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Klima og fysisk planlægning –
hvorfor ? 

 Samspillet mellem klimaet 
og den fysiske planlægning 
er ikke så fremtrædende, 
som det kunne være

Foto: DSB
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6 anbefalinger

1. Få byplaner og klimaplaner til at hænge bedre 
sammen

2. Brug den eksisterende by
3. Overvej altid fortætning
4. Planlæg for større regionale sammenhænge
5. Samtænk trafikplanlægning og byplanlægning
6. Styrk bæredygtig adfærd
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Anbefaling 1. 
Få klimaplaner og byplaner til at 
hænge bedre sammen

 Benyt klimamålene i planlægningen I den 
kommende planstrategi kan det overvejes, hvordan 
klimamålene indarbejdes - helt konkret – det 
gælder også for de lokalplaner, der løbende 
udarbejdes.

 Bring klimaplanlæggere og byplanlæggere tættere 
sammen. Skab fælles sprog, identificer muligheder 
og overvej den interne organisering

Foto: Dansk Byplanlaboratorium
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Anbefaling 2. 
Brug den eksisterende by
 Omdan og genbrug bystrukturen – både i bymidterne, 

i de udtjente erhvervsområder, i landsbyerne og i 
forstædernes mere åbne bebyggelser. Kommunerne 
kan styre dette gennem kommune og lokalplaner. 
Der kan også udpeges specifikke 
omdannelsesområder i kommuneplanen for at 
målrette udviklingen.

Foto: JJW

KOMMUNENS ROLLE
Kommuneplanen sætter rammer for byvækst – og det 
er derfor en politisk beslutning om man vil udlægge 
ny by eller forbedre den eksisterende. Derudover kan 
der udpeges særlige byomdannelsesområder
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Anbefaling 2.
CASE HØJE TAASTRUP

Fortætning af eksisterende by
I Høje Taastrup er nedrivningen og omdannelsen af 
boligbebyggelsen Taastrupgaard kombineret med 
opførelsen af et nyt Rådhus. Her genanvender man 
beton fra boligblokkene til fundamentet til det nye 
Rådhus
Konkret spares 25% CO₂ i forbindelse med Rådhuset 
og Taastrupgaard, men den største besparelse 
opstår ved at man bygger i den eksisterende by i 
stedet for udenfor byen.

Foto: Unicon

FAKTA
Ved at genanvende det meste af overskudsjorden ved Taastrupgaard
(ca 9.0000 ton) er der sparet omkring 30 ton CO₂
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Anbefaling 3. 
Overvej altid fortætning
 Benyt lokalplanerne til at skabe 

tætte, klimavenlige byområder med 
kvalitet i byliv og bebyggelse. 

 Opstil kriterier for de gode 
byområder og undgå at udvikle på 
bar mark

KOMMUNENS ROLLE
Kommune- og lokalplaner er stærke redskaber til 
at styre hvor byudviklingen finder sted – og 
lokalplanerne kan sikre den fornødne kvalitet

Foto: Entasis
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Anbefaling 3. 
CASE BODØ

Kommuneplanen bruges offensivt 
til at sikre en grøn og kompakt 
byudvikling

Desuden arbejder man med  
såkaldte Zero Emission 
Neighbourhoods

Foto: Quite Adept, Flickr Creative Commons
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Professor Petter Næss har vist, at teknisk infrastruktur står for 

en sjettedel af energiforbruget til at bygge de fysiske strukturer 

i en by. I en tæt by skal der også færre meter transportårer og 

ledningssystemer til, end hvis bebyggelserne ligger spredt. I 

forstæder kan fortætning ske ved blanding af boligområder 

med ikke-forurenende erhverv og detailhandel for at skabe 

mindre afstande til dagligdagsaktiviteter.

Anbefaling 3. 
FAKTA Overvej altid fortætning
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Anbefaling 4. 
Planlæg for større regionale sammenhænge

 Styrk samarbejdet mellem 
kommunerne, så der kan skabes et 
mere bæredygtigt bymønster. Der er 
store gevinster ved at tænke på 
tværs af kommunegrænserne

Foto: Claus Bjørn Larsen
Marianne Levinsen Landskab i samarbejde med Vandkunsten

KOMMUNENS ROLLE
Kommunerne kan samarbejde på tværs af 
kommunegrænser i mere eller mindre 
formaliserede fora, som man f.eks. gør i 
trekantområdet
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Anbefaling 4. 
CASE FINGERPLANEN

Fingerplanen er et helt stort dansk eksempel 
på et landsplandirektiv for regionale 
sammenhænge. Den oprindelige plan fra 
1947 er blevet udviklet og vedtaget som 
landsplandirektiv i 2007, men blandt andet 
stationsnærhedsprincippet i planen er siden 
lempet noget.

FAKTA
I 2007 beregnede miljøministeriet at der kunne 
spares 100.000 ton co2 om året ved at fastholde 
principperne om byudvikling nær stationer.

Illustration: Dansk Byplanlaboratorium
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Anbefaling 5. 
Tænk trafikplanlægning og byplanlægning sammen
Samtænk trafikplanlægning og 
byplanlægning og lokalisér byfunktioner
såsom service, detailhandel, boliger, 
kollektive trafikknudepunkter, 
skole/dagtilbud og idrætsfaciliteter tæt på 
hinanden for at understøtte grøn mobilitet.                                                                                  

KOMMUNENS ROLLE
Kommunen har stærke redskaber til at 
styrke byudvikling nær knudepunkter. Det kan ske 
gennem planstrategi, kommuneplan og lokalplan
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Anbefaling 5. 
CASE KØGE NORD

Den nye Køge Nord Station udgør et stort og 
centralt pendlerknudepunkt udenfor storbyområdet. 
Herfra er det muligt at komme hurtigt med tog til 
både København og mod Fyn.

Foto: Thomas Hauerslev

FAKTA
Der planlægges et parker- og rejsanlæg. Ved en 
belægning på 70% forventes parker- og 
rejsanlægget at skabe en CO2 reduktion på 4.940 
ton om året

Tegnestuen Vandkunsten
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Viborg Station betjener mange tog fra både nær og
fjern. Derfor har kommunen gang i en omdannelse
af banebyen, hvor et blandet byområde skal
udvikles, der både rummer beboelse, arbejds- og
studiepladser tæt ved stationen. I alt planlægges
der for 3.500 nye beboere og 1.200 elever på et
nyt gymnasium.

Rendering: Tegnestuen Vandkunsten A/S

Anbefaling 5. 
CASE VIBORG BANEBY

FAKTA
I mange jyske bysamfund er midtbyeffekten stærkere end stationsnærhedseffekten: I 2011 viste en
undersøgelse fra Tetraplan, at 50 % af pendlingsture bliver taget med bil, hvis man arbejder i bymidten, mens
tallet er 76 %, hvis man arbejder mere end 5 kilometer fra bymidten. Derfor forventes det at give en reduktion
i biltrafik, når studiepladser og erhverv placeres midt i byen i Viborg.
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Anbefaling 6. 
Styrk bæredygtig adfærd
 Brug kommuneplaner, lokalplaner og 

sektorplaner til aktivt at skabe 
rammer for fællesskaber, der 
understøtter bæredygtig adfærd og 
sammenhængskraft

Foto: Østergro
KOMMUNENS ROLLE

Kommunen kan skabe rammer, der gør det let at 
tage de grønne valg. Derudover kan kommunen 
facilitere fællesskaber og deleløsninger.
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Anbefaling 6. 
CASE CPH VILLAGE OG GLOSTRUP STATION
Styrk bæredygtig adfærd 

Foto: Astrid Maria Rasmussen, CPH Village

Rendering: Hovedstadens letbane
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Synergier

 Trafik og transport

 Sundhed

 Materialemangel

 Fællesskaber

 Biodiversitet

Foto: Lendager
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Dilemmaer

 Byomdannelse –
erhverv

 Byfortætning –
bykvalitet

 Detailhandel – Parkering

 Energioptimering –
kulturarv

 Logistik og omlastning –
bykvalitet

 Begrænsning af bilisme –
lige adgang til 
arbejdsmarked og 
uddannelse

Ellen Højgaard Jensen. Juni 22



Plan 22 +  
Realdania samt Bolig og planstyrelsen.                  

4
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Det sker der i plan 22+  

• Sekretariatet etableres hos Byplanlab

• Kick-off seminarer i september – klimatjek af 
planer

• 1. call i november/december
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Tid til spørgsmål 
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