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Agenda
Fjerde møde i Bæredygtighedsrådet

2

Borgmesteren byder velkommen i fællessalen på Falkonergårdens Gymnasium1 16:00-16:10

Observationsworkshop introduceres i de to grupper3 16:35-16:40

Observationsworkshop ved Christian Paulsens Vej

Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, Oplæg ved Ulrik Winge & 
Henning Daugaard

2 16:10-16:25

Individuel observation i kvarteret ved Christian Paulsens Vej 4 16:40-16:55

Refleksion på individuel observation5 16:55-17:10

Bæredygtighedsrådet samles i fællessalen på Falkonergårdens Gymnasium

Afrunding ved borgmesteren8 17:55-18:00

Social bæredygtighed i byrummet, Oplæg ved Ellen Højgaard Jensen6 17:20-17:35

Velkomst og introduktion

Networking9 18:00-18:30

Debat: Socialbæredygtig områdeudvikling 7 17:35-17:55

Afrunding & networking

Byen for alle



Bæredygtighedsrådets eksperter

1 Velkomst ved borgmesteren

3

Ellen Højgaard Jensen
Direktør, Dansk Byplanlaboratorium

Maria Flora Andersen
Direktør, Station

Stine Kirstein Junge
Privatsektoransvarlig og formand 

for SDG Accelerator, UNDP DK

Anders Eldrup
Bestyrelsesformand, Danmarks 

Grønne Investeringsfond

Katrine Krogh Andersen
Dekan, Det Natur- og 

Biovidenskabelige 

Fakultet, Københavns Universitet

Lars Aagaard
Adm. direktør, Dansk Energi

Katherine Richardson
Leder af Sustainability Science 

Center, Københavns Universitet

Nikolaj Malchow-Møller
Rektor, Copenhagen Business School

Claus Meyer
Gastronomisk iværksætter

Gunvor Christensen
Projektchef & ph.d. i sociologi, 

VIVE



1 Velkomst ved borgmesteren

Tredje møde i rådet dannede rammen om oplæg med forslag til Frederiksbergs arbejde med at bidrage til Verdensmålene samt en afsluttende debat 

Tredje møde bød på oplæg og debat om det 

fortsatte arbejde med FNs Verdensmål 
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Møderne i rådet vil på skift fokusere på emner

under de strategiske temaer

1 Velkomst ved borgmesteren

De tre bæredygtighedsdimensioner er en integreret del af årshjulet. Med møde fire omhandlende byen for alle afslutter vi det første årshjul

Møde 1

16/09/20
Møde 2

02/12/20

Møde 4

19/05/21
Møde 3

24/02/21

De tre dimensioner indenfor bæredygtighed hænger uløseligt sammen og kan ikke 

ses uafhængigt af hinanden. Derfor vil hvert møde i Bæredygtighedsrådet bibeholde 

det holistiske syn på bæredygtighed – uanset hvilket tema der tages op.

Byen for alle

Møde 4

CO2e-neutralitet i år 2030

Bæredygtighedslaboratoriet

Møde 1
Klimafonden 

Social bæredygtighed

Møde 2

Frederiksbergs videre arbejde med FNs 
Verdensmål: Fra global dagsorden til lokal handling

Møde 3
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Denne gang fokuserer vi i særlig grad på den 

sociale dimension af bæredygtighed

VISION: Frederiksberg vil være blandt de 

førende bæredygtige kommuner i Danmark

Med temaet ”Byen for alle” ønsker vi at få inputs der kan styrke vores byudviklingsarbejde til gavn for alle borgere

Vision

MILJØMÆSSIGT SOCIALT ØKONOMISK
Bæredygtigheds-

dimensioner

Strategiske temaer
Den grønne og CO2e-

neutrale by

Byen for alle
Investeringer for 

fremtiden

Projekter
+70 projekter

På tværs af de tre bæredygtighedsdimensioner og de strategiske temaer

1 Velkomst ved borgmesteren
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Børnene er fremtiden
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Frederiksbergstrategiens socialbæredygtige 

målsætninger er formuleret under ”byen for alle”
Frederiksberg skal være en mangfoldig og tryg by, der rummer muligheder for alle borgere, uanset hvor de er i livet

2
Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, 
oplæg ved Ulrik Winge & Henning Daugaard
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Frederiksbergstrategien

Byen for alleKlimabyen nu og i fremtiden Byen i byen Vidensbyen

Bæredygtig boligudvikling Livskvalitet i hverdagen Alle skal have mulighed for et sundt liv

Skabe nye former for boliger og 

boformer på tværs af familietyper og 

generationer i alle ejerformer.

Sikre at byggeri af nye boliger løfter et 

område og fremme en balanceret 

boligsammensætning

Samarbejde med almene boligorg. om 

byggeri af nye almene boliger til 

forskellige målgrupper 

Invitere borgere og andre aktører til at 

byde ind på kultur- og fritidsområdet.

Arbejde sammen med byens 

erhvervsliv om fortsat udvikling af 

beskæftigelsesmuligheder for alle.

Samarbejde med foreninger, frivillige 

org., almene boligorg. og andre aktører 

om at skabe stærke fællesskaber

Sikre et stærkt og varieret kultur-, 

fritids- og idrætsliv som favner alle

Deltage i Healthy Cities Network og 

arbejdet med WHOs strategi for sunde 

byer.

Udforme byens rum med fokus på 

tryghed, tilgængelighed, og at det er 

nemt at dyrke idræt i hverdagen. 

Målsætninger

Vi opnår vores 

mål ved at…



Områdeudvikling er et vigtigt greb til at 

understøtte arbejdet med byen for alle
På baggrund af analyser og inddragelse af relevante aktører har Frederiksberg Kommune påbegyndt områdeudviklingen i Finsensvej Vest
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Målsætning

Området Finsensvej Vest skal udvikles til en sammenhængende og attraktiv bydel i 

Frederiksberg i dialog med områdets aktører og beboere.

Økonomi

Fra 2020 til og med 2024 forventes et budget på 21,1 mio. kr. til områdeudviklingen.

Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, 
oplæg ved Ulrik Winge & Henning Daugaard



Områdeudvikling Finsensvej Vest

2
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Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, 
oplæg ved Ulrik Winge & Henning Daugaard

Lindevangsparken

KU.BE

Frederiksberg 

Idrætspark

Peter Bangs Vej

Flintholm st.

Lindevang st.

Områdets identitet

• Antal beboere: 10.657

• Attraktioner: Kultur- og 

bevægelseshus KU.BE, 

Lindevangsparken og Frederiksbergs 

Idrætspark.

• Mange områder med gode 

boligkvaliteter

• Mindre områder, hvor kvaliteten kan 

løftes (se fotos)

• Udsatte boligområder, bl.a. kvarteret 

ved Christian Paulsens Vej, Solbjerg 

Have

Kvarteret ved Christian Paulsens Vej Hegn langs Frederiksberg Idrætspark Finsensvej Mur mellem KU.BE og 

beboelsesområdet Solbjerg Have

Langs metroens bagside



Borgernes inputs bærer præg af både gode og 

udfordrende forhold ved Finsensvej Vest

2

Lindevangsparken, KU.BE og stationsnærhed er nogle af de gode forhold ved området, mens det samtidig også karakteriseres som kedelig og trafikeret

11

Hvad er det bedste ved området omkring Finsensvej? Hvordan vil du beskrive Finsensvej?

Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, 
oplæg ved Ulrik Winge & Henning Daugaard



Målsætningerne med områdeudviklingen er 

omsat til seks overordnede temaer
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Områdeudvikling Finsensvej Vest

Stærke fortællinger

12

Kvarteret rummer en række kvaliteter og 

udflugtsmål for hele byen, som kan trækkes 

tydeligere frem. Kultur, idræt og grønne områder. 

Kvalitet i gade- og byrum

Kvarteret har generelt et højt kvalitetsniveau i 

byrum og gader, men i udvalgte byrum og gader 

kan kvaliteten løftes. 

Fællesskaber og grønne netværk

Der er interesse for at dyrke grønne fællesskaber 

som et socialt såvel som fysisk tiltag, der kan spille 

sammen med klimaløsninger og understøtte 

miljømæssig og social bæredygtighed på tværs af 

aldersgrupper og sociale klasser. 

Synligt liv og aktivitet

Analyserne peger på et potentiale for at skabe mere 

synligt liv og aktiviteter i byens rum og grønne 

områder som ramme om et synligt byfællesskab. 

Aktiviteter kan drives af kvarterets aktører. 

Plads til unge

Der er masser af unge under uddannelse i kvarteret. Der 

mangler mødesteder, hvor der er plads til at udfolde sig 

uden at der opstår konflikter med andre grupper - og i 

rammer de unge selv har været med til at udvikle. 

En tryg bydel

Kvarteret opleves generelt som trygt med enkelte, 

lokale ”lommer” af utryghed, eksempelvis i mødet 

mellem unge og sårbare grupper. En lokal indsats i 

enkelte delområder kan styrke oplevelsen af tryghed 

De seks udvalgte temaer skal være med til at understøtte, at de væsentligste udfordringer og potentialer kommer i spil 

Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, 
oplæg ved Ulrik Winge & Henning Daugaard



Frederiksberg Kommune har udpeget fem 

indsatser for områdeudviklingen

2

13

De fem indsatser skal understøtte en positiv udvikling i de enkelte områder omkring Finsensvej Vest samt en bedre sammenhæng mellem områderne

1

2

3

4

5

1 Kvarteret ved Christian Paulsens Vej

Fokus på såvel et samlet løft af boligområdet som en udvikling af de kommunale 

beboelsesejendomme med henblik på at skabe et velfungerende boligområde. 

Der iværksættes et samarbejde med beboerne og aktører omkring udvikling af 

ejendommene, udearealer og styrket fællesskabet i kvarteret.

Fokus på øget aktivitet, styrke vinterbrugen af parken, skabe sammenhæng 

med Finsensvej og skabe nye aktiviteter og mødesteder for unge, der 

generelt mangler gode opholdsmuligheder i området. 

Fokus på øget sammenhæng, forbindelser samt øget aktivitet.

Fokus på grønne lommer, små opholdsrum og styrkelse af forbindelsen til 

Grøndalsparken.

Fokus på at skabe større åbenhed, sammenhæng samt en bevægelsesakse langs 

Sønderjyllands Allé.

2 Lindevangsparken

3 KU.BE og Solbjerg Have

4 Finsensvej

5 Området ved Frederiksberg Idrætspark

De seks overordnede temaer beskrevet på forrige slide er en 

integreret del af disse fem indsatser for områdeudviklingen

Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, 
oplæg ved Ulrik Winge & Henning Daugaard



I dag udforsker vi indsats nr. 1: ”kvarteret ved 

Christian Paulsens Vej”
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14

Kvarteret ved Christian Paulsens Vej er kendetegnet som et mere belastet boligområde med sociale udfordringer

1

2

3

4

5

1 Kvarteret ved Christian Paulsens Vej

Fokus på såvel et samlet løft af boligområdet som en udvikling af de kommunale 

beboelsesejendomme med henblik på at skabe et velfungerende boligområde. 

Der iværksættes et samarbejde med beboerne og aktører omkring udvikling af 

ejendommene, udearealer og styrket fællesskabet i kvarteret.

Fokus på øget aktivitet, styrke vinterbrugen af parken, skabe sammenhæng 

med Finsensvej og skabe nye aktiviteter og mødesteder for unge, der 

generelt mangler gode opholdsmuligheder i området. 

Fokus på øget sammenhæng, forbindelser samt øget aktivitet.

Fokus på grønne lommer, små opholdsrum og styrkelse af forbindelsen til 

Grøndalsparken.

Fokus på at skabe større åbenhed, sammenhæng samt en bevægelsesakse langs 

Sønderjyllands Allé.

2 Lindevangsparken

3 KU.BE og Solbjerg Have

4 Finsensvej

5 Området ved Frederiksberg Idrætspark

Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, 
oplæg ved Ulrik Winge & Henning Daugaard



Kvarteret ved 

Christian Paulsens Vej

2
Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, 
oplæg ved Ulrik Winge & Henning Daugaard

FFB (Frederiksberg Forenede Boligselskaber), almene boliger

Kommunal beboelsesejendom

Kvarteret ved Christian Paulsens Vej er kendetegnet som et mere belastet boligområde med sociale udfordringer
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Frederiksberg Kommunes boligsociale arbejde 

er en vigtig del af områdeudviklingen
Vi bruger det boligsociale arbejde og kommunens anvisningsmuligheder strategisk langsigtet - også når vi områdeudvikler - med fokus på ”byen for alle”

2
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Byen for alle & områdeudviklingen ved Finsensvej Vest, 
oplæg ved Ulrik Winge & Henning Daugaard

Boligsociale indsatser i partnerskaber, 

netværk og helhedsplaner
Kommunal strategisk 

anvisning 
Områdeudvikling

Fleksibel organisation

• Kommunale og 

alment ansatte i 

netværk

• Geografi og 

helhedstænkning

• Frivillige, 

virksomheder osv.

Tilgange
• Forebyggelse og 

relationsarbejde
• Individbaseret indsats
• Data og effekter

Særlig indsats
• Udsatte unge 
• Flygtninge
• Udslusning fra 

botilbud/herberg
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Social bæredygtighed 

i byrummet

6
Social bæredygtighed i byrummet 
Oplæg ved Ellen Højgaard Jensen
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Spørgsmål til 

Bæredygtighedsrådet

7 Debat: Socialbæredygtig områdeudvikling

Hvordan understøtter vi stærkere fællesskaber og social sammenhængskraft mellem borgerne i 

kvarteret ved Christian Paulsens Vej og resten af byen?
1

Hvordan kan vi i byrummet, områdeudvikling og den sociale boligindsats være med til at 

understøtte stærke fællesskaber og inklusion af forskellige borgergrupper?
2

21
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