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Møde med By- og miljøudvalget den 23. november 2020 
 
Frederiksberg kommune har lige vedtaget en ny Frederiksbergstrategi og kommunen skal i gang med at 
revidere kommuneplanen. Vi har hentet lidt inspiration til udvalget vedr. Platanvej dels fra 
Frederiksbergstrategien dels fra forvaltningens udspil til ny kommuneplan samt i andre af jeres rapporter. I 
spørgsmålet om Platanvej går jeres beslutninger stik imod det, som står i jeres planer og politikker. 
Eksperterne underkender ligeledes jeres beslutninger. Vi har 4 spørgsmål til jer.  

1. Langsigtede miljø- og klimakonsekvenser 
Borgmesteren har som vision for 2030, som er lige om lidt: ”De fleste cykler, går og bruger kollektiv trafik, 
og bilerne fylder mindre i gadebilledet.” 

2030 – I har travlt med at skabe ændringerne, hvis det skal nås.  

Hvis borgmesterens målsætning skal nås, må der nytænkning til. I rapporten FASANVEJSLINJEN - BINDER 
BYEN SAMMEN PÅ TVÆRS udarbejdet af Cowi og drøftet på udvalgets møde for nyligt skriver Cowi at den 9 
milliarder dyre investering vil flytte ca. 760 daglige bilture til Metro!   

Åbningen af Platanvej medfører ifølge kommunens egne beregninger ca. 8.500 nye daglige bilture på kort 
sigt – heraf mange på tværs af kommunen. På længere sigt vil trafikken stige yderligere herunder også på 
Kingosgade og Pile Alle linjerne – formentligt op mod 15.000 daglige bilture ekstra i forhold til nu, nemlig 
indtil alle vejene igen er fyldt til bristepunktet, for som trafikforsker Petter Næss fra Ålborg Universitet 
siger: ”Udvidelsen af en vej i en stor by betyder, at flere deltager i trængslen, men trængslen består”. 

Kollektiv trafik kan udbygges – men selv en guldrandet ting som ny metro - får ikke privatbilismen til at 
aftage. Som Cowi skriver i rapporten om mere metro: ”Behovet presser sig på for helt nye initiativer i form 
af f.eks. højere parkeringsafgifter, roadpricing eller begrænsninger i, hvem der må køre hvor og hvornår.”  

En anden ekspert, Harry Lahrmann fra Ålborg Universitet, udtaler ”Vi når ikke klimamålene og reducerer 
ikke trængslen, hvis vi ikke vil tage de nødvendige redskaber i brug”. 

I gør det stik modsatte – udbygger rammerne for privatbilismen.  

I oplægget til ny kommuneplan skriver kommunen at bilrådigheden i kommunen er steget 28% de sidste 10 
år. Enhver kan jo sige sig selv at denne udvikling ikke kan fortsætte og slet ikke i en kommune der har 
begrænset plads med mindre man vil gå under jorden. Det er dyrt. I de ca. 10 år hvor Platanvej var lukket er 
trafikken ikke steget på de parallelle veje selv om visse politikere hævder det. Trafikken er steget helt 
marginalt med samlet ca. 700 bilture på et hverdagsdøgn på alle parallelvejene under eet.  Det fremgår af 
tallene fra kommunens egne rådgivere og det skyldes naturligvis trængslen.  

I har lige gennemført et stort eksperiment nemlig det at lukke en vej i 10 år. Men I vil ikke analysere 
konsekvenserne af eksperimentet og I vil slet ikke forholde jer til konsekvenserne af eksperimentet.  

Ombygningen af Platanvej bliver formentlig stående de næste 20-30 år som en skamstøtte over 
kommunens politikere og deres manglende lyst til at leve op til egne målsætninger. 

Alle tiltag i kommunen skal vurderes i forhold til FN’s klima- og miljømål.  

Hvor er resultaterne af beregningerne?  
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Hvorfor bruge tid på at lave politikker og planer, som alligevel ikke skal overholdes? Hvorfor skal 
borgerne ikke kunne have tiltro til de fine planer og de fine ord? 

2. Kommunens brug af konsulenter 
Kommunen har sammensat et Bæredygtighedsråd med nogle af landets fremmeste eksperter inden for 
bæredygtighed.  

Bæredygtighedsrådet er kommet med nogle konkrete forslag til at reducere trafikken og inspirere til 
bæredygtig adfærd. Pisk og gulerods-princippet.  

De forslår endvidere (citat): 

”Dialog med borgerne om, at de ikke betaler for den miljø- og klimabelastning, de forårsager – Borgerne 
skal generelt forberedes på en CO2-afgift, som vurderes af eksperterne at være uundgåelig. I den 
forbindelse er det vigtigt, at borgerne får en forståelse for, at prisen på de varer de køber i dag, ikke 
afspejler den skade, som miljøet og klimaet påføres”. 

Hele projektet om Platanvej er fyldt med forkerte informationer kombineret med en voldsom 
lobbyvirksomhed fra en forening med facebooksiden ”Ren luft til alle”.  

Denne forening havde i sommeren 2019 held til at overbevise politikere i dette udvalg om at livet på de 
parallelle veje på Frederiksberg var et støj- og forureningshelvede i de ca. 10 år, hvor Platanvej var lukket, 
hvilket er korrekt for de overordnede trafikveje men det skyldes ikke lukningen af Platanvej – sådan havde 
det været hele tiden og det er ikke blevet værre, og nu skal helvedet så udvides til Platanvej.  

Lobbyarbejdet bar frugt og det mindst grønne alternativ blev valgt – det er åbenbart konservativ politik at 
vælge pyntegrønt. Argumentet ”Ren luft til alle” er direkte misvisende og burde hedde ”Ren luft til ingen”.  

Politikerne tør ikke tage den nødvendige dialog med befolkningen.  

Bæredygtighedsrådet er enige med alle de andre trafikeksperter om at trafikken skal reduceres ved at gøre 
det dyrt og/eller besværligt at være bilist! Bæredygtighedsrådet opfordrer jer derudover til at tage 
diskussionen med borgerne i stedet for bare f.eks. at love flere parkeringspladser.  

Hvorfor bruger kommunen penge på at hyre konsulenter, når man alligevel ikke lytter? 

3. Processen for valg af scenarie 
I står med et projekt som blev trumfet igennem på yderst tvivlsom vis. Sommeren 2019 blev der 
gennemført en høring om Platanvej. Vi kan læse i kommunens beskrivelse til Vejdirektoratet at høringen 
alene drejede sig om projektering af cykelstier på Platanvej, da åbningen allerede var besluttet på. Enhver, 
der har fulgt debatten, hvor I selv deltog, ved at det er usandt at høringen drejede sig om projektering af 
cykelstier!  

Hvorfor lyver kommunen over for tilsynsmyndigheden? 

4. Detailprojekt for cykelsti på Platanvej 
Citat fra udkast til kommuneplan, som I skal drøfte senere i aften:  
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”Fodgængertrafikken som transportform skal prioriteres og vurderes på lige fod med cykler, biler og busser 
ved ombygning af veje” og ”Frederiksberg har også i sidste planperiode haft fokus på, at det er vigtigt at 
kunne bevæge sig til fods som en rekreativ funktion og som en måde at deltage i og bidrage til bylivet”.  

Der har lige været afholdt en høring om det udsendte materiale om ”cykelsti”- projektet på Platanvej. 
Materialet var utroligt dårligt og vanskeligt tilgængeligt i modsætning til høringsmaterialet i sommeren 
2019. Den langt overvejende del af svarene er protester imod kommunens planlagte reduktion af fortovene 
til 1,68m eller 1,5 flise. Kommunen bedyrer at 2 barnevogne kan passere. Måske teoretisk men vanskeligt i 
praksis. En rekreativ tur bliver det i hvert fald ikke.  
 
Platanvej er den tættest befolkede vej på Frederiksberg og der bor mange småbørnsfamilier og mange 
ældre mennesker, da alle ejendomme har elevator med indgang i niveau og derfor er velegnede for 
mennesker med gangbesvær eller barnevogne. Antallet af fodgængere er stigende på grund af metroen.  

Endelig protesterede de vigtigste aktører vedr. fortove i forbindelse med 2019- høringen mod smalle 
fortove: Ældrerådet, Handicaprådet, Movia, Metroselskabet samt Vesterbro lokaludvalg. 
 
Hvordan kan I med god samvittighed gøre dette mod Platanvej? 
 


