning er et
fænomen som har bredt sig til de fleste europæiske lande, de
seneste år, f.eks. i områder omkring Bruxelles, Paris, Utrecht,
Stockholm og Hamborg.
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Tema 6

Fingerbyens
grønne handske
af Henrik Vejre
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Foto: Henrik Vejre
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Fingerbyens grønne handske
Den grønne Hovedstad
Af Henrik Vejre

Planlægning, ejerskab og raske beslutninger
Oprindelsen til Storkøbenhavns grønne områder er mangfoldig. De ældste og nogle af de mest populære
omfatter de gamle kongelige besiddelser. Jagtskovene nord for København og de kongelige haver i Gentofte, Københavns og Frederiksberg kommuner dannede udgangspunkt for de første offentligt tilgængelige grønne områder. Fredskovsforordningen fra 1805 gav med sin meget håndfaste beskyttelse af skovene et effektivt skjold mod byspredningen nord for København, og skovenes eksistens sikrede en tæt
kontakt mellem byen og det grønne. De kongelige haver og skovene blev så at sige en gratis omgang
grønne områder til byen, længe inden en egentlig planlægning kunne sikre befolkningen grønne områder. Københavns Kommune fik efter Grundloven af 1849 selvstyre og kunne i nogen grad tage hånd om
sin egen byudvikling. En overenskomst mellem stat og kommune åbnede mulighed for grønne områder
på den sløjfede fæstningsring, og voldparkerne blev de første offentlige grønne områder. Det stod i skarp
kontrast til udviklingen på de private grunde på brokvartererne der i vidt omfang blev udsat for spekulationsbyggeri gennem den sidste halvdel af 1800-tallet – helt uden grønne islæt. Betydningen af offentligt
ejerskab for tilvejebringelse af grønne områder stod herefter klart. Samtidig stod Frederiksberg Kommune for en række initiativer der skulle sikre en grønnere by, med udstrakt brug af gadetræer, småparker og
åbne karreer.
Udvidelsen af Københavns Kommune i 1906 med indlemmelsen af nabosognene, gav helt nye muligheder for en grøn byplanlægning. Med ejerskab til de indlemmede distrikter kunne kommunen i langt højere grad sikre grønne områder i de nye bykvarterer, og en central planlægning gav det nye København en
række parker, som fx Vigerslevparken og Utterslev Mose. Med Københavns hastige udbygning og nabokommunernes kraftige byvækst, blev behovet for en sammenfattende planlægning for hele Københavnsegnen presserende fra 1920’erne – og de grønne områder var en klar prioritet blandt planlæggerne.
Eftersom kommunerne ikke samarbejdede om en sammenfattende planlægning, var en statslig intervention nødvendig for at sikre at byvæksten ikke opslugte alle de attraktive landskaber ved skove, søer og
kyster. Med afsæt i Den Grønne Betænkning fra 1936 sikrede staten gennem fredningsplanlægning og
rejsning af en lang række fredningssager omfattende fredninger fra 1938 og gennem de følgende tre
årtier. Fokus i denne indsats var i høj grad Københavns Nordegn, hvor byudviklingspresset var stort og de
landskabelige værdier monumentale. Både private og offentlige områder blev fredet, og fredningsloven
viste sig som et effektiv, men dyrt instrument.
Med Fingerplanen fra 1947 rykkede byudviklingsinteresserne på Københavnsegnen i højere grad mod
vest og sydvest. Fingerplanens vision om grønne kiler, der kunne sikre befolkningen i de nye fingerbyer
grønne områder tæt på boligerne, blev udfordret fra mange sider. Dels overgik arealkrav og hastigheden
i byudviklingen alle forestillinger, dels kunne man ikke bruge fredningsloven til at sikre grønne områder
i Vestegnens ordinære landbrugslandskab. En kopi af nordegnens strategi med at sikre grønne områder gennem fredninger, var derfor ikke mulig. I stedet måtte man gennem særlove, -bevillinger, statslige
og kommunale initiativer i kapløb med byudviklingen sikre grønne områder. 1950’erne, 1960’erne og
1970’erne blev de store projekters tid, med anlæggelsen af skove, strandparker og byparker, ikke mindst
på Vestegnen. Erfaringerne med de mangelfulde planinstrumenter gav afsæt til planreformen i 1969 og
indledningen til regionplanlægningens tidsalder. Regionplanerne indebar en langt mere effektiv beskyttelse af de grønne områder, løftede ansvaret ud af kommunerne og sikrede en regional tilgang til forsyningen med de overordnede grønne strukturer. Med opdeling i by- og landzone fik man et mere effektivt
redskab til at styre bebyggelsen uden at måtte anvende dyre fredninger, skovrejsning og andre greb.
Regionplanlægningen betød en konsolidering af de grønne områder gennem 1970’erne og 1980’erne.
Der var også tale om en lavvækstperiode hvor presset fra byudviklingen var langt mindre end i de foregående årtier. Det betød at presset for at bygge i de grønne områder lettede, og i epoken fik Københavnerne også adgang nye grønne områder som fx Kalvebod Fælled og Køge Bugt Strandpark. Fra midten
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Øverst: Kongens Have - Foto: Parkmuseerne
Nederst: Jægersborg Dyrehave foto. Wonderful Copenhagen/Daniel Rasmussen
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af 1990’erne indledtes en ny vækstperiode i Storkøbenhavn, men i modsætning til de hidtidige arealudvidelser blev der i det nye årtusinde lagt øget fokus på byfortætning og omdannelse af havne- og industriområder i de indre byområder. Den fortsatte udbygning af byfingrene, ikke mindst i Frederikssunds- og
Roskildefingrene, medførte udpegning af kileforlængelser til sikring af en fremtidig forsyning med grønne områder, samt udpegning af en ydre grøn ring. Planlægningsansvaret overgik i 2007 fra de regionale
myndigheder til Staten, og siden har udviklingen i Storkøbenhavn været rammesat af Fingerplanerne, der
formelt er landsplandirektiver. Fingerplanenerne har ikke grundlæggende ændret status for de grønne
kiler.
Status for de grønne områder
Københavnsegnen er generelt velforsynet med grønne områder, men de grønne områder er skævt fordelt. Der er generelt et underskud i de indre dele, mens de ydre dele i fingerbyerne er velforsynede. Der
kan være lokale underforsynede områder også i omegnskommunerne. Den skæve fordeling skyldes især
den historiske byudvikling, hvor de ældste boligkvarterer generelt er underforsynede. Men også at en stor
del af de grønne områder er udlagt som større sammenhængende områder, som ikke altid ligger tæt på
boligområder. I en del undersøgelser ligger København generelt lavt i udbuddet af nærrekreative områder. Men der er grund til at være varsom med at sammenligne København med andre byer, og i al fald
gøre sig bevidst hvad man sammeligner. København er et vidt begreb – og det er ikke altid klart om det
er fx Københavns kommune, Region Hovedstaden, eller Fingerplanområdet der indgår i sammenlignende
analyser.
Generelt er de grønne områder i Storkøbenhavn som sådan godt beskyttede. Dette betyder ikke, at de
grønne områder ikke er under pres, men der er ikke generelt tale om et bebyggelsespres. Det aktuelle
pres på de grønne områder er af meget forskellig karakter, der afhænger af type og beliggenhed af områderne. De Københavnske og de Frederiksbergske parker har fx i de senere år været udsat for et stigende publikumspres, der kulminerede under coronanedlukningen. Den nye vandrerute på Amager blev også
genstand for et voldsomt pres under nedlukningen. Omvendt er der stadig rigtig god plads i mange af de
større grønne områder i byranden.
Set over de sidste par årtier har parkerne og de grønne områder været udsat for et stigende pres for
alternative anvendelser og mere moderne faciliteter. Behovet for faciliteter til klimatilpasning bliver i
stigende grad efterspurgt og tilladt. I de sidste årtier har store infrastrukturanlæg også skåret bidder af
kilerne, fx ved anlægget af Frederikssundsmotorvejen og Ringstedbanen. Også behovet for en styrkelse af biodiversitet har nødvendiggjort en ændret drift i de grønne områder. Behovet for opgraderinger
af publikumsfaciliteter i de grønne områder har været stærkt omdiskuteret, og der foregår en løbende
planlægning for at kunne håndtere flere besøg. Det kan også konstateres at der løbende sker en ændring i de forventninger de besøgende har til faciliteter i fx strandparkerne. En forventning der i en række
tilfælde imødekommes med tilladelser til opførelse af nye publikumsfaciliteter.
Som nævnt er der derimod ikke noget omfattende pres på overgang til anden anvendelse som fx bebyggelser. Amager Fælled sagen med det omdiskuterede byggefelt er ikke en typisk sag for de grønne
områder. Hver fingerplanrevision indebærer typisk mindre ændringer i kilestatus. Ophævelse af kilestatus
for et grønt område skal ledsages af kompenserende udpegninger.
Overgangen fra det regionale niveau til det statslige niveau har betydet et mindre fokus på tiltag der går
på tværs af kommuner, som fx naturforvaltning og stiplanlægning. Der er derfor et behov for en mere
sammenhængende planlægning i fremtiden.
Fremtiden for de grønne områder
I fremtiden vil vi i de grønne kiler skulle tage stilling til en fortsat udvikling og pres. Vi skal indse, at der
konstant vil være nye ønsker til anvendelse af de grønne områder. Det er et grundvilkår konstant at forsvare deres eksistens og at tilpasse dem de nye krav som nye generationer stiller.
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Øverst: Amager fælled - Foto: Henrik Vejre
Nederst: Gribskov foto. Wonderful Copenhagen/Giuseppe Liverino
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Fra myndighedernes side arbejder man på en udvidelse af de grønne kiler, der skal sikre større områder
der er reserveret den almene rekreative brug. Aktuelt er et revisionsforlag til Fingerplanen, der vedrører
kiler og kileanvendelse sendt i høring. Forslaget udvider de grønne kiler med eksisterende statsskove
og naturområder. Forslaget vil ikke ændre anvendelsen væsentlig, men understrege at skovene og naturområderne tæt på byen i særlig grad skal kunne anvendes af det almindelige friluftsliv. Dertil kommer et
ændringsforslag der skal muliggøre byggeri målrettet offentlige rekreative aktiviteter. Nyt byggeri strider
mod kilebestemmelserne, men der åbnes for at byggeri kan erstatte eksisterende byggeri, eller opføres
hvor der er revet andet byggeri ned. Nyt rekreativt byggeri skal være tilgængeligt for offentligheden.
En løsning på fremtidens øgede besøgsintensitet og ønsker til indpasning af nye funktioner i kilerne, kan
være en yderligere zonering der opdeler de grønne områder efter aktivitetstyper og intensitet – som det
allerede i vidt omfang sker. Det kan være nødvendigt yderligere at understrege forskellene i kiletyperne;
om det er indre eller ydre kiler eller bykiler. Der forestår en stillingtagen til hvor meget der skal tages
hensyn til klimatilpasningsanlæg. Der er ingen tvivl om at der i fremtiden vil blive lagt større vægt på at
fremme biodiversitet og naturlige processer. Endelig vil den grønne omstilling også sætte bylandbrug på
dagsordenen, en sektor der stort set er fraværende i forvaltningen af de grønne områder i dag, når der
ses bort fra kolonihaver. Det er centralt at afklare hvilken rolle den overordnede fysiske planlægning skal
spille. Og at afklare rollefordeling mellem staten som fingerplanmyndighed og kommunerne der ofte har
ansvaret for den lokale drift af arealer.
Der vil i fremtiden skulle findes løsninger på den manglende sammenhæng i natur og infrastruktur på
tværs af kommunerne, og samarbejdet mellem kommunerne skal styrkes. Der er en del fine eksempler
på kommunale samarbejder, men der er generelt ikke et krav om det. De største behov for en styrkelse af
kilerne og udvidelse af de grønne områder findes i de indre bydele. De mange nye boligkvarterer i håndfladen, som fx i havneområderne eller langs letbaneringen, skærper behovet for grønne områder. Men
også i de ældre boligkvarterer som Vesterbro og Nørrebro er behovet fortsat stort. De store byomdannelser langs letbanen og i gamle industriområder i omegnskommunerne bør ledsages af nye bykiler, som
det også er krævet i Fingerplanen.
Eksempler:
•

Søllerød Naturpark er et stort sammenhængende fredet område i nordkøbenhavn, der blev sikret ved en langvarig
fredningsindsats indledt sidst i 1930’erne og først endelig afsluttet med en stor samlende fredningsdeklaration i det
nye årtusinde. Naturparken er typisk for de nordkøbenhavnske fredninger der sikrede værdifulde landskaber til natur og
rekreation.

•

Køge Bugt Strandpark er resultatet af et statsligt-kommunalt samarbejde, der dels sikrede Køge Bugt Kysten mod oversvømmelser, dels skabte et stort og attraktivt rekreativt område for den voksende befolkning på Vestegnen. Strandparken var ikke mindst en reaktion på den planløse bebyggelse af flere tusinde strandgrunde mellem Gl. Køge Landevej og
kysten i 1930’erne. Strandparken gav kysten tilbage til borgerne.

•

Amager Fælled rummer dels noget af det mest oprindelige natur i Københavns kommune, dels opfyldninger fra årtiers
anvendelse som losseplads. Med sin beliggenhed tæt på Københavns centrum udgør fælleden et uhyre vigtigt rekreativt
område, men også et område der har været omfattet af flere bebyggelsesplaner gennem tiden. Det seneste opgør om
bebyggelsesfelter og fredninger er en uskøn parade af dårlige beslutninger fra alle involverede aktører.
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UDFORDRINGER

Få grønne områder
centralt i
hovedstaden

Det storkøbenhavnske område er forskelligt forsynet med
grønne områder. Dele af de tæt bebyggede indre dele af
København har en underforsyning med grønne områder tæt på
boligerne, mens forstadsområderne ofte er velforsynede. Hvordan kan vi sikre mere grønt i de tættest bebyggede områder?

Ringe biodiversitet

Biodiversiteten i mange af de grønne områder – fra byparkerne til de bynære skove og fredede landskaber – er ringe.
Storkøbenhavns ansvar for at styrke biodiversiteten skal først
og fremmest udfoldes i de grønne områder. Hvordan sikrer vi
biodiversiteten samtidig med at de grønne områder opretholdes som vigtige rekreative områder?

Rekreativt brug
sætter grønne
områder under pres

Nye former for rekreative aktiviteter, stigende intensitet i rekreativ brug, og efterspørgsel på rekreative faciliteter inklusive
bygninger, sætter mange grønne områder under pres. Opbakningen til de grønne områder i befolkningen kræver at de kan
fornys, men omvendt står der også store værdier på spil hvis
man tillader udvikling i områderne. Hvordan kan de grønne
områder fornys uden at kvaliteterne kompromitteres.

POTENTIALER

Bæredygtig
udvikling af grønne
områder

Storkøbenhavn har store sammenhængende grønne områder, der er sikret og skabt for efterhånden flere generationer
siden. Der er ikke som sådan nogen trussel mod dem i form
af bebyggelse, men der er store uforløste potentialer for deres
bæredygtige udvikling med plads til natur og mennesker.

Stort potentiale i de
ydre grønne kiler

I de yderste grønne områder, der er omfattet af grøn kile
status – de ydre kiler – er der behov for en gennemgribende
planlægning og forvaltning for at sikre at de nye kiler udvikles
til attraktive naturområder til rekreativ brug. Potentialerne i de
omfattende områder der er udpeget som ydre kiler er store.

Bylandbrug

Internationalt er urban farming eller bylandbrug en hastigt
voksende sektor. I dag fylder denne sektor nærmest ingenting.
Det er svært at forudsige behovet for bynære landbrugsarealer
med en produktion der er direkte målrettet det lokale byområde. Der er behov for at afsøge potentiale i at integrere bylandbrug i nogle grønne områder?
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