


Ladegårds Å-projektet som en del af Frederiksbergstrategien 2015  
 

Først og fremmest tak for et flot stykke arbejde med Frederiksbergstrategien – en veludført 

strategi med gode initiativer og målsætninger.  

Dette indlæg opfordrer til, at Ladegårds Å-projektet bliver en mere integreret del af temaet 

”Klimabyen for fremtiden”. Projektets karakter opfylder alle dele af dette temas 

målsætninger - og mere til. Det bidrager nemlig også med elementer til temaerne 

”Vidensbyen”, ”Livskvalitet i hverdagen” samt ”Byen i byen”. Fra Frederiksbergstrategien 

er nedenfor udvalgte målsætninger, som Ladegårds Å-projektet bl.a. vil fremme: 

 

• Klimatilpasning (skybrudsplaner) 

• Den CO2-neutrale by 

• Bæredygtig mobilitet 

• Branding (klima, innovation) 

• Frederiksberg som destination 

• Flere grønne områder 

 

På nuværende tidspunkt er den primære udfordring for projektet således af teknisk 

karakter. Men hvor der er vilje, er der vej. Kommunen arbejder bl.a. med Ladegårds Å-

projektet i Klimatilpasningsplanen fra 2012, som en del af skybrudsplanlægningen og i 

forundersøgelser med Københavns kommune.  Men for at finde en endelig teknisk 

løsning, kræver det altså, at Ladegårds Å-projektet bliver sat endnu højere på den politiske 

dagsorden. 

 

Ladegårds Å-projektet medvirker i allerhøjeste grad til en fremtid ”hvor byen fortsat bliver 

grønnere, og hvor vi passer på miljøet og sikrer os bedst muligt mod klimaændringer”. Det 

vil som innovativ miljø- og klimaløsning skabe en grønnere og renere by med mere 

livskvalitet for borgerne. Vi er mange, der er stolte af at bo i en by, hvor klima, miljø og 

grønne tiltag er højt prioriteret – og indsatsen på området anerkendes af mange andre 

danske, og udenlandske, byer. Ladegårds Å-projektet vil i høj grad understrege 

Frederiksbergs brand på dette område, og skabe et helt nyt og unikt byrum, der for alvor 

vil cementere Frederiksbergs grønne, innovative og klima-ambitiøse brand.  

• Frederiksbergs særlige identitet 

• En sund by 

• Plads til alle m. attraktive kvarterer 

• Øget livskvalitet  

• Frederiksberg i Greater Copenhagen 

 
 



Derudover skal Frederiksbergstrategien opnås i fællesskab mellem bl.a. kommune, 

borgere og erhvervsliv. Projektet formår at sammenbinde netop alle disse aktører. 

Åbningen af Ladegårds Åen har opnået stor popularitet og bred opbakning blandt 

borgerne, ikke kun i nærområdet, men i hele København.  

.  

Ladegårds Å-projektets klare fordele for byen, borgerne og Frederiksbergs brandingværdi 

vejer ganske enkelt tungere, end de udfordringer, der måtte være lige nu. Derfor mener 

jeg, at kommunen bør implementere projektet i de fremtidige planer om byudviklingen og i 

Frederiksbergstrategien. Samtidig bør man prioritere forundersøgelserne på samme 

niveau som København samt yde en større indsats for at færdiggøre en klar plan. I mine 

øjne vil det ganske enkelt være uambitiøst og kortsigtet at lade planerne om Ladegårds 

Åen drukne i uoverensstemmelser om tekniske udfordringer. Jeg mener, at Ladegårds Å-

projektet bør medtænkes i Frederiksbergstrategien – af hensyn til miljøet, borgerne og 

bylivet.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Danielle Shmilowitz 

Jakob Dannefærds Vej 9 

1973 Frederiksberg C 
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