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Abstract 

 
This project intends to examine the effects the ‘fingerplan’ have had, and will have, on the 

possibilities of transport along the lane-like structure that make up the five ‘fingers’. In this 

endeavor, we have taken on methods and theories from the Hum-Tek courses of Subjectivity, 

Technology and Society (STS) and Design and Construction (D&K), as well as having taken 

inspiration from the scientific theory discipline of actor network theory, which incidentally is also 

explored within the STS course. 

With further aid from texts and theories on mobility versus sustainability, Central place theory, the 

stationnearness principle, data mapping in QGIS and more, the project group analyzed and 

discussed the estimated effects of the ‘fingerplan’ on transportation in the greater Copenhagen area 

and its similarly affected provinces. 

Through our efforts in these endeavors we have come upon a, to us, rather interesting conclusion 

regarding the effects of the ‘fingerplan’ on transportation within the affected area, as well as having 

gained greater insight in the workings of regional and communal planning.  

We found that the ‘fingerplan’ was in fact a loosely fitted framework, which dictates only the 

grander structure of the system, and not the finer details, leaving these to be sorted by communal 

planners and politicians. 

The project group then analyzed and discussed the rather severe lack of cross-’finger’ train 

transport, which in our analysis grounded in the stationnearness principle, negatively impacts both 

job-hunting citizens and the environment. Lastly, we introduce and discuss the potential solutions 

to the issues uncovered, one of which is the introduction of BRT-busses on routes not currently 

covered by train routes, finalizing by making a cautious suggestion of BRT’s as a hopeful and 

promising solution to both mobility and sustainability in the future of the ‘fingerplan’. 
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Indledning 

Denne rapport vil se nærmere på hvordan teknologi, her nærmere bestemt infrastrukturen og dens 

udformning har spillet en afgørende rolle for udviklingen af København.  København har som 

gammel købstad en lang historie, hvilket afspejler sig på flere områder. København er gået fra at 

være en fæstningsby til i dag, at have spredt sig langt ud fra de originale rammer som voldene i sin 

tid dannede omkring byen. I dag er københavn udfordret af stigende urbanisering og 

klimaforandringerne, hvilket resulterer i en helt række nye udfordringer i forhold til blandt andet 

infrastrukturen og byens indbyggere. Hvordan har infrastrukturen historisk været med til, at præge 

København i en retning og udformning  som vi kender den i dag eller er er det den modsatte vej 

rundt, at byen har former infrastrukturen?  

Vi vil i rapporten berøre hvordan planlægningen af infrastrukturen og de teknologier der er tæt 

forbundet hertil har indflydelse og konsekvenser for både på det sociale, kulturelle, økonomiske og 

politiske plan. Rapporten er forankret i den videnskabsteoretiske retning aktørnetværksteori og 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) og vi vil derfor have særligt fokus på forholdet mellem 

subjektet, samfundet og teknologien. 

 

Problemfelt 

København har igennem historien og i de seneste år oplevet en stor udvikling. Der flytter flere og 

flere til byen, og i takt med denne udvikling er der kommet et større og større behov for en 

infrastruktur der kan understøtte udviklingen. Det der i nyere tid til dels har styret 

hovedstadsområdets udvikling er fingerplanen. Fingerplanen er en billedliggørelse af den 

infrastrukturelle planlægning der udspringer fra København. København danner områdets 

håndflade, altså centrum og fingrene er den kollektive og større veje der går ud af byen mod Køge, 

Roskilde, Ballerup, Farum og Hillerød, mens der skulle være plads til grønne områder imellem 

fingrene (Samson, 2019). 

København har de seneste 10 år vokset med ca. 100.000 indbyggere og det forventes at byen i 2031 

vil have omkring 725.000 indbyggere, hvilket er en markant stigning siden 90’erne, hvor 
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befolkningstallet var ca. 465.000 (Københavns Kommune 2019). Medvirkende til årsagen for 

tilbagegangen var blandt andet udbygningen af brokvartererne samt forstadsområderne rundt om 

København, desuden hang det også sammen med et tab i antal af arbejdspladser inden for 

industrien (Københavns Kommune 2019). 

I dag ser det meget anderledes ud for København og det indebærer en lang række nye udfordringer 

som den stigende urbanisering og trængsel den medfører. Københavns Kommune står for en stor 

del af det danske arbejdsmarkedet og erhvervsliv og har dermed høj beskæftigelse. København 

danner altså ramme for en stor del af den samfundsmæssige infrastruktur. Dette er medvirkende til 

at det bliver en større og større opgave at sikre mobiliteten og bevægeligheden i byen. Samtidigt 

ligger der forskellige udfordringer på blandt andet klimaområdet med den stigende CO2 og støj fra 

trafikken.   

Infrastrukturen og transportmulighederne påvirker mange menneskers dagligdag og kan endda 

tilskrives, at have indflydelse på livskvaliteten på flere områder som eksempelvis igennem 

transporttiden, som kan resultere i stres.  

Fingerplanen er blandt andet medvirkende til at fastlægge, hvor der må opføres nye bebyggelser 

som boliger og erhverv, men har også indflydelse på hvor der skal være større grønne rekreative 

områder. Der er også en række forskellige aktører med forskellige interesser på området som der skal 

tages stilling til, og som i sidste ende har indflydelse på planens udformning. Fingerplanen har altså 

været medvirkende til København og det omkringliggende oplands udvikling og er senest blevet 

revideret i Fingerplanen 2019. 

I dette ligger der især udfordringer frem mod 2030, så vi fremover kan sikre en konkurrencedygtig 

hovedstad, med mere plads, bedre mobilitet og et godt miljø. Dette stiller spørgsmålet om hvordan 

vi  griber denne udfordring der berører så mange områder an. Vi ser et problem i blandt andet 

hvordan de grønne områder mellem fingrene og især stationsnærhedsprincippet har indflydelse på 

byplanlægningen og mobiliteten, med fingerplanen i centrum, og hvilke faktorer spiller ind på 

udviklingen.  
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Problemformulering 

- Hvordan påvirker fingerplanen transportmulighederne langs og mellem 

fingrene? 

Arbejdsspørgsmål 

 

-Hvilke aktører er der på området? 

Spørgsmålet handler om at undersøge hvilke aktører der er indenfor problemfeltet. Vi vil igennem 

aktørnetværksteori og situational analysis udarbejde en kortlægningen af de forskellige aktører på 

området og se nærmere på hvilken rolle de hver især spiller. 

 

-Hvilken betydning har stationsnærhedsprincippet for borgerne? 

Dette spørgsmål handler om at se nærmere på hvilken indflydelse stationsnærhedsprincippet har 

for samfundet og borgerne. Dette er eksempelvis problematikker om hvorvidt nogen fravælger 

offentlig transport og derigennem er med til at øge privat bilismen eller ud fra et bæredygitgheds 

perspektiv. 

 

-Hvordan påvirker fingerplanen, nærmere stationsnærhedsprincippet, mobiliteten? 

Her redegøres der for stationsprincippet, med fokus på den offentlige stationsnære transport, har af 

indflydelse på mobiliteten. 
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Semesterbinding 

Projektarbejdet på Roskilde Universitet er et tværfagligt semesterprojekt, hvor den studerende 

arbejder med en given hoveddimension, samt en til flere supplerende fagdimensioner. 

3. semester projektet på den Humanistisk-Teknologiske bachelor, udarbejdes med udgangspunkt  i 

fagdimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Fagdimensionerne danner både 

ramme og grundlag for projektets udvikling gennem hele projektforløbet. 

Vi ønsker i vores projekt at se nærmere på, og analysere København og oplands infrastrukturelle 

udvikling, særligt gennem Fingerplanen og stationsnærhedsprincippet. Dette gør vi med henblik på 

at kunne redegøre for hvad der har bidraget til udviklingen. Projektet inddrager HumTek-

dimensionerne Subjektivitet, Teknologi og Samfund som er projektets hoveddimension, samt 

Design & Konstruktion. Disse vurdere vi til at kunne bidrage til at besvare vores problemstilling. 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) 

STS-dimensionen dækker over en række redskaber til at kunne forstå og analysere 

teknologiudvikling, som en del af et større samfundsmæssigt system. Der behandles herigennem 

tematikker om det kulturelle, politiske, økonomiske og det sociale, for at skabe en bredere forståelse 

for teknologiudviklingens dynamikker.  

Projektet vil inddrage STS  til at kunne se nærmere på de sociale og samfundsmæssige forhold og 

hvordan infrastrukturen og teknologien har indflydelse på indbyggerne i Hovedstadsområdet.  

Vi vil også se nærmere på hvordan teknologier kan have en politisk karakter og dykke ned i 

etnografiske metoder til at analysere forholdet mellem teknologi, mennesker og hverdagsliv. 

Derudover vil vi anvende en netværksteoretisk tilgang til projektet. Med STS-dimensionen ønsker 

vi, at fokusere på relationen mellem både samfundet, individet og teknologien, som vi i dette 

tilfælde betragter at indebære infrastrukturen. 
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Design og Konstruktion (D&K) 

Design og Konstruktion (D&K) dimensionen er rodfæstet i den design-videnskabelige tradition og 

har til formål at styrke forståelse af udvikling og evaluering af systemer, processer og artefakter. 

Dimensionen omfatter design og evaluering af systemer eller artefakter. Disse artefakter skal forstås 

som kunne værende mange ting lige fra fysiske produkter til en plan, her nærmere bestemt 

fingerplanen. Projektet vil gøre brug af situational analysis som dimensionen indebærer til at 

undersøge og kortlægge de forskellige aktører på området indenfor by- og infrastruktur 

udviklingsprocessen som den har fundet sted i København gennem tiden.  Vi vil på baggrund af 

denne analyse forsøge, at komme nærmere hvilke faktorer der har spillet den største rolle både for 

den infrastrukturelle udvikling, men også hvordan denne udvikling, eller ‘design’, har indflydelse 

på borgerne. 
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Kapitel 1. 

Vi vil i denne del af opgaven præsentere de teoretiske og metodiske greb som udgør opgavens 
vidensgrundlag. Dette vil blive gjort gennem en redegørelse af begreber, samt argumentation for 
valget af de pågældende metoder og teorier. 

Teori 

Videnskabsteori 

Aktør-netværksteori, ofte forkortet til ANT, er en videnskabsteoretisk tilgang til studiet af 

systemer, som værende opgjort af både menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Det er en måde 

hvorpå man kan beskrive et fænomen, der umiddelbart lader til at være endimensionelt og ensidigt, 

men hvis man går i dybden med, viser sig at hænge sammen af mange elementer i endnu flere 

forskellige relationer (Jensen, 2010). 

Aktører, også kaldet aktantanter når et mere neutralt ord ønskes, indebærer alt det som er 

forbundet til det overordnede emne. 

ANT bygger på en forståelse af vidensdannelse, hvor opnået viden ikke kan stå isoleret fra den eller 

de personer eller ting, der har tilvejebragt skabelsen af viden. Med dette skal forstås, at viden er 

afhængig af hvordan det opstår, og at både de mennesker der arbejder for at skabe den, samt de 

redskaber de benytter i denne skabelse, alle har indflydelse på den endelige viden, og denne videns 

gyldighed.  

Et andet af hovedbegreberne i ANT er “black boxing”, som er et figurativt begreb der bruges om et 

‘noget’, hvad end det er viden, teknologi eller noget helt tredje. ‘Black boxes‘ bruges om det, der er 

så socialt veletablerede, at de i både deres oprindelse og brug, tages for givet i af samfundet som 

helhed (Jensen, 2010). 

Translation er også et vigtigt begreb indenfor aktør-netværksteori. Translation bruges om de 

processer, hvor en aktant i netværket opnår en ny position eller forbindelse til en anden og 

overtager eller træder ind, i stedet for en forudgående kæde af aktanter (Jensen 2003). Der findes 

forskellige Aktør-netværksteori analyser, der overordnet har det tilfælles af deres ontologi og særlige 

fokus på translationprocesser (Jensen 2003). 
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Aktør-netværksteori skal ses som en begrebsramme, der gør det muligt, at optrevle og dykke ned i 

heterogene netværk der forgrener sig i mange sammenhænge. I kraft af dette går aktør-

netværksteoris analyser over en række dualismer og grænser der hersker i sociologien, nemlig mikro 

og makro, human og non-humant, socialt og materielt, og omkring viden og magt (Jensen 2003). 

Dermed kan vi se aktør-netværksteori og dens analysestrategi, som at være dybt forankret i vores 

teknologi, videnskab og samfund, og tilbyder et anderledes synspunkt end den traditionelle 

sociologi (Jensen 2003). 

Man kan dog også rejse flere kritikker af aktør-netvørksteori som for eksempel at aktør-

netværksteori ikke udelukkende kun kommer til at producere funktionalistiske forklaringer, sådan 

at ting kun fungerer, fordi de indgår i disse større sammenhæng og derigennem bliver rettet ind i 

forhold til det overordnede mål (Jensen 2003). 

Projektgruppen mener at ANT kan bidrage til analysen af problemformuleringen, samt 

tilvejebringe et perspektiv der tager højde for både menneskelige såvel som tingsliges rolle i 

udviklingen af infrastrukturen i København, og give indblik i hvem eller hvad i netværket der 

besidder størst autoritet samt hvornår i historien disse autoritetshavende aktanter skifter. 

 

Stationsnærhedsprincippet 

Stationsnærhedsprincippet omhandler den afstand som brugere af offentlig transport er villige til at 

gå til og fra stationerne. Overskrides afstanden, vil det betyde et dyk i brugere af offentlige 

transportmidler, til udenforliggende destinationer. 

Princippet benyttes som udgangspunkt på stationer hvor der ligger mange arbejdspladser indenfor 

en relativt kort afstand, og hvor parkeringsmulighederne for personbiler er tilstrækkelige til at 

kunne dække behovet for de arbejdende (Hartoft-Nielsen, 2018). Formålet med dette er at 

understrege effekten af stationsnærhedsprincippet, hvilket kun kan opnås hvis valget mellem 

offentlig transport og personbiler ikke bliver påvirket af parkeringsmulighederne i og omkring 

destinationen. Et eksempel på hvorfor dette er vigtigt, kunne være Metrostationerne. Metroen har 

nemlig mange rejsende, til og fra områder hvor parkeringsmulighederne er ringe, hvilket betyder at 

der er en naturligt større mængde rejsende med metroen end med personbil (Hartoft-Nielsen, 

2018). Af samme årsag benyttes stationsnærhedsprincippet næsten udelukkende om S-
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togsstationer og regionaltogstationer, dog eksperimenteres der med såkaldte BRT-busser (bus rapid 

transport); buslinjer med egne vejbaner, i håb om at sådanne busser også vil kunne understøtte 

stationsnærhedsprincippet (J. Jessen, Movia, personlig kommunikation, 13.12.2021). 

 

Stationsnærheden har, ifølge en rapport af Peter Hartoft-Nielsen og Ida Reiter (2017), den største 

effekt i afstande på op til 600 meter. Denne afstand forlænges dog til op til 800 meter i områder 

med tættere bymæssig bebyggelse (Hartoft-Nielsen & Reiter, 2017; Hartoft-Nielsen, 2018). Dette 

betyder, at destinationer indenfor 600 meter af en S-togs- eller regionaltogsstation, hvor 

personbilsparkeringen er tilstrækkelig, vil se betydeligt flere rejsende med offentlig transport, end 

destinationer uden for denne radius, dog med førnævnte undtagelse, hvor afstanden kan øges til 

800 meter. 

“Bil fravælges sjældent, når den faktiske gangafstand mellem station og arbejdsplads overstiger 600 

meter, i egentlig bymæssig bebyggelse…”  Hartoft-Nielsen, s. 19, 2018 

Det er klart at en så beskeden effektiv radius for stationsnærhed, stærkt begrænser de eksisterende 

stationsnære områder, og det kan derfor være meget relevant at medtage i fingerplanen, da denne 

netop er en længere sigtet fremtidsplan hvori både infrastruktur såvel som bolig- og 

arbejdsmuligheder er med i overvejelserne.  

“Knapheden gør det vigtigt, at den overordnede planmyndighed løbende tilvejebringer et overblik 

over de aktuelle og potentielle stationsnære byggemuligheder. Et sådant overblik kan umiddelbart 

omfatte stationsnære arealer, hvor der er planlagt en omdannelse samt ubebyggede, stationsnære 

arealer planlagt til byformål.”  Hartoft-Nielsen, s. 20, 2018 

Dette er essentielt for bedre at udnytte de stationsnære områder, både nu og i fremtiden. 

 

 

Mobilitet 

Infrastrukturen, og dennes tilvejebringelse af god mobilitet, har stor indflydelse på borgernes 

daglige liv og der er derfor række gevinster for samfundet at hente ved at have en god og effektiv 

infrastruktur.  
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Med artiklen Metafysisk gadekamp: Mobilitet vs. Bæredygtighed, redegør Søren Riis for at 

mobilitet og bæredygtighed, ofte ikke går hånd i hånd i den moderne verden (Riis, 2011). 

Riis citere blandt andre Infrastrukturkommissionen (2008) og Ritzau (2010) for at danskerne 

mister flere milliarder kroner i tabt arbejde om året på at holde i kø, hvilket 

Infrastrukturkommissionen ønskede at løse ved at udvide vejnettet (Riis, 2011). Riis anfægter dog 

denne løsning, ved at fremhæve de, på daværende tidspunkt, allerede eksisterende miljø- og 

helbredsmæssige problemer som biltrafikken bidrager til. Dertil anmærker Riis at det øgede behov 

mobiliteten, lader til at være relateret til en gennemsnitlig forøgelse af arbejdstiden i Danmark (Riis, 

2011). 

Den mangelfulde mobilitet, samt den øgede arbejdstid, attribueres et forøget stressniveau i 

befolkningen, og den nødvendige udvidelse af infrastrukturen for at komme dette til livs, vil 

grangiveligt øge partikeludledningen, og vil dermed være en yderligere belastning på miljøet (Riis, 

2011). 

’Mobiliteten’ beskrives som mobiliseringen af mennesker og ressourcer der kan, og skal, udnyttes til 

dets fulde. I byerne kommer dette til udtryk gennem behovet for reduceret transporttid, hvormed 

mere tid kan bruges på arbejdspladserne, hvilket ikke just afhjælper de landslige stresstal. 

Efter beskrivelsen af mobilitet, samt nogle af de problemer der affødes af denne, beskriver Riis 

”København i bæredygtighedens tegn”   (Riis, 2011). 

Riis fremlægger bæredygtighed som et såkaldt ’buzzword’, der indgår i både politiske, kulturelle og 

videnskabelige sammenhænge. Et eksempel på disse sammenhænge, kan være den førnævnte 

gennemsnitlige arbejdstidsforøgelse der har plaget arbejdsmarkedet; det forøgede arbejde fører til 

forøget stress, hvilket ikke er en bæredygtig trend. Dertil udbygger Riis bæredygtighedsperspektivet 

med den miljømæssige vinkel; en reduktion af privatbilisme for at mindske partikeludledningen. 

Dertil kobler Riis bæredygtighed til sundere livsstile, såsom daglig cykling eller gåture, der kan 

erstatte biltrafik. 

Det som Søren Riis beskriver skal ikke forstås som at mobilitet og bæredygtighed er hinanden 

eksklusive, men snarer at de to ekstremer, ekstrem mobilitet og ekstrem bæredygtighed, 

modarbejder hinanden internt. Denne konflikt mellem to ekstremer beskrives i flere detaljer af 

John Urry (2016). Med kapitlet ‘Cities on the move’, i bogen ‘What is the future?’, arbejder Urry 

med ideen om byer i fire ekstremer som konsekvenser af moderne tanker om byudvikling. To af 
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disse ekstremer er ‘fast-mobility’ og ‘livable’ byer, den første af hvilke er den fortænkte konsekvens 

af mobilitetens overtag, og den anden af den utopi lignende bæredygtighed. 

Formålet med dette perspektiv omkring mobilitet i opgaveskrivningen, er at danne grundlag for 

analyse og diskussion, af de planlægningsfaser her med fokus på fingerplanen og 

stationsnærhedsprincippet som København har gennemgået og dens betydning for samfundet. 

Mobiliteten skal herigennem kunne bidrage til forståelsen af byens infrastrukturelle udformning, 

både historisk, nutidigt og i fremtiden. 

 

Central Place Theory  

Den tyske geograf, Walter Christaller fremsætter  i sin tese om central stedsteori (CPT) en teori, der 

forsøger at forklare årsagerne til byers geografiske placering, rumlige fordeling, størrelse og antal i 

forhold til hinanden  (Malczewski 2009). 

Samtidigt skal denne teori også skabe en ramme for at disse områder kan studeres med et historisk 

udviklingsperspektiv. Christaller kom igennem sin bog “Die Zentralen Orte in Süddeutschland” 

frem til at folk samles i byer for at dele varer og idéer, og at samfund, eller centrale steder, eksisterer 

på grund af økonomiske sammenhænge og årsager. Hovedformålet med en by er ifølge central 

stedsteori, at forsyne varer og ydelser i det omkringliggende område. Overordnet kan man se disse 

byer agerer som en form for distributionscentre der er centralt placeret og deraf navnet centrale 

steder. Christaller fremsætter i sin teori en række forsimplede antagelser for at danne rammerne for 

denne teori  (Malczewski 2009). 

Central stedsteori antager at de økonomiske aktiviteter finder sted i en flad region,  altså at der er 

den samme omkostning ved at fragte vare den samme afstand i alle retninger. Derudover antager 

teorien også, at befolkningen har samme indkomst og er fordelt jævnt over regionen. Til sidst er det 

antaget at både distributører og forbrugere begge har samme viden og opfører sig rationelt på dette 

grundlag (Malczewski 2009). 

På dette grundlag introducerer central stedsteori to økonomiske parametre, der er styrende for den 

potentielle lokation af individuelle centrale steder. Det første er en såkaldt ‘tærskel’, som er det 

minimum af efterspørgsel der er nødvendigt for at understøtte en forretningsaktivitet.  Det andet 
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er ‘rækkevidden’ på en vare, nærmere bestemt den maximale distance en forbruger er villig til at 

rejse for at købe pågældende vare eller ydelse (Malczewski 2009). 

Den centrale stedsteori inddeles i et hierarkisk hexagonalt system. Et vigtigt element i dette er at 

nogle varer har en lav ‘tærskel’ og en tilsvarende lav ‘rækkevidde’ ( low-order), hvorimod andre vare 

har langt højere ‘tærskel’ og en langt længere ‘rækkevidde’ (high-order) (Malczewski 2009). 

Ifølge Christallers urbane system er low-order vare og ydelser tilgængelige i langt flere steder end 

‘high-order’ vare som kun er tilgængelige i få områder. Det betyder at ‘low-order’ markedsområder 

er indesluttet af de ‘high-order’ markedsområder (Malczewski 2009). 

 

Figur 1: Christallers system over centrale steder (Malczewski 2009). 

Hvert af disse centrale steder på forskellige niveauer dækker over en række funktioner der er 

bestemt af dens ‘tærskel’ og ‘rækkevidde’. Øverst har vi ‘high-order’ og nederst ‘low-order’, og hvert 

af disse trin i figur 1 forsyner hinanden sådan at alle centre, med undtagelse af de mindste, har 

andre centre afhængige af at de forsyner visse vare og ydelser (Malczewski 2009). 

Relationen mellem disse niveauer i hierarkiet er af Christaller defineret ud fra en k-værdi, som viser 

antallet af ‘low-order’ centre der bliver forsynet af et ‘high-order’ center. Ud fra disse foreslog 
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Christaller tre typer af systemer baseret på marketing, transport og administrative principper 

(Malczewski 2009). 

Kigger vi på marketing princippet vil mønsteret være at systemet vil betjene et maksimalt antal af 

forbrugere jævnt fordelt fra et minimum af centrale steder. Et transportsystem kan dog ikke forsyne 

et sådan netværk effektivt nok da forbindelserne mellem større centrale steder ikke er tilstrækkelige, 

hvilket vil resultere i større omkostninger.  Derfor vil et transport netværk maksimere antallet af 

centrale steder som er placeret på hoved transportruterne for at forbinde de større ‘high-order’ 

centre (Malczewski 2009). I dette hierarki vil lower-order steder, efter marketing og transport 

principperne, være ligeligt placeret mellem high-order steder enten mellem tre centre, hvis der er 

tale om marketing princippet, eller to centre ifølge transport princippet. Det sidste tilfælde  vil 

ifølge Christaller være at regioner med et højt udviklet system med central administration vil 

udvikle et hexagonalt system, hvor mindre byer eller bebyggelser vil være helt omkranset af 

markedsområdet af den større by jf. figur 1. (Malczewski 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Det hierarkiske fordeling mellem centrale steder (Malczewski 2009).  

Teknologiforståelse 

Hvordan forstår vi teknologi, hvordan definerer vi dette begreb og hvilke sammenhænge er der 

mellem teknologien og samfundet. I “Samfundets teknologi: teknologiens samfund” argumenterer 
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Müller et al. for, at teknologien er så stor en del af samfundet, at derfor må teknologi også være 

samfund (Müller et al. 1986).  Det volder dog umiddelbart problemer for hvordan skal man så 

skelne mellem begrebet teknologi og samfund for at eksempelvis kunne analysere den? (Müller et 

al. 1986).  

Ifølge Müller er den mest hensigtsmæssige definitionen af teknologiopfattelse , når vi skal analysere 

en teknologis sammenhæng med samfundet: 

“Summen af de hjælpemidler, hvorved mennesket genskaber og eventuelt udvider sine materielle 

livsbetingelser, og bevidstheden om deres anvendelse, udgør teknologien i ethvert samfundt”  (Müller 

et al. 1986, s. 16) 

 

Teknologiforståelsen er dermed et omfattende sammensat begreb, der dækker over teknik, viden, 

organisation og produkt og i enhver teknologi findes der en sammenhænge mellem disse elementer  

(Müller et al. 1986).  
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Metode 

Situational Analysis (SA) 

For at kunne danne os et overblik og få en dybere forståelse for vores problemstilling vil vi benytte 

os af Situational analysis (SA) og aktør-mapping som en metodisk og analytisk tilgang. Adele 

Clarkes Situational Analysis er inspireret af blandt andet Aktør-netværksteorier (ANT) og Science 

and Technology Studies (STS). Første skridt i Situational Analysis er at udforme et situational 

map. Formålet er først at få kortlagt alt der kan være relevant eller have indflydelse på vores 

problemstilling. Det er alt lige fra ikke menneskelige til menneskelige elementer (Clarke et al. 2017). 

Undervejs som projektet udformer sig og vi har indsamlet viden og data inden for de forskellige 

aktører og områder, kan vi begynde at lave flere iterationer af samme kort, som konstant får nye 

ting på eller udvikler sig i en bestemt retning. Så snart det endelige kort med alt det samlede data er 

færdigt, kan man bruge det til at lave en relationel analyse, for at forstå sammenhængene (Clarke et 

al. 2017). Der kan i tillæg også indsamles data gennem etnografiske observationer, spørgsmål og 

interviews osv.. Med det in mente at det vigtigste at undersøge i et sådan kortlægning er, hvad der er 

taget for givet? (Clarke et al. 2017). Det er disse infrastrukturer der typisk slører det egentlige 

problem  

“If something like that is on the map, it should help you think about it, remind you to get data on it, 

and render the invisible more visible” (Clarke et al., s. 129, 2017).  

Det er også nødvendigt, at stille sig selv spørgsmål omkring hvilke idéer, koncepter, diskurser, 

symboler og kulturelle faktorer der kan have betydning for situationen (Clarke et al., 2017). Alle 

disse elementer skal fremgå tydeligt også selvom de senere viser sig ikke at have nogen betydning for 

den videre analyse. Disse kort skal ses som at være i en konstant forandring, hvor der løbende 

tilføjes og videreudvikles (Clarke et al., 2017). 

Kortet kan senere samles i en mere ordnet og struktureret oversigt, hvor man kan inddele de 

forskellige elementer i katagorier. Kortlægningen skal i sidste ende hjælpe anskueliggøre projektets 

omfang og åbne op for mulige retninger at gå for at finde svar (Clarke et al., 2017). 
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Kapitel 2. 

Denne del af opgaven har til formål at udfolde og udforske problemfeltet yderligere, ved at give en 

introduktion til opgavens hovedfokus, nemlig fingerplanen. Vi vil se nærmere på hvilken 

betydning  fingerplanen har haft for hovedstadsområdet historisk og hvordan er den opbygget. 

 

 

Hvad former fremtidens sjælland? 

Der var efter 2. verdenskrig bred enighed blandt de danske eksperter, om at København ville opleve 

kraftig vækst i de følgende år (Jørgensen et al., s. 4, 2017). Som effekt af dette, indkaldtes 

egnsplansudvalget for at påbegynde udviklingen af en byplan der skulle sikre at den fremtidige 

udvikling af København, foregik på bedst mulig måde. Dette udmøntede sig i det vi i dag kender 

som fingerplanen. 

Fingerplanen blev offentliggjort I 1947 og udgjorde en plan for den fremtidige byudvikling af 

København og omegn (Dansk Arkitektur Center, n.d.). Planen byggede på, at udviklingen skulle 

ske langs fem ’fingre’, hvori alt bymæssig bebyggelse skulle koncentreres, heriblandt tættere 

beboelse, erhverv og offentlige institutioner. Områderne mellem fingrene skulle derimod være 

forbeholdt mindre bysamfund samt jordbrugsarealer (Erhvervsministeriet, 2011) (Jørgensen et al., 

s. 4, 2017). 

“Den foreslog en planløsning hvor byvæksten skete i smalle byfingre langs de eksisterende udfaldsveje 

med god infrastruktur i form af S-tog og motorveje”  (Jørgensen et al., s. 5, 2017) 

 

Ovenstående er et tydeligt eksempel på, at man med fingerplanen tog et aktivt valg om, at byens 

videre udvikling skulle forme sig efter de givne transportmuligheder. 
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Fingerplanen 

Fingerplanenen blev oprindeligt udarbejdet for første gang i 1947 og gik dengang under navnet 

”skitseforslag til egnsplan for storkøbenhavn”, selvom den ikke var en officielt vedtaget plan lagde 

den i 1949 til grund for de første officielle byudviklingsplaner for Københavnsområdet 

(Egnsplankontoret, 1993). Byudviklingsplanerne udviklede sig løbende til at omfatte hele 35 

kommuner i Københavnsområdet, hvor byudviklingsudvalg som blev finansieret af staten 

udviklede planerne, mens teknikere stod for selve den fysiske udarbejdelsen af Fingerplanen 

(Egnsplankontoret, 1993). Fingerplanen bygger på det princip, at koncentrere  byudviklingen langs 

fingre der følger de eksisterende ud- og indfaldsveje med en god infrastruktur i form af S-tog og 

motorveje (dansk byplan laboratorium, 2019). Håndfladen i fingerplanen udgør Københavns 

centrum og områderne mellem fingrene skal i princippet forbeholdes grønne arealer, så en relativ 

stor del af befolkningen har let adgang til både grønne områder og centrum (dansk byplan 

laboratorium, 2019). 

 

                       Figur 3: Kort over Fingerplanen (Fingerplanen, 2020).  
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I den nuværende reviderede fingerplan fra 2019 er der overordnet 3 hovedemner nemlig, 

afgrænsning af byvæksten til håndfladen og byfingrene, beskyttelse af de grønne områder af 

regional betydning, samt placering af erhverv tæt på stationer (dansk byplan laboratorium, 2019). 

Der har været meget diskussion omkring afgrænsningen af byvæksten blandt andet fordi væksten 

har spredt sig til uden om fingrene, hvilket er med til at forringe både størrelsen og 

tilgængeligheden af de grønne områder samt at det bliver svære at opfylde 

stationsnærhedsprincippet, som blev introduceret i 1980’erne med henblik på at større 

arbejdspladser og funktioner med stort publikum skal placeres i områder tæt på de centrale 

stationer på fingrene (Dansk byplan laboratorium, 2019). 

Der er gennem det senere år kommet et stort pres på de centrale bydele i københavn, hvilket er 

medvirkende til stigende boligpriser og er med til at skabe en splittelse af befolkningen (segregering) 

når vi ser på forhold som indkomst, etnicitet og alder (dansk byplan laboratorium, 2019). Det er 

ikke kun på boligområdet der ses udfordringer, men også på arbejdsområdet, hvor mobiliteten 

spiller en væsentlig rolle for både klima, vækst og gode levevilkår, det viser sig nemlig at 

stationsnærhedsprincippet i en vis udstrækning har været forsømt de seneste år; ”I forhold til 

placeringen af arbejdspladser er kun 30% af det samlede nybyggede kontoretageareal i perioden fra 

2000 til 2015 placeret stationsnært” (dansk byplan laboratorium, 2019, s. 6). 
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Kapitel 3. 

Dette kapitel er dedikeret til analyse, diskussion og konklusion, af den i opgaven udforskede 

problemformulering og tilhørende arbejdsspørgsmål. Her benyttes blandt andet situational 

analysis som metode inden for Design og Konstruktion-dimensionen, som ligger tæt opad aktør-

netværksteori, med henblik på at kortlægge de forskellige aktører på området og deres indbyrdes 

relationer og betydning. Der følger herefter en analyse af et kort med stationsdata, produceret i 

computerprogrammet QGIS. 

Situational analysis kortlægning 

Der er mange forskellige aktører indenfor fingerplanen både menneskelige og ikke menneskelige. Vi 

har derfor igennem vores projekt, benyttet situational analysis i forlængelse af ANT til at danne os 

et overblik, over de aktanter vi fandt mest afgørende, og deres forskellige indflydelse på 

fingerplanen og indbyrdes sammenhæng. Først har vi benyttet os af et såkaldt ‘messy map’, hvor vi 

har lavet et første udkast på de forskellige aktører der er relevante at se nærmere på.  Aktørene 

dækker blandt andet over staten og regeringen med de forskellige ministerier såsom transport, 

bolig- og erhvervsministeriet. Banedanmark står også centralt igennem deres ansvar for 

vedligeholdelsen af de danske jernbaner. I forlængelse af dette har vi blandt andet trafikselskaberne 

DSB, Movia og metroselskabet. 

En anden væsentlig aktør på området er kommunerne. Kommunerne står for planlægningen og 

driften af de kommunale veje, cykelstier og står for finansieringen af blandt andet busserne 

indenfor den offentlige transport. Kommunerne skal desuden følge planloven og fingerplanens 

overordnede rammer i den pågældende kommunes udvikling af gamle og nye byområder. 
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Figur 4: Messy map 

 

I vores ordered map har vi sporet os længere ind på nogle af de politiske aktører og i særdeleshed 

hvordan stationsnærhedsprincippet har indflydelse på både klima og miljø, men også på samfundet 

og det enkelte individ. Derigennem er stationsnærhedsprincippet kommet til at få en central plads 

for vores videre undersøgelse. 
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Figur 5: Ordered map 

Fingerplanens politiske aktører 

Omkring fingerplanen spiller især de politiske aktører en væsentlig rolle. Fingerplanen er et 

landsplandirektiv kaldet ”Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning” der gælder for 

i alt 34 kommuner i hovedstadsområdet og indgår i forlængelse af planloven. (Post, 2018) 

Planloven opridser de grundlæggende regler som de offentlige myndigheder skal følge i 

planlægningen; § 1. Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de 

samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og 
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skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et 

bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget 

økonomisk velstand. (Erhvervsministeriet, 2018) 

Planloven omfatter fire forskellige plantyper i hierarkisk orden; landsplansdirektiver, regionsplaner, 

kommuneplaner og lokalplaner. Fingerplanen er altså et landsplansdirektiv hvor planloven er inde 

over og sikre at hovedstrukturen i fingerplanen overholdes i kommuneplanlægningen sådan at 

hovedprincipperne i den overordnede fingerbystruktur jævnfør § 3. i (Erhvervsstyrelsen, 2019) 

bliver overholdt. 

Hermed spiller de politiske aktører både på et statsligt, men også kommunalt niveau en vigtig rolle i 

fingerplanens udfoldelse ikke mindst med henblik på at den fremtidige infrastruktur ligger 

indenfor de såkaldte transportkorridorer, sådan at blandt andet motorveje ikke placeres i strid med 

den nye byudvikling, samt at kunne sikre adgangen til grønne områder. Udover dette har de 

politiske aktører også en stor indflydelse på stationsnærhedsprincippet og hvordan dette skal 

udformes i fremtiden, hvorfra vi har udpeget en række andre aktører der har tilknyttende 

indflydelse på stationsnærhedsprincippet. 
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Figur 6: Relational map 
 

Ser vi på vores problemformulering om hvordan fingerplanen påvirker transportmulighederne 

langs og mellem fingrene er der mange forskellige faktorer der spiller ind på dette. Efter vores 

kortlægning er vi kommet tættere på stationsnærhedsprincippet som værende et centralt element. 

Stationsnærhedsprincippet berører både mobiliteten og dimensionen subkjektivitet, teknologi og 

samfund, men skal også ses som værende til stede i et større netværk af aktører. I aktør-

netværksteorien er det netop disse relationer mellem teknologi, mennesker og samfund der er 

vigtige at forstå. Disse aktører og aktanter handler ikke som en isoleret enhed, men derimod 

gennem disse relationer (Huniche & Olesen, 2014). 
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Stationsnærhedsprincippet og fingerplanen er altså begge afhængige og bestemt af de aktører som 

indgår i netværket omkring og kan forandres eller opnå en ny position i dette sammenspil 

(Huniche & Olesen, 2014). Dette bringer os videre til bregrebet indenfor ANT, nemlig translation. 

Translation beskriver overordnet at alle teknologier, hermed også fingerplanens, videre udvikling 

bliver afgjort på baggrund af disse relationer der indgår i netværket (Huniche & Olesen, 2014). 

Blackbox som er et andet ANT-begreb i forlængelse af translationer hvor teknologien er blevet så 

stabil og til dels taget for givet, sådan at det er svært at gennemskue det arbejde og de aktører der har 

udviklet teknologien til at begynde med (Huniche & Olesen, 2014). Dette kan også ses i forhold til 

stationsnærhedsprincippet, der egentlig ikke har fyldt nok i den overordnede fingerplan. Den er 

med tiden blevet glemt eller fået udvidet sine præmisser, hvilket blandt andet har haft konsekvenser 

for mobiliteten og kvaliteten heraf. 
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QGIS 

Kort over stationer på sjælland med tilhørende 600 meters stationsnærhedsradius. 

Kortet er udviklet i programmet QGIS, og udgøres af blot tre forskellige data-lag; et verdenskort 

med tilhørende by- og vejnavne, stations data der markerer alle stationer på kortet, og et ’buffer-lag’ 

der giver radius-markeringen ud fra stations dataene. 

Kortet har til formål at visualisere stationsnærhedsprincippets effektive radius, langs de fem fingre 

der er defineret ved fingerplanen. Det skal anmærkes at de cirkulære markeringer er en 

simplificering af stationsnærhedsprincippet, da cirklerne viser radiusen i fugleflugt, og altså ikke 

den egentlige distance til og fra stationer langs eksisterende veje, stier m.m.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figur: 7: 
QGIS-kort 
 

Som tidligere understreget er fingerplanens overordnede formål er at sikre at udvikling af nye bolig 

og erhverv sker langs de fem fingre, hvormed byudviklingen styres. 
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Det ses på QGIS-kortet, at der er stor, eller i det mindste større, afstand mellem stationerne uden 

for københavnsområdet. Tager man stationsnærhedsprincippet i betragtning, og dermed ideen om 

at erhverv uden for en 600 meter radius vil se færre togfarende medarbejdere, så kan man undre sig 

over de større afstande mellem stationerne. Nye erhverv uden for denne radius kan nemlig blive 

betydeligt mindre attraktive for folk uden privatbil, og kan potentielt betyde at arbejdspladsen 

bliver ude af stand til at konkurrere med andre erhverv om arbejdskraften. 

“Den stationsnære lokalisering nedsætter behovet for parkeringspladser. Analytikere af 

ejendomsmarkedet påpeger, at virksomhederne i de seneste år har fået større fokus på 

tilgængeligheden med kollektiv transport” (Hartoft-Nielsen, s. 21, 2018) 

 

Dertil kommer at fingerplanen også har til formål tilgængeliggøre offentlige transportmidler langs 

fingrene, hvilket, særligt i nyere tid hvor klimadebatten er i højsædet, har fået stor opbakning både 

folkeligt og politisk.  

Det er derfor interessant at det eksisterende banenet langs fingrene ikke tilvejebringer udviklingen 

af nye erhverv og boligområder hvor stationsnærheden er sikret, og behovet for privatbiler til 

særligt længere pendling er formindsket, da disse netop er ønskværdige for både erhverv og 

befolkning.  

 

Et af hovedproblemerne for etableringen af nye erhverv i yderkommunerne, er ifølge Hartoft-

Nielsen at der er mangel på de meget eftertragtede bymæssige kvaliteter som større og bedre 

infrastrukturelt forbundne byer besidder.  

“Mange områder omkring stationerne uden for centralkommunerne savner de bymæssige kvaliteter, 

som virksomhederne efterspørger.“ (Hartoft-Nielsen, s. 20, 2018) 

 

I sin beskrivelse af CPT, introducere Christaller begreber som ‘high-’ og ‘low-order’, og i denne 

forbindelse også ideen om at varer, både fysiske goder og forskellige services, har en såkaldt 

‘rækkevidde’. Rækkevidden som Christaller beskriver den, forstås som den distance en forbruger er 

villig til at rejse for at købe varen. Christaller fremlægger desuden at de større ‘centrale steder’ 

skabes i ‘high-order’ centre, hvor mange forbrugere samles for at handle, samt at hoved 

transportvejene lægges for at forbinde disse ‘high-order’ centre (Malczewski 2009). ‘High-order’ 
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centrene er netop dem som byder på de bymæssige kvaliteter som Hartoft-Nielsen refererer til i det 

ovenstående. 

Byer i yderkommunerne udgøres i højere grad af ‘low-order’ erhverv, som fx produktions- og 

kontorerhverv, ingen af hvilke tiltrækker mange forbrugere. Mindre ‘low-order’ centre der ligger 

mellem større ‘high-order’ centre, vil derfor være betydeligt mindre attraktive for de erhverv der 

ønsker de “bymæssige kvaliteter”.  

Det er her interessant, at stationsnærheden, eller manglen derpå, kan have betydning for en vares 

‘rækkevidde’, og dermed også ‘centrets’ positionering i ‘high/low-order’ hierarkiet.  

 

Det er ydermere bemærkelsesværdigt at de eksisterende transportmuligheder mellem fingrene er 

svært begrænsede. Som det tydeligt fremgår af QGIS-kortet, er der få, til slet ingen, togbaner der 

forbinder fingrene internt, og hvormed transport mellem fingrene kræver enten personbil, bus eller 

en enorm omvej med toget ind forbi København. Det er heri værd at huske på at busbaner som 

udgangspunkt ikke er omfattet af stationsnærhedsprincippet, da dataene ikke understøtter  

effektiviteten af denne på busser (Hartoft-Nielsen, 2019). Nogle af fingrene er dog forbundne i 

byer der agere som mindre, men stadig ‘high-order’, centrale steder, fx Roskilde og Hillerød som på 

billederne herunder kan ses at være samlepunkt for flere forskellige togbaner. 

 
Figur 8:         QGIS-kort, Hillerød, 1        QGIS-kort, Roskilde 

Men selv i disse ‘high-order’ centre, der er samlingspunkt for flere togbaner og derfor bør være 

lettere tilgængeligt for et større antal togrejsende, så er stationsnære arealer få og med relativt langt i 

mellem.  
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Tager man for eksempel et tættere kig på Hillerød og omegn, er mængden af stationsnære områder 

meget begrænsede, da kun to stationer går gennem byen, til trods for dens betydelige størrelse.  

 
                                        Figur 9: QGIS-Kort, Hillerød, 2 

Selv i disse tættere bebyggede, ‘high-order’ centre, hvor de bymæssige kvaliteter som 

virksomhederne ifølge Hartoft-Nielsen efterspørger, er stationsnære arealer en mangelvare. Med 

udgangspunkt i stationsnærhedsprincippet kan det altså siges, at fingerplanen ikke tilgodeser den 

erhvervsmæssige udvikling i byer langs fingrene, som fingerplanen oprindeligt havde det til hensigt 

at gøre. Problemet opstår i at der i meget høj grad fokuseres på transportmulighederne til og fra 

københavn, og i langt mindre grad gives fokus til de små, men stadig vigtige ‘high-order’ centre. 

 

Det kan synes paradoksalt at erhvervsinteresse i ikke-stationsnære områder angiveligt er lav grundet 

manglen på stationsnærhed, mens investeringer i øget stationsnærhed udenfor eksisterende 

stationsnære arealer, lider under manglende erhvervsinteresser i de pågældende arealer. Fra 

kommunal side er det trods alt vigtigt at ikke at spilde kommuneressourcerne på stationer som ikke 

med sikkerhed vil blive brugt, men dette er samtidigt dets egen forhindring, da potentielle 

virksomheder og investorer i ikke-stationsnære områder, kan miste interesse netop fordi der ikke er 

stationsnært. 
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Diskussion 

Når det kommer til fingerplanens indflydelse på infrastrukturen, er det først og fremmest vigtigt 

igen at understrege, at fingerplanen er et såkaldt landsplandirektiv. Det betyder at denne blot sætter 

den overordnede ramme ramme for udviklingen af København og opland, langs de fastsatte 

‘fingre’. Kommunerne er dem der sidder med den egentlige planlægning, samt den efterfølgende 

udførsel, af fingerplanens fysiske form, men kommunerne er dem der hver især beslutter hvor og 

hvor meget der skal investeres i forskellige transportmuligheder (J. Jessen, Movia, personlig 

kommunikation, 13.12.2021). 

Distinktionen er vigtig at medtage, da det tydeliggøre kommunerne og disses politikere som 

centrale aktører i fingerplanens udformning. 

 

Der er i moderne tid kommet et enormt fokus på at kombinere høj mobilitet med bæredygtighed, 

noget som både Søren Riis og John Urry beskriver som værende strid med hinanden. Konflikten 

som Søren Riis opsætter mellem bæredygtighed og mobilitet, og som kan anskues at have tydelige 

paralleller med John Urrys ‘fast-mobility’ og ‘livable’ byer, stiller skarpt på nogle af de problemer 

som fingerplanen, og dens største aktører, står overfor. 

Fingerplanen udgør som tidligere nævnt blot den overordnede ramme for udvikling langs 

‘fingrene’, samt løst at diktere at der mellem fingrene skal være de såkaldte ‘grønne kiler’ (Dansk 

Byplanlaboratorium, 2019). Disse fingre og kiler kan dog ses at skabe et mangefacetteret problem, 

der bunder i et spørgsmål om mobilitet. Der findes nemlig meget få tværgående jernbaner der 

forbinder fingrene internt, hvilket betyder at transport mellem fingre i langt større grad er afhængig 

af personbiltransport og busser, end transporten langs fingrene. Som tidligere bemærket, har busser 

på normal vis ikke en effektiv stationsnærhedsradius, hvilket i det store hele betyder at busruter ser 

færre rejsende end togruter. Dette er vigtigt at medtage, da det betyder at der for rejsende mellem 

fingrene vil være større tendens til at køre med privatbiler, end med offentlige transportmidler, det 

stik modsatte af hvad klima- og bæredygtighedstiltag bestræber. Dertil betyder de manglende 

togruter, at erhverv der søger stationsnære arealer må acceptere at de er, selv i stationsnærhed, 

mindre attraktive for medarbejdere der benytter offentlig transport, uden den finger som erhvervet 

ligger på. Hvis stationsnærhedsprincippet tages i brug, må det forventes at en arbejder bosat i 
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Ølstykke og ansat i Roskilde, hvorimellem der ingen togrute er, vil være mere tilbøjelig til at 

investere i privatbil, end at benytte det offentlige. 

Dette vil grangiveligt også have indflydelse på byer langs fingrenes evne til at udvikle sig til ‘high-

order’ centrale steder, hvorigennem de bliver mere attraktive for både borgere og erhverv, som 

knudepunkter for mennesker og handel. 
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Konklusion 

Fingerplanen sætter rammen for udviklingen langs fingrene, og er dermed en klar indflydelse på de 

transportsystemer der udspringer på og mellem disse fingre, men den egentlige planlægning og 

udførsel sker på kommunalt plan. Det skal dog understreges at fingerplanens indflydelse er 

begrænset til den overordnede planlægning, og altså ikke i de specifikke detaljer. Fingerplanen 

beskriver ‘fingre’ og endda et ønske om at opnå stationsnærhed i så vidt omfang som muligt, men 

det er op til kommunerne at vurdere hvor og hvor mange stationer der skal til for at opfylde 

fingerplanen. Vigtigheden af den kommunale aktør blev blotlagt gennem situational analysis, 

aktør-netværksteori og et kort samarbejde med Jens Jessen fra Movia, der bidrog til gode og lærerige 

samtaler. Situational analysis og aktør-netværksteori har konkret bidraget til kortlægningen af et 

antal aktører som har en vigtig rolle i forhold til både fingerplanen og stationsnærhedsprincippet. 

Herigennem blev det klart at det er centralt for udnyttelsen af stationsnærhedsprincippet, at der 

sker en politisk handling ikke mindst på et statsligt niveau, men i særdeleshed på det kommunale. 

Det er tydeligt at stationsnærhedsprincippet spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre en god 

mobilitet og mindske antallet af biler på det allerede pressede vejnet, samt at den kan bidrage til 

mere bæredygtighed.  

Bæredygtighed i relation til mobilitet er i denne opgave også blevet udforsket. Projektgruppen kom 

gennem den brugte teori og analysen af QGIS-kort, frem til at bæredygtigheden tilsidesættes når 

tilstrækkelig offentlig transport ikke etableres, da denne manglende transport gøres op for ved 

forøget brug af personbiler. Der er bemærkelsesværdigt få tværgående jernbaner der forbinder 

fingre internt, hvilket fremtvinger et øget behov for biltrafik på disse tværgående distancer. Det 

virker paradoksalt, at der i en tid hvor miljø og klima er i højsædet, er så ringe mulighed for at skifte 

bilen ud med det offentlige. Med dette tænkes ‘det offentlige’ som transportmidler der opfylder 

kriterierne for stationsnærhed, da disse er de mest eftertragtede af både borgere, erhverv og endda er 

inkluderet som mål i fingerplanen. For at afhjælpe dette ser projektgruppen det som værende oplagt 

at udnytte BRT-busser, hvis altså disse kan leve op til forventningerne og dermed opnå effektiv 

stationsnærhed. Dette er dog afhængig af BRT-bussens succes, hvilken desværre ikke kan vides med 

sikkerhed på forhånd. Der er dog lovende resultater fra Movia som giver projektgruppen håb for at 

denne løsning kan vise sig effektiv (J. Jessen, Movia, personlig kommunikation, 13.12.2021).  
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