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1. Fingerplanen og Transportkorridorerne – og Ring 5
DVSs næste arrangement er et foredrag af adjungeret professor, dr. techn. Jens Rørbech med
titlen Fingerplanen og Transportkorridorerne – og Ring 5. Det finder sted onsdag den 23.
november 2011 kl. 15.45 – 17.45 i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.
Bemærk venligst, at foredraget tidligere var fastsat til mandag den 14. november, men nu er
ændret til onsdag den 23. november.
Jens Rørbech vil i foredraget redegøre
for den enorme betydning, som Fingerplanens havde for hovedstadsområdets
udvikling gennem mere end 60 år – det er
i sig selv en utrolig historie. Med
Fingerplanen fulgte transportkorridorerne,
som beslaglægger et areal på mere end 60
km2, og som til trods for et heftigt pres fra
kommunerne og store op- og nedture i
trafikudviklingen stadig er reserveret til
trafik- og transportformål.
Men ikke alle er tilfredse med, at så store
arealer nu har henligget ubenyttede i så
mange år. Folketinget har haft sagen om
transportkorridorerne på dagsordenen
foranlediget af bl.a. flere kommuner, der
har svært ved her og nu at sige ”nej” til
nye bebyggelser og byudvikling, og som
har svært ved at forstå, at udviklingen
netop skal gå netop deres kommune forbi,
fordi der måske engang skal være plads til
transportanlæg, som vi slet ikke kender
eller har konkrete planer om at realisere.

2

Transportkorridoren passerer her Mølleådalen mellem Bastrup Sø og Farum Sø.
Passagen af Mølleådalen kan blandt andre blive en” tung sag”. Foto: JR.

Er der i overskuelig tid overhovedet brug for transportanlæg i de udlagte korridorer
og kan eller skal store fremtidige infrastrukturanlæg overhovedet placeres i de
reserverede transportkorridorer, hvis de bliver til noget?
Foredraget er baseret på et udredningsarbejde, som er gennemført i forbindelse med Folketingets
behandling af sagen.
Alle er meget velkomne til foredraget, der som vanligt er gratis.
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