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Der var ca. 50 deltagere i workshoppen, der foregik med oplæg, diskussion i mindre grupper og fælles 
debat. Deltagerne i workshoppen skabte en god debat, der berørte mange emner indenfor rammen af 
strategiens fire temaer:    ’Byen i byen’, Livskvalitet i hverdagen, ’Vidensbyen’ og ’Klimabyen for 
fremtiden’. Nedenfor findes noterne fra workshoppen  -  først fra debatten i plenum og dernæst 
bemærkninger til de fire temaer opdelt i generelle bemærkninger og konkrete forslag. 

Generel debat
 Frederiksbergstrategien er god, men kommunen overholder ikke sin egen strategi, når det 

kommer til udførsel. Der er ikke altid overensstemmelse mellem strategi og handling. 
 Frederiksberg kan virke selvtilstrækkelig og provinsiel. 
 Savner en åben beskrivelse af de dilemmaer der eksisterer på Frederiksberg. Strategien 

medtager kun det positive. Der er f.eks. ikke nævnt dilemmaet mellem bilisme og mere grønt. 
Hvor er den brændende platform?

 Der blev sat Spørgsmålstegn ved, om strategien er skarp nok til at den kan anvendes som 
arbejdsredskab til at prioritere, når man netop står i dilemmaerne. 

 Cyklister i byen kører meget hurtigt og ikke pænt. Børn og ældre ikke trygge. Måske gør de 
brede cykelstier at de kører ekstra hurtigt? Man kunne evt. anlægge en børne/ældre/langsom 
bane nogle steder. 

 For lidt fokus på trafik og bilisme. P-pladser har alt for meget fokus. Plads til mennesket i stedet. 
Lav flere bilfrie områder. 

 Hvad er den politiske reaktion på udviklingen fra strategi 2012 til strategi 2015?
 Partikelforureningen er et problem, der bør håndteres. 
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Bemærkninger til Byen i byen
Frederiksbergs særlige identitet

 Frederiksbergs identitet bliver udhulet. Der bliver ikke passet godt nok på bygninger og 
kulturmiljøer. Der er i kommunen ikke ekspertise nok til at varetage dette. 

 Det grønne er for vagt. Det skal være meget mere konkret, så det undgås at der kommer alt for 
mange fliser som f.eks. Flintholm. Frederiksberg var grøn, men er det ikke så meget mere. 

 Med de mange nye byggerier er hyggen ved at forsvinde på Frederiksberg. Der tages ikke 
hensyn nok til Frederiksbergs identitet. 

 Større fokus og ekspertise på bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
 Der bør være noget konkret om vedligeholdelse af bygninger. 

Frederiksberg som destination
 Kulturen mangler i strategien. F.eks. kunne der laves samarbejde mellem de forskellige 

biblioteker, hovedbiblioteket, skolebiblioteker, vidensbiblioteker. 
 Der bør være en strategi for kunst i det offentlige rum. 
 Kulturen bør udbredes til hele kommunen, og ikke kun på udvalgte steder. Kulturen er en 

mærkevare for Frederiksberg og bør styrkes. 
 I forbindelse med Frederiksberg Hospital bør lokale foreninger inddrages allerede fra den første 

skitse.
 I forbindelse med Forum er der interesse for at vide hvad der skal foregå og hvordan der skabes 

plads til en udvidelse og hvordan trafikken håndteres. 
 Alle nye tiltag bør kunne huse både bolig, kultur og natur, så kommer der mere liv. 
 Mere skarpt og præcis vision og mål for turismeindsatsen (s.6 nederst). 

Frederiksberg i Greater Copenhagen
 Væksten er et konkret problem for byen, og det går ud over Frederiksbergs identitet. Derudover 

øger befolkningsvæksten antallet af biler. Det nævnes ikke i strategien, at der bliver brug for flere 
p-pladser. Der bør stå noget om hvordan man vil håndtere det. 

Konkrete forslag til Byen i byen
 De tre pladser ved Forum Metrostation kan bindes sammen af stor og flot kunst. 
 Ladegårdsåen bør åbnes. 
 Der bør skabes en turistattraktion som ”regnbuen” oven på Aros, Aarhus. 
 Større papirkurve på Edisonsvej. 
 Frederiksberg Hospitalsområdet bør indeholde aktivitetscenter med vidensbaserede aktiviteter, 

både ”klatreskovsagtige” og ”sundhedsvidenskabelige”, både som rekreativt center med 
publikums- og børneaktiviteter, og som vidensudviklingscenter i forhold til rehabilitering. 

 Søndermarken og Frederiksberg Have er store attraktioner, som der skal passes rigtig godt på. 
Fredningerne bør respekteres. 

 Konservatoriegrunden. Der bør gøres noget midlertidigt, indtil den bliver udviklet og bebygget. 
 Frederiksberg Allé er den eneste af sin slags i landet. Den skal bevares og ikke ændres. 
 Indgangspartiet ved Frederiksberg Have skal ikke ændres. 
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Bemærkninger til Livskvalitet i hverdagen
At skabe livskvalitet sammen med borgerne

 Engarere foreninger og kulturinstitutioner 
 Kommune som matchmaker ved fx spisning på Rådhuset
 Lettere at komme med ideer til kommunen og /eller nemmer at sætte gang i projekter (fx 

igangsætte byhaver) også for dem, der ikke er udsatte borgere (byhaver v. Fuglekvarteret)
 Lettere at finde information hvor må man grille hvor må man gå med hund etc.
 Bedre mulighed for at blive inddraget i projekter og udvikling´   - mere synlighed fra kommunens 

side hvorfor er dette møde fx ikke annonceret på biblioteket?
 Styrke Frederiksbergs ungeliv m. kulturskole  -  smeltedigel for kunst kultur musik film 

performance


At være en sund by
 Motionsredskaber/legeredskaber i alle parker og grønne områder   -skal opfordre til leg og 

bevægelse 
 Livskvalitet ved at cykle   -  gode forhold for cyklister 
 Partikelforurening   -trafik og befolkningtæthed
 Afstand til faciliteter forringer livskvalitet
 Tilgængelighed   - fysisk i det offentlige rum (kørestol)
 Cykelsikkerhed   - kriminalpræventivt, politiet er optaget af terrorberedskab

At skabe plads til alle
 Flest muligt i arbejde   - hvordan?
 Udvikling i Frederiksberg Vest
 Forslag:Deleøkonomi   - delearbejde  25-30 timer muligt 
 Balance for familier -  hvor hører det hjemme?
 Flygtninge/indvandrere
 Bevare bygninger,  ikke højere BB%, ikke inddrage grønne områder
 25% almen nyttig fra vugge til grav
 Hvis frasalg til nye boliger så sikre blandede boligformer 
 Mindre berøringsangst for at nedlægge p-pladser til fordel for grønne områder
 Livskvalitet handler også om at der er forskellige typer virksomheder og dermed jobs  -  ikke alle 

skal i gymnasiet
 Livskvalitet udfordres af fortætning
 Bæredygtighed handler også om at der er lokale virksomheder, håndværkere og butikker som 

borgere og kommune kan benytte
 Kontorfælleskaber  -- hjemmearbejdspladser
 Cykelparkeringstårn
 Åben område hvor man kan ’mødes’
 Renovering eller åbning af gårdmiljøer 
 Mangfoldighed i jobs  -  også jobs til andre end højtuddannede 
 Byhaver

Konkrete forslag til Livskvalitet i hverdagen
 Dronning Dagmar Plads uden cykelstativer
 Bevar de gode funktioner i Frederiksberg Hospitalsområde fx varmtvandsbad
 Bevar charmen i Frederiksberg Hospitalsområde    -  (latiner kvarteret?)
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 Sundhedscenter i Domus Vista med tandlæge/læge/fysioterapi o.a. borgerservice
 Grøndalsparken  - etabler samarbejde med KBH kommune om grønt område v. 

Hillerødgade(toget/grænsen?)
 Etablere sammenhængende løberute Grøndalsparken og andre grønne områder  (Lillesø) 

Bemærkninger til Vidensbyen

Udvikling af byintegrerede uddannelsesmiljøer 

 Ikke et amerikansk campus-område
 Universiteterne opleves lukkede
 Kulturelle aktiviteter ind i universitetsområderne
 Åbne stueetager
 Behov for udvidelse af antallet af studieboliger (er der et umætteligt behov)
 Boligmangel for studerende 
 Lokalplaner tillader ikke barakbyer (til fx studerende)
 Unge mere ind i temaet (studieby)

Netværk og fællesskaber

 Behov for faciliteter til netværk og iværksætteri 

Konkrete forslag til Vidensbyen

Bygningsmasse: 

 Tættere samarbejde med Akademikercenteret om opdatering af data (ejendomsregistrering)
 Samkøring af registre – her er FK bagud i forhold til andre kommuner
 Lave en fælles portal om ejendomme
 Svært som bruger at finde oplysninger hvis man skal bygge
 Inspiration fra Århus – digitale bykort
 Viden om omdannelse af eksisterende bygningsmasse 

Kommunen som arbejdsplads og vidensudvikler

 Kommunale ’praktikpladser’ til udvikling af viden
 Kommunale opgaver til start ups 
 Hvor mange opgaver har kommunen lagt ud som f.eks. iværksættere kan kaste sig over og finde 

innovative løsninger
 Flere praktikpladser kommune/erhvervsliv

’Studieby’: 

 Lav strandbar a la ’Luftkastellet’ på Frederiksberg Hospitalsområde 
 Lav midlertidige byrum til de unge omkring studieboligerne 
 Studenter’hub’ som den Under Buen
 Pop-up byer for studerende
 Entreprenørskabskollegie
 Erhvervs Ph.d. kan leje sig ind

Byintegration: 
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 Nye funktioner i KVL’s gamle bygninger, brug Gimle til kulturformål for borgerne 
 Hold åbent hus på KU
 Aktiviteter for borgerne 
 Ældre- og ungeboliger sammen – generationernes by – men overvej ejerforholdene, f.eks. 

andelsboliger
 CBS’ facader får det til at virke utilgængeligt
 Brug periferien af universitetsgrunden og udnyt universitetets lokaler
 Periferi med faciliteter til start ups
 KUA har lavet billige midlertidige kontorlokaler i tilknytning til universitetet. Måske satse på 

Ph.d’ere. Fx kan de tomme hospitalsbygninger bruges til noget midlertidigt

Andet: 

 Samarbejde med KK om fx Grøndalsparken
 25% almennyttige boliger på Frederiksberg Hospitalsområde   -  bevares som grøn oase 
 Haver ? Nytte haver?
 Kommunalt opkøb af arealer til ’borgerprojekter’
 På tværs af kommunegrænsen
 Nærhed

Bemærkninger til Klimabyen 
Den klimatilpassede by

 De offentlige og private arealer bliver mere og mere befæstede, hvilket modarbejder både 
klimatilpasning og det grønne. 

 Ønsker forskønnelse af vejene og gårdanlæg med mere grønne og blå elementer. 
 Klimatilpasning er ikke altid så pænt at se på. 
 Pas på kulturmiljøerne, også ved klimatilpasning. 
 Borgerne ønsker medindflydelse på, hvordan bybilledet kommer til at se ud ved at gennemføre 

klimatilpasnings-projekter.
 Borgerne ønsker et meget mere grønt og blåt Frederiksberg. 

Den CO2-neutrale by
 Styrke indsatsen mod luftforureningen, f.eks. elbiler og bedre brændeovne. 

Bæredygtig mobilitet
 Nedbringe trafikbelastningen. 
 Få bilerne væk fra gaderne, så man kan anvende arealer til andet end p-pladser. 
 Børn og ældre føler sig utrygge pga. andre cyklister på cykelstierne.
 Hvis cykelstierne skal opprioriteres så skal det rummes i en langsigtet budgetprioritering, og der 

skal beskrives hvad der skal nedprioriteres i stedet for. 
 Cykelparkering fylder meget. Det bør der tages hånd om. 
 Der bruges meget store arealer til parkering som kunne bruges til noget andet. Det burde indgå i 

omstillingen til mere bæredygtig mobilitet. 
 Strategi for hvordan folk kommer ud af privatbilerne og over i delebiler eller anden transport. 
 Gør det nemt med delebil, så borgerne, der ikke har bil men overvejer, ikke ender med at 

anskaffe egne biler. 
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 Flere havde fokus på cykelstier og trafik. Cykling er så populært, at der bor anlægges ordentlige 
cykelstier og der bør arbejdes med at skabe ordentlige forhold for cyklister, også cyklister 
indbyrdes. 

 Bilfri bykvarterer

Konkrete forslag til Klimabyen 
 Åbning af Ladegårdsåen.
 Åbning af åen i Grøndalsparken.
 Bedre delebilsordninger. 
 Bedre service for elbiler. Lav en procedure, hvor folk kontakter kommunen, når de vil købe en 

elbil, så sørger kommunen for, at der bliver sat en ladestander op indenfor 2-300 m. 
 Det skal håndhæves, at almindelige biler ikke parkerer på ladepladserne for elbiler.
 ”Erhvervs-p-pladser” på gadehjørnerne, hvor en håndværker kan parkere kortvarigt. 
 I Fuglebakkekvarteret kunne der potentielt skabes et fint grønt område på Københavnersiden. 

Det kunne være en idé til klimatilpasning. 
 Græsarealet ved kirkegården på Frederiksberg Allé er nu erstattet af stabilgrus. Det bør laves 

om. 
 Flere vejtræer og bedre pasning af træerne. 
 Mulighed for at opnå økonomisk og juridisk støtte fra kommunen til at renovere fælles 

gårdarealer, så de forskønnes og klimatilpasses. 
 Metroen virker godt, og der må gerne komme mere af den. 


