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Et århundrede med planlægning  
af grønne områder  

i Storkøbenhavn
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Opsummering

I dette temahæfte kigger vi på den fysi-
ske planlægnings rolle og effekter og ana-
lyserer de planlægningsmæssige og dertil 
hørende juridiske og forvaltningsmæssige 
virkemidler, der fra det tyvende århund-
redes begyndelse har sikret befolkningen 
adgang til grønne områder.

Hovedvægten i analysen er lagt på perio-
den fra midten af 1930’erne til i dag. I den-
ne periode bliver der for alvor sat fokus på 
at formulere en sammenfattende fysisk 
planlægning for hele det storkøbenhavn-
ske område – og planindsatsen fra de en-
kelte kommuner bliver udvidet til regionalt 
og nationalt niveau.

Adgang til grønne områder er af stor be-
tydning for bybefolkningens velfærd og 
sundhed. Derudover spiller byernes grønne 
områder en væsentlig rolle i klimasikringen 
og sikringen af den biologiske mangfoldig-
hed samt i bevarelsen af landskabelige og 
kulturelle værdier.

Sammenlignet med andre metropoler i 
verden er Storkøbenhavn begunstiget af 
relativt omfattende grønne områder, sko-
ve og åbne landskaber i tæt tilknytning til 
de beboede områder. Dette til trods for, 
at Københavnsområdet rummer meget få 
områder, der er umulige at bebygge. Man-
ge andre byer spreder sig i områder med 
fx bjerge og vådområder, der er meget 
vanskelige at bebygge, og som derfor får 
lov til at ligge som grønne områder. I Kø-
benhavnsområdet kræver sikringen af de 
grønne områder derimod aktiv indgriben 
fra det offentliges side, ofte understøttet 
af private initiativer.

Historien om sikringen af grønne områ-
der og åbne landskaber i og omkring Stor-
københavn går langt tilbage. I løbet af 
det tyvende århundrede opstår der såle-
des en høj grad af konsensus om beho-
vet for at sikre rekreative områder til den 
hastigt voksende befolkning, og gennem 

forskellige politiske og administrative re-
gimer (med varierende lovgivningsmæssi-
ge rammer for arealforvaltning og fysisk 
planlægning) bliver der arbejdet med etab-
leringen af det store antal velfungerende, 
rekreative områder, vi kender i dag. En høj 
grad af kontinuitet i arbejdet med grønne 
områder ligger til grund for den nuværende 
forsyning med rekreative områder. Denne 
kontinuitet har været opretholdt gennem 
det meste af et århundrede.

Indsatsen for en overordnet grøn planlæg-
ning i det storkøbenhavnske område tager 
på mange måder afsæt i den københavn-
ske parkplanlægning, der bliver udfoldet 
i de første årtier af det tyvende århund-
rede. I denne periode bliver Københavns 
Kommunes bebyggede areal udvidet be-
tragteligt med de store indlemmelser af 
nabosognene i 1901. Det lykkes imidlertid 
at friholde parker og parkbælter i de nye 
forstæder. Parkerne ligger hovedsageligt i 
områder, der alligevel ikke er velegnede til 
bebyggelse, men danner præcedens, da en 
plan for hele det storkøbenhavnske områ-
de skal udfoldes. Dette beskrives nærmere 
i kapitel 2.
 
Den egentlige regionale planlægning for 
sammenhængende grønne områder ta-
ger afsæt i Den Grønne Betænkning, der 
bliver offentliggjort i 1936. Fra 1938 im-
plementerer man betænkningens visioner 
om fredning af områder med stor rekrea-
tiv betydning og binder dem sammen ved 
hjælp af et rekreativt stinet. Dette arbejde 
gennemgås i kapitel 3. Fredningsarbejdet 
viser sig nyttigt i den nordlige del af Stor-
københavn. Her passer de store kulturhi-
storiske og landskabelige kvaliteter fint til 
fredningslovgivningens formålsparagraf, 
og store landskabelige og rekreative vær-
dier kan sikres. Anderledes forholder det 
sig med den flade, skovløse Københavns 
Vestegn, der i efterkrigstiden er genstand 
for den væsentligste byudvikling omkring 
Storkøbenhavn.

Med afsæt i Fingerplanen fra 1947 indle-
des et omfattende arbejde med at sikre 
grønne områder på Vestegnen. De væ-
sentligste områder er de såkaldte grønne 
kiler, der skal adskille Vestegnens byfing-
re. Udfordringen er at sikre større grønne 
områder i et lovgivningsmæssigt og plan-
lægningsmæssigt tomrum – i en situati-
on, hvor Storkøbenhavns vækst overgår 
alt, man hidtil har erfaret.

I kapitel 4 ser vi overordnet på 1950’ernes 
og 1960’ernes planlægning, der er præ-
get af en hastig byvækst og mangelfuld 
lovgivning. I kapitel 5 analyserer vi regi-
onplanlægningens tidsalder, der inde-
bærer en afgørende sikring af de grønne 
områder. Planlægningen giver helt nye 
redskaber til myndighedernes arbejde 
med de grønne områder. Gennem genera-
tioner af kommune- og regionplaner op-
når man efterhånden en fastfrysning af 
grænserne mellem det bebyggede og det 
åbne land. Bevidstheden om værdien af de 
grønne områder stiger, og med den sidste 
regionplan for hovedstaden i 2005 er de 
grønne områder ophøjet til at være afgø-
rende for vækst og beskæftigelse i Storkø-
benhavn. I kapitel 6 og 7 giver vi eksempler 
på henholdsvis fredningsplanlægningen 
og den mere projektorienterede planlæg-
ning – henholdsvis i Søllerød Kommune og 
i forbindelse med Vestskoven.

Analyserne er baseret på en historisk ana-
lyse af dokumenter, herunder planer, be-
tænkninger, love og arkivmateriale samt 
anden litteratur om den storkøbenhavn-
ske planlægning.

Temahæftet er skrevet af Henrik Vejre, 
Københavns Universitet. Til kapitel 6 har 
Caspar Christiansen, Frederiksberg Stads-
arkiv, Morten Chr. Richard, Rudersdal Mu-
seer, og Jon Voss, Rudersdal Kommune, bi-
draget, og til kapitel 7 har Lene Skodborg 
og Bo Fritzbøger, Københavns Universitet, 
bidraget. 
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Hovedresultater

Kontinuitet i planlæg-
ningen

I det meste af et århundrede har den 
storkøbenhavnske fysiske planlægning 
været båret af en høj grad af kontinui-
tet. Kontinuiteten har været sikret gen-
nem de personer, der har været involveret 
i planlægningen, samt gennem udvikling 
og fastholdelse af centrale planprincipper 
og ledemotiver. Dertil kommer en høj grad 
af professionalisme i planlæggerkredse, 
der afspejler sig i udformningen af plan-
dokumenter.

Flere eksempler på kontinuitet i person-
kredsen kan fremhæves. Olaf Forchham-
mer var medvirkende til København Kom-
munes byplanlægning i den første halvdel 
af det tyvende århundrede, herunder 
parkplanlægningen. Forchhammer var ho-
vedforfatter til den epokegørende Grøn-
ne Betænkning fra 1936 om arealer til be-

folkningens friluftsliv. Samme år blev han 
Københavns Stadsingeniør. Han var med 
sæde i Det Grønne Udvalg selv med til at 
virkeliggøre Den Grønne Betænknings in-
tentioner gennem 1930’erne og 1940’erne. 
Han skrev endvidere et omfattende ind-
læg i Fingerplanen fra 1947.

Den gruppe, der udarbejdede Fingerpla-
nen mellem 1945 og 1947, bestod af me-
get unge planlæggere under ledelse af 
Peter Bredsdorff. Gruppens medlemmer 
kom hver især til at arbejde med fysisk 
planlægning i de næste mange årtier. 
Bredsdorff selv blev sammen med flere 
andre ansat i Boligministeriet, der stod 
for udarbejdelsen af de partielle byplaner 
i 1950’erne. Bredsdorff udførte senere 
omfattende byplanlægning i blandt an-
det Birkerød og København. Poul Lyager 
var udlånt til Fingerplanteamet af Køben-
havns Kommune, vendte tilbage hertil og 
prægede den københavnske planlægning 
i årtier.

Planprincippet om at udpege grønne om-
råder som det første skridt i enhver byud-
vikling var Olaf Forchhammers kongstanke 
og fint udfoldet i Den Grønne Betænkning, 
fredningsplanerne og Fingerplanen. Det er 
et princip, der senere er fulgt i mange stor-
københavnske planer som fx Køge Bugt 
Planen, planen for Trekroner ved Roskilde, 
og som videreføres i de nye byer i Frede-
rikssundfingeren, fx i den nye by Vinge.

Selve fingermotivet, der som ledemotiv i 
den storkøbenhavnske planlægning reelt 
har været uantastet siden 1947, er også 
et væsentligt element i kontinuiteten. 
Motivets svagheder til trods, og til trods 
for angreb på princippet i 1950’erne og 
1960’erne og Københavns Kommunes pla-
ner i 1960’erne, har det overlevet voldsom-
me ændringer i planernes forudsætninger. 

Tolv forsider fra planer gennem 90 år vidner om kontinuiteten  

i planlægningen af det Storkøbenhavnske område.
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Med fredningslovgivning, fredningsplan-
lægning og Statsministeriets aktive ind-
sats i 1937-1950 indledtes en tradition. 
Traditionen søgtes videreført med Fin-
gerplanen og byplanlægningen gennem 
1950’erne og 1960’erne. I 1970’erne tog 
den moderne planlov over med region- og 
kommuneplaner. Endelig overtog staten 
igen det overordnede ansvar i 2007 med 
de moderne Fingerplaner, der retligt blev 
udformet som landsplandirektiver.

Samlet set repræsenterer alle disse for-
hold en enestående kontinuitet.

Accept af overordnet 
styring

Siden 1930’erne har der været en generel 
accept af, at flere og højere myndigheds-
niveauer skal inddrages i planlægningen 
af grønne områder, i tilfælde hvor lokale 
myndigheder ikke magter opgaven, eller 
hvor regionale og statslige interesser ve-
jer så tungt, at myndigheder må interve-
nere i kommunernes planlægning. 

Ikke mindst accepten af at staten i Kø-
benhavnsområdet skal spille en væsent-
lig rolle i sikringen af de grønne områder 
er bemærkelsesværdig. Staten har ledet 
fredningsplanlægningen, godkendt byud-

viklingsplaner og region- og kommunepla-
ner. Staten har også ledet udførelsen af 
konkrete projekter – fx inddæmningen af 
Vestamager, anlæggelsen af Vestskoven 
og Køge Bugt Strandpark. 

Finansieringen af fredningsindsatsen og 
de store projekter udtrykker også det an-
svar for lokale grønne områder, som højere 
instanser har taget. Københavns Kommu-
ne, Frederiksberg Kommune, Københavns 
Amt og staten har løbende bidraget til 
fredningserstatninger og konkrete pro-
jekter som fx Vestskoven. Dette var ud 
fra den klare erkendelse, at det også ville 
komme fx Københavns Kommunes bor-
gere til gavn, at der blev fredet områder i 
Nordegnen og plantet skov på Vestegnen.
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×  FIGUR 0.1 REKREATIVE STIER I DET NORDLIGE STORKØBENHAVN

I 1940 kunne en omfattende plan for anlæg af rekreative stier i det nordlige Storkøbenhavn sættes i værk. De dystre omstændig-

heder var besættelsen, der gav mulighed for igangsættelsen af beskæftigelsesprojekter betalt af staten. Planen blev ikke fuldt 

gennemført. De etablerede stier udgør rygraden i det nordkøbenhavnske stinet i dag.
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God forvaltningsskik
Planlægningen for grønne områder har 
haft en vis succes, målt i forhold til på 
den ene side de skiftende visioner om 
meget omfattende grønne områder og 
på den anden side det massive byudvik-
lingspres, der har gjort sig gældende i ef-
terkrigstiden. Som væsentlige elementer 
i denne relative succes for planlægningen 
af grønne områder står den generelle re-
spekt for planer og love, en vis admini-
strativ transparens og en høj grad af in-
tegritet i embedsværket. Respekten over 
for fredningsinstrumentet er her central. 
Fredning er med sit ekspropriative ind-
greb i ejendomsretten mod erstatning et 
stærkt juridisk værktøj. Når en fredning er 
gennemført, med ofte meget detaljere-
de forskrifter for arealforvaltning, er den 
svær at ændre. Dette har været en væ-
sentlig fordel i Storkøbenhavn. Overtræ-
delser af fredningsbestemmelser bliver 
der i reglen slået hårdt ned på.

Fredningsplanlægningen kompenserede 
for en af fredningsinstrumentets væ-
sentligste ulemper – den ofte lange be-

handlingstid. Et areal, der er optaget på 
en fredningsplan, kan ikke ændre status, 
før en fredningskendelse er truffet.

Anderledes forholder det sig med den øv-
rige fysiske planlægning, der båndlægger 
arealer. Yderzonearealer i 1950’erne og 
1960’erne, og landzonearealer efter 1970, 
gav ganske vist begrænsninger i den be-
byggelse, man kunne foretage i disse 
zoner. Men arealer kan skifte status, og 
retningslinjerne for arealanvendelsen i 
zonerne kan lempes. De rene landzone-
bestemmelser viste sig utilstrækkelige 
til en varig sikring af ikke-fredede grønne 
områder. Dette løste man ved regionplan-
lægningens udpegninger af kileområder 
og andre grønne områder med forbud 
mod bymæssig udnyttelse, hvilket ef-
terhånden sikrede kilerne mod yderligere 
byudvikling. De grønne strukturer i regi-
onplanlægningen blev i hver plangenera-
tion bekræftet som et bærende element i 
den storkøbenhavnske planlægning.

Der har været enkeltsager, hvor styrken af 
bestemmelserne har været testet – som 
fx grove overtrædelser af fredningsbe-

stemmelserne, pludselig ændring af zone-
status eller nye projektideer, der lægger 
beslag på grønne områder. Men i hoved-
sagen står der en meget stor respekt om 
arealstatus i de grønne områder.

Ad hoc-løsninger
Det er karakteristisk, at en hel del af de 
storkøbenhavnske projekter – store som 
små – er blevet til ved en kombination af 
tilfældigheder, resolut indgriben og ud-
nyttelse af politisk momentum inden for 
afgrænsede tidsrum. Dét kombineret med 
en omhyggelig og langsigtet planlægning, 
der har udstukket en overordnet kurs, har 
skabt meget væsentlige resultater.

Stiloven fra 1940 virkeliggjorde mange af 
de visioner, der lå indlejret i Den Grønne 
Betænkning. Det omfattende net af re-
kreative stier, der blev anlagt i medfør af 
loven, er et af hovedaktiverne i den rekre-
ative infrastruktur, ikke mindst nord for 
København.
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Anlægget af Vestskoven, der omtales i 
kapitel 6, er et godt eksempel på en gam-
mel ide, der inden for et meget afgrænset 
tidsrum pludselig opnår politisk momen-
tum. Med handlekraftige beslutningsta-
gere og meningsdannere, der så nødven-
digheden i en resolut indsats, kunne man 
realisere visionen om en Vestskov.

Konstant fornyelse af 
rationalet

De grønne områder i Storkøbenhavn har 
opnået en meget bred accept blandt be-
folkning og politikere. Værdien af en god 
forsyning med rekreative områder har 
ikke været en tilfældig, forbigående trend. 
De grønne områder har fra starten været 
tillagt stor betydning for rekreation og 
for kulturhistorie. Med tilføjelsen af nye 
funktioner som biodiversitet og klimasik-
ring har de grønne områder bevaret deres 

aktualitet. De områder, man efterhånden 
har fået beskyttet, har dermed kunnet 
opfylde nye samfundsmæssige behov, i 
takt med at den politiske dagsorden har 
ændret sig.

Visse af de funktioner, der gør sig gæl-
dende i områderne, har været kontrover-
sielle. Således er der stor usikkerhed om 
placeringen af vindmøller og bymæssige 
sportsanlæg i kilerne. Det har også væ-
ret kontroversielt at lægge motorveje og 
jernbaner i kilerne, selvom de i Fingerpla-
nen faktisk også var tiltænkt disse funk-
tioner.

Om begrebet København

København som geografisk begreb kan give anledning til forvirring. København er 
naturligvis først og fremmest betegnelsen for Københavns Kommune. I praksis ofte 
inkluderende Frederiksberg Kommune. Begrebet Storkøbenhavn har været anvendt 
gennem store dele af det tyvende århundrede om større og større geografiske om-
råder. Begrebet Storkøbenhavn har typisk omfattet de kommuner, der var fuldt 
udbyggede, og de kommuner, der var under udbygning. Københavns amt omfatte-
de kommunerne i en ring omkring Københavns Kommune – men ikke Københavns 
Kommune og Frederiksberg Kommune, der havde både amts- og Kommunestatus.  
Hovedstadsbegrebet har også været anvendt om regionen omkring Storkøbenhavn 
– i Hovedstadsrådet, der i 1980’erne omfattede de gamle amter København, Frede-
riksborg og Roskilde samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, og i 
Hovedstadens Udviklingsråd i 00’erne, der dækkede de samme enheder. I dag om-
fatter Region Hovedstaden nogenlunde de gamle Frederiksborg Amt og Københavns 
Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune - og Bornholm.

Stiloven var ikke blevet til uden de be-
skæftigelsesinitiativer, regeringen satte 
ind med for at bekæmpe arbejdsløsheden 
og for at reducere antallet af danskere, 
der tog anvist arbejde i Tyskland under 
besættelsen.

På denne dystre baggrund må det kon-
stateres, at loven var af afgørende betyd-
ning for den rekreative infrastruktur, der 
markant øgede de rekreative muligheder 
inden for ganske få år. Det kunne uden 
loven have taget årtier at få etableret sti-
erne – om nogensinde.

Selve fredningsindsatsen nord for Køben-
havn, som den er eksemplificeret i kapitel 
6, bærer stærkt præg af forhandlingsba-
serede ad hoc-løsninger, der overbeviste 
private lodsejere om at lade deres area-
ler frede. Indimellem har man i disse for-
handlinger og individuelle aftaler gået ud 
over, hvad man i dag ville kalde god for-
valtningsskik. 



De grønne områder er et meget væsentligt aktiv for 
Hovedstadsregionen. I det daglige er Storkøbenhavns 
grønne områder på mange måder noget, som befolk-
ning, myndigheder og politikere tager for givet. I dette 
temahæfte ser vi nærmere på den lange historie bag 
sikringen af de grønne områder. Ikke mindst den lange 
kontinuitet i planlægningen, som har været afgørende. 
Flere generationer har været enige om grundpræmis-
sen om at sikre grønne områder af høj kvalitet til den 
voksende bybefolkning, men de har fundet vidt for-
skellige plan- og forvaltningsløsninger. En hovedkon-
klusion er, at statslig indgriben har været afgørende – i 
en del tilfælde bakket op af private initiativer. Endelig 
har en generel respekt for fysisk planlægning og for-
valtningsteknik spillet en væsentlig rolle for sikringen 
af Storkøbenhavns grønne områder. Adgang til grøn-
ne områder er af stor betydning for bybefolkningens 
velfærd og sundhed. Derudover spiller byernes grønne 
områder en væsentlig rolle i klimasikringen og sikrin-
gen af den biologiske mangfoldighed samt bevarelsen 
af landskabelige og kulturelle værdier.

Et århundrede med planlægning  
af grønne områder i Storkøbenhavn   

Hvordan er de omfattende grønne områder, der  
kendetegner Storkøbenhavn, blevet planlagt og bevaret 

siden begyndelsen af det tyvende århundrede?




