


Forbedring af Den Grønne Sti ved 
Kronprinsensvej 
Jeg har med interesse og glæde læst ”Frederiksbergstrategien 2015”, som efter min opfattelse rummer 

mange positive perspektiver for vores by. I den forbindelse vil jeg hermed stille et konkret forslag, som 

flugter godt med strategiens målsætninger. 

Forslag 
Forslaget består af to dele: 

I. Krydset mellem Den Grønne Sti og Kronprinsensvej: Den Grønne Sti føjes sammen tværs over 

vejen; det nye stiafsnit skærmes på begge sider, således at biltrafik på Kronprinsensvej ikke kan 

krydse stien. For fodgængere og cyklister skal Den Grønne Sti og Kronprinsensvej fortsat være 

forbundne. En løsning i denne stil findes allerede i det nærliggende kryds mellem Den Grønne Sti og 

Frederiksvej. 

II. T-krydset ved Dronningensvej og Søndre Fasanvej: Den nuværende midlertidige åbning for biltrafik 

gøres permanent. 

Motivation og uddybning 
Formålet med forslaget er at forbedre forholdene for fodgængere og cyklister på Den Grønne Sti. Forslaget 

opfylder dette formål ved at eliminere en afbrydelse af Den Grønne Sti, som egentlig ikke behøver være 

der, idet biltrafikken ved en simpel ændring kan omlægges uden at blive stillet dårligere. 

Forslagets punkt I. 
Punkt I. rummer forslagets pointe, nemlig at forbedre Den Grønne Sti. Hvad forbedringen konkret består i 

og hvorledes den bidrager til at realisere målene i "Frederiksbergstrategien 2015" kan belyses ud fra nogle 

citater fra strategiens temaer: 

 ”attraktivt og sikkert at cykle for borgere i alle aldre” (s. 13).  

Et ubrudt stiforløb vil betyde en smidigere og mere sikker transport for alle fodgængere og 

cyklister. Navnlig for mindre børn på cykel – og deres voksne ledsagere – vil det være en lettelse 

ikke at skulle krydse biltrafik på Kronprinsensvej. Denne gruppe af trafikanter er rigt repræsenteret 

på stien på grund af flere børneinstitutioner i nærheden, ikke mindst det nye Børnehuset 

Frederiksvej. 

 ”vi prioriterer sunde og grønne transportformer som gang, cykling og offentlig transport” (s. 12). 

Forslaget giver netop fortrinsret til fodgængere og cyklister frem for bilister og er således en 

naturlig udmøntning af strategiens prioritering. 

 ”binde byen sammen af et net af grønne forbindelser” (s. 7).  

I den henseende er forslaget et skridt i den rigtige retning, idet Den Grønne Sti bliver 

gennemgående mellem Roskildevej og Peter Bangs Vej, uden at man giver afkald på adgang til stien 

ved Kronprinsensvej. 

Forslagets punkt II. 
Punkt II. sikrer, at biltrafikken fortsat hænger sammen. Ændringen er således en sekundær del af forslaget, 

men har til gengæld den fordel, at den er realiseret midlertidigt i forbindelse med byggearbejdet ved 



Diakonissestiftelsen. Dermed er ændringen enklere at gennemføre, og der foreligger allerede en vis 

erfaring med at afvikle biltrafik ad den foreslåede rute. 

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan man imidlertid godt variere punkt II ved i stedet at åbne Kongensvej 

eller Kronprinsensvej ud mod Søndre Fasanvej. Uanset hvilket alternativ der vælges, vil forslagets samlede 

påvirkning af biltrafikken være beskeden og neutral, idet den alene er, at nogle bilture til og fra Kongens 

Kvarter bliver lidt længere, andre lidt kortere. 
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