
Projekt klimasikring af Peter Bangs Vej

Gadenetværksmøde mandag den 14. maj 2018

Gadenetværket Peter Bangs Vej havde i regi af Erhvervsforeningen indkaldt til møde om ”Projekt 
Klimasikring af Peter Bangs Vej”.

Ved mødet deltog projektleder Christoffer Gerner Mikkelsen og trafik og byrumschef May Lundsgaard fra 
Frederiksberg kommune. Derudover deltog repræsentanter fra butikker og udlejere/boligforeninger fra 
Peter Bangs Vej.

Projektbeskrivelse
I korte træk går projektet ud på at klimasikre Peter Bangs Vej og det er Frederiksberg Forsyning som står for 
finansieringen af selve klimasikringen og Frederiksberg Kommune som dækker udgifterne til omlægningen 
på gadeniveau med etablering af ekstra grøn bræmme. Fortov og cykelsti forbliver uændret.

Den grønne bræmme bliver 1,75 m bred. Der etableres ekstra træer og træernes plantes i et bed som bliver 
3.75 m bred. Det er planen at plante ekstra træer i gaden. Det ekstra areal til det grønne bræmme og bedet 
til træerne går fra vejbanen. Der nedgraves beholdere til overfladevand i bræmmearealet, som fungerer 
som ekstra magasiner ved skybrud.

Projektets omplacering af eksisterende træer og de nye ekstra træer med det tilhørende ekstra areal til 
bedet uden om træerne har den konsekvens, at der ikke er plads til parkering ud for træerne. Det betyder, 
at projektets opprioritering af træerne med ekstra træ-bede giver færre parkeringspladser. På hele 
stækningen reduceres antallet af parkeringspladserne. 

Kommentarer til projektet
Der var en generel positiv holdning til klimaprojektet. Dog var der en udpræget bekymring omkring 
udsigten til færre parkeringspladser. Det vil koste omsætning for butikkerne og det vil sætte yderligere fart 
på den negative udvikling som detailhandlen og butikkerne har oplevet de sidste 5 – 10 år. Den negative 
effekt på omsætningen som følge af færre parkeringspladser har Peter Bangs Vej oplevet før ved den 
tidligere omlægning for få år tilbage.

Arealet til den grønne bræmme var der generelt en positiv holdning til.

Set fra butikkerne og udlejernes/boligforeningernes side er der en udpræget skævhed i projektet. 
Politikernes ønske om at gøre byen grønnere og plante flere træer sker på bekostning af udsigten til færre 
kunder i butikkerne på Peter Bangs Vej. Denne ensidige optagethed af træer og for-grønning af 
Frederiksberg sker uden hensyn til det lokale forretningsliv og den værdiskabelse som udgør grundlaget for 
den kommunale økonomi.

Der er i forvejen mange træer på Peter Bangs Vej og i sidegaderne. Flere træer vil øge de nuværende gener 
fra eksisterende træer, der skygger for solen så mange lejligheder ikke får lys ind. 

Forslag til ændring af den overordnede prioritering
Gadenetværket Peter Bangs Vej foreslår, at den overordnede prioritering mellem træer i gaden og for-
grønning ændres så hensynet til detailhandlen og butikkerne får større vægt. Dette af hensyn til gadens 
identitet og lokale signatur som indkøbsgade med et varieret udbud af udvalgsvarer, dagligvarer og lokalt 



håndværk. Det er først og fremmest af hensyn til butikkernes egen økonomi, deres fremtidige indtjening og 
kommunens økonomi, men også hensynet til gadens brand som en af byens store handelsgade spiller ind. 
Peter Bangs Vej udgør en værdifuld signatur for byen Frederiksberg. Gadens brand, med en række unikke 
signaturbutikker, som f.eks. ostehandler, fiskehandler, slagter, isenkræmmer, guldsmed, cykelhandler, 
optiker, blomsterhandler, systue frisør m.m. udgør selve kernen i gadens lokale selvforståelse og lokale 
værdiskabelse på Peter Bangs Vej. 

Peter Bangs vej har igennem mange år udviklet sig henimod en attraktiv handelsgade med unikke 
signaturbutikker, med parkeringsforhold og parkeringskapacitet, busforbindelser, bymiljø m.m. Peter Bangs 
Vej en den af byens mange handelsgader som tiltrækker, dels et stort antal lokale kunder og dels tiltrækker 
kunder som kommer fra hele hovedstadsregionen. Den kombination af lokale og regionale kunder udgør 
selve livsgrundlaget for butiksmiljøet på Peter Bangs Vej.

Ændringsforslag til ”Projekt klimasikring af Peter Bangs Vej”.
Det foreslås, at der plantes færre store træer og i det omfang det er muligt plantes mindre træer. De 
mindre træer plantes inden for det afsatte areal til bræmmerne på de 1,75 m. Der kan evt. plantes større 
træer med plantebed på 3,75 m som en naturlig afslutning af parkeringsarealet ved f.eks. tilstødende 
sidegader. Dette vil have en visuel kvalitet og give en naturlig afslutning på parkeringsarealet. De større 
træer kan endvidere plantes i det areal, hvor parkeringsarealet ophører op til den tilstødende sidegade, 
hvor der i forvejen ikke må parkeres.

Gadenetværket Peter Bangs Vej er opmærksom på, at ovennævnte forslag kan medføre ekstra 
omkostninger. Det er så den omkostning/investering kommune må betale for at opretholde et levedygtigt 
detailhandelsmiljø på Peter Bangs Vej.

Som supplement til denne løsning bør det overvejes at lave skråparkering i gaden. Dette eventuelt i den 
ene side eller i udvalgte områder, under hensyn til trafiksikkerheden.
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