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Formål
• Målet med Sjællandsprojektet er at fremme en 

bæredygtig og levende region med høj tilgængelighed, 
gode vækstbetingelser og levende byer. 

• At Sjællandsprojektets resultater indgår i 
kommuneplanlægningen.

• At der etableres en samarbejdsmodel mellem 
kommuner, region og stat som gør det muligt at indgå 
bindende aftaler om byudvikling og infrastruktur. 



Organisering
• Koordineringsgruppe med By- og landskabsstyrelsen, 

Transportministeriet, Regionen, Roskilde, Næstved, 
Slagelse og Vordingborg Kommuner 

• Workshops med planlæggere fra alle 17 kommuner og 
Regionen

• Løbende orientering til K17 og KTC
• Kommunerne betaler 60 % af projektomkostningerne (1 

mio i alt) og leverer en måneds arbejdskraft. Regionen 
og staten deles om resten. 



Hvad kunne være visionen ? 
• Bedre balance ift Hovedstadsregionen
• Bæredygtig by- og trafikudvikling 
• Store stationsbyer er fremtiden 
• Små stationsbyer med potentiale
• Flere stationer ?  
• Parker og rejs anlæg ved motorveje/nye stationer
• Sammenhæng i trafikinvesteringer



Hvor kan det gøre ondt ?  
• A-byer, B-byer og C-byer!
• Byer uden station?
• Hvor mange landsbyhuse skal nedrives ? 
• Hvordan placeres de nye sygehuse?
• Ikke en ny regionplan ! 
• Får vi et landsplandirektiv ? 
• Vil Trafikstyrelsen nedlægge stationer?
• Vil de regionale busruter blive opretholdt



























Trafikstyrelsen 
• At der åbnes nye stationer på perlerækken af 

sjællandske stationsbyer, f.eks. Næstved Øst, Holbæk 
Vest osv. 

• At der etableres parker-og rejs stationer nær 
motorvejsnettet

• At der igangsættes analyser af mulighederne for at 
opgradere de enkeltsporede baner  

• At der igangsættes analyser af mulighederne for at 
opgradere banen til Kalundborg som led i en strategi for 
forbedrede forbindelser til Århus  

• At der udarbejdes beslutningsoplæg om 
Højhastighedsbane langs med Sydmotorvejen 



Regionen 

• At almindelige regionale funktioner 
placeres i de 11 A-byer

• At specialiserede regionale funktioner 
placeres i hver af de 3 stationsby-kæder



MOVIA

• At de regionale busruter går på tværs af 
perlerækken af sjællandske stationsbyer  

• At de regionale busruter betjener de 3 
ABC-byer, der ikke har en station

• At der etableres direktbusser på 
Motorvejene til pendlere  



Vejdirektoratet 

• At tværforbindelsen på Sjælland fremmes
• At der etableres omfartsveje udenom de 

11 A-byer
• At der etableres parker-og rejs anlæg ved 

Motorvejs-afkørsler og samarbejdes med 
Trafikstyrelsen/Banedanmark om nye 
parker- og rejsanlæg ved motorvejsnære 
stationer 



By- og landskabsstyrelsen 

• At Region Sjælland også i i kommende 
landsplanredegørelser betragtes som en 
del af Hovedstadsregionen

• At vi får indflydelse på tidspunktet for 
hvornår vi får en ensartet planlægningslov 
på Sjælland (til afløsning af Fingerplanen)

• At Sjællandsprojektet fortsætter 
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