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Frederiksbergstrategien er de overordnede visioner og mål for byens udvikling 
og for kommunens opgavevaretagelse. 

Frederiksbergstrategien er Frederiksbergs kommuneplanstrategi og vil danne ud-
gangspunkt for en delvis revision af den gældende Kommuneplan 2013. Bære-
dygtighed er grundlaget for byudvikling på Frederiksberg, og derfor er en bæ-
redygtighedsstrategi (Agenda 21) en integreret del af Frederiksbergstrategien.  

Frederiksbergstrategien er bygget op om fire temaer: ”Byen i byen”, ”Livskvali-
tet i hverdagen”, ”Vidensbyen” og ”Klimabyen for fremtiden” og med visioner 
og mål inden for hvert tema, sættes der retning for udviklingen på Frederiks-
berg de kommende år. 

Målene skal nås i fællesskab i et samarbejde mellem kommune, borgere, uddan-
nelsesinstitutioner, erhvervsliv og byen øvrige aktører. Derfor har vi udviklet 
fire arbejdsprincipper, der beskriver hvordan vi vil arbejde med ”vores fælles 
Frederiksberg”.

Byudviklingskortet viser hvilke områder, der er udpeget som særlige byudvik-
lingsområder og de mindre kort på temasiderne viser de særlige byudviklings-
projekter, der knytter sig til det enkelte tema.

Her er Frederiksbergstrategien 2015

     VORES FÆLLES 
     FREDERIKSBERG  
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De første fire år med Frederiksbergstrategien er gået - strategien 
har vist sin styrke som arbejdsredskab - og nu skal vi videre. Der-
for har Kommunalbestyrelsen revideret strategien, og vi er glade 
for at præsentere byens overordnede strategiske pejlemærker for 
de kommende år. Vi har ikke skabt strategien alene - tværtimod. 
Udgangspunktet for Frederiksbergs udvikling er erkendelsen af, 
at byen er et fællesskab, hvor alle har noget at bidrage med, og 
hvor samarbejde og gode relationer er højt prioriteret. 

Netop netværk og fællesskab har sat sit direkte præg på denne 
udgave af Frederiksbergstrategien, hvor vi introducerer temaet: 
”Byen i byen”. Begrebet er ikke nyt. Men blandt de mange af by-
ens aktører, der har været med i tilblivelsen, var der stor enighed 
om, at det er netop det, der gør Frederiksberg til noget særligt - at 
være ”Byen i byen”. 

Frederiksberg forbindes med kvalitet, og Frederiksberg er samti-
dig en levende, tryg, grøn oase midt i storbyen. Men vi er også 
en dynamisk vækstkommune og en del af en region i forandring. 
Vi skal være glade for det, vi er, og det, vi har - for byens unikke 
identitet. Men vi må aldrig blive selvtilstrækkelige. Vi skal forme 

byen også for fremtidens borgere, og vi skal spille aktivt med i 
regionen og resten af hovedstaden. Det skal denne strategi også 
hjælpe med. 

Frederiksbergstrategien tegner en fremtid,   

• hvor alle borgere i vores mangfoldige og rummelige by, uan-
set hvem de er og hvor de er i livet, kan leve et liv med mest 
mulig livskvalitet

• hvor byen fortsat bliver grønnere, og hvor vi passer på miljøet 
og sikrer os bedst muligt mod klimaændringer

• hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv stortrives, skaber 
vækst og styrker Frederiksbergs brand som vidensby

• hvor vi fortsat sikrer byens særlige identitet og bykvalitet og 
har en bred vifte af kultur- og oplevelsestilbud

Tak til alle, der har bidraget til denne strategi. I udviklingsarbejdet 
op til udgivelsen såvel som i dagligdagen i de mange netværk og 
fællesskaber, der er sammen om at skabe vores by. 

God fornøjelse med Frederiksbergstrategien.

Kære borgere, virksomheder og samarbejdspartnere,

VÆRNEDAMSVEJ. FOTO: KONTRAFRAME

Venlig hilsen

Jørgen Glenthøj
Borgmester  

December 2015
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ARBEJDSPRINCIPPER:. 
SÅDAN SKABER VI VORES. 
FÆLLES FREDERIKSBERG.   

VI SKABER 
LØSNINGER SAMMEN
Frederiksberg er fyldt med ressourcer - menne-
skelige, kulturelle og sociale og økonomiske. Vi vil 
gennem dialog, samarbejde og partnerskaber brin-
ge disse ressourcer i spil og sammen med borgere, 
erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger 
m.fl. skabe løsninger, der giver et engageret, at-
traktivt og innovativt lokalsamfund.

VI FÅR MEST MULIGT 
UD AF INVESTERINGERNE
Vi vil tænke enhver indsats og aktivitet som en in-
vestering, der kan give merværdi og synergi. Vi vil 
koble behov, indsatser og aktiviteter, så offentlige 
eller private investeringer altid tænkes sammen og 
bidrager til at indfri flere formål på én gang til gavn 
for den enkelte aktør og Frederiksberg som by.

FREDERIKSBERG HAVE. FOTO: KLAUS SLETTING



FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 2015 | 5 

VI ARBEJDER 
TVÆRGÅENDE
Vi vil arbejde aktivt for fælles mål på tværs af sek-
torer og fagligheder. Kommunen skal opleves som 
én samarbejdspartner, og vi sikrer, at man som 
borger altid har let adgang til kommunen - der er 
ikke nogen forkert indgang.

VI GØR BYEN 
SMART OG BÆREDYGTIG
Økonomisk, social og miljømæssigt bæredygtig-
hed er en integreret del af enhver indsats og akti-
vitet på Frederiksberg. Det understøtter vi ved at 
anvende og udvikle data og innovativ digital tek-
nologi i alle relevante processer.
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Frederiksberg er en del af Hovedstaden, men også helt sin egen 
- en by i byen, Karakterfulde, helstøbte bymiljøer af høj kvalitet 
er et særkende. Derfor spiller arkitektonisk kvalitet og bevaring 
af bygninger og kulturmiljøer en særlig rolle på Frederiksberg. 

Selvom Frederiksberg kun fylder 9 km2 rummer byen mange 
forskellige kvarterer med hver deres særpræg, der både afspej-
ler den tid de er planlagt i og den udvikling som er kommet ef-
ter. Byen forandrer sig hele tiden, men vi lægger vægt på, at 
forandringerne altid sker med vægt på kvalitet og identitet. 

Frederiksbergs bymæssige kvaliteter er ikke mindst knyttet til 
det grønne. Mange træer, grønne åndehuller og haver giver en 
unik identitet og stemning og styrker grundlaget for en sund 
livsstil og for naturen i byen. 

Frederiksberg har en bred vifte af oplevelser og kulturtilbud til 
både borgere og besøgende. Frederiksbergs kultur- og ople-
velsestilbud har høj kvalitet, som giver byen en stærk profil. Vi 
prioriterer det markante og unikke - og giver både rum til faste 
aktiviteter med substans og dybde og til særlige begivenheder, 
som netop fungerer i byens særlige stemning. Vores bidrag til 
mangfoldigheden af tilbud i hovedstadsområdet året rundt gør 
Frederiksberg til en attraktiv destination i hovedstaden.

Frederiksberg er geografisk centralt placeret i hovedstadsre-
gionen og har særlige styrkepositioner, der kan medvirke til at 
fremme regionens vækst og udvikling. Derfor har Frederiks-
berg en vigtig rolle som en del af Greater Copenhagen, der er 
et samarbejde mellem kommuner og regioner i Østdanmark og 
Skåne. Greater Copenhagen skal fremme vækst, skabe arbejds-
pladser og skabe fokus på regionen som en attraktiv internatio-
nal metropol på niveau med de mest succesfulde i Europa.

VORES MÅL ER:

FREDERIKSBERGS SÆRLIGE IDENTITET
Vi vil styrke og videreudvikle Frederiksbergs 
unikke identitet og særlige stemning med 
smukke bygninger, fine, velvedligeholdte 
byrum, mange træer og frodige parker. 
Byen skal invitere til, at borgere og gæster 
bruger byens rum på tværs af generatio
ner. Her skal både være plads til at nyde 
det pulserende byliv, til byens natur og til 
ro, samtale og egne tanker.

FREDERIKSBERG SOM DESTINATION
Vi vil både fastholde det, Frederiksberg er 
kendt for, og tilføje nye dimensioner med 
plads til nyfortolkning af byens kulturelle 
brand. Vi vil prioritere kvalitet, faglighed og 
mangfoldighed og give rum til både faste 
aktiviteter og nye unikke begivenheder. 
Vi skal være åbne og nysgerrige, men 
samtidig sikre at begivenheder og events 
er afstemt og tilpasset Frederiksberg.

FREDERIKSBERG I GREATER COPENHAGEN
Frederiksberg vil medvirke til at styrke 
regionens vækst og konkurrencedygtighed 
som en aktiv del af Greater Copenhagen 
samarbejdet. Frederiksberg vil arbejde 
med flere af de væksttemaer, der er en del 
af den regionale udviklingsstrategi og ind
gå i partnerskaber med regionens aktører. 

VISION:
Vi fastholder og udvikler Frederiks
bergs særlige identitet som en smuk, 
grøn og oplevelsesrig by i byen med 
nært til alt. En attraktiv destination i 
hovedstaden, hvis unikke profil bidra
ger til at skabe vækst og dynamik i 
Greater Copenhagen.

BYEN I BYEN.
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Flintholm

Lindevang

Fred.berg 

Aksel M.  

Frb. Allé

Fasanvej

Forum

VI OPNÅR VORES MÅL VED AT  

• udvise omhu og respekt for Frederiks
bergs egenart, kulturværdier og by
mæssige kvaliteter, når vi i dialog med 
bygherrer og grundejere tilføjer nyt eller 
laver om i byen

• gøre byen grønnere ved at plante flere 
træer, binde byen sammen af et net af  
grønne forbindelser, fremme bynatu rens  
mangfoldighed og understøtte projekter 
med grønne åndehuller, grønne tage og 
taghaver

• understøtte og facilitere udviklingen af 
kultur og fritidsaktiviteter i samarbejde 
med byens aktører, og stræbe efter 
størst mulig mangfoldighed i form af 
nye samarbejder, deltagelsesformer og 
genrer

• samarbejde med lokale og regionale 
organisationer og virksomheder om at  
udvikle både eksisterende og nye desti 
nationer og mødesteder med fokus på 
Frederiksbergs særlige potentialer og 
regionale rolle 

• skabe både traditionelle og alternative 
faciliteter til handel, turisme, kultur og  
fritidsliv  blandt andet omkring eksiste 
rende og nye metrostationer samt i 
campus og byudviklingsområder

• indgå i initiativer under Greater Copen
hagen inden for erhverv, turisme, bran 
ding og uddannelse sammen med kom
munale og andre parter. Vi deltager især 
i initiativer, der spiller sammen med og 
forstærker de karakteristiske Frederiks
berg styrker og værdier

FORUM  Udvikles som 
event og kultursted 

FALKONER CENTRET 
Udvikles som koncert 
og konferencested

GL. KONGEVEJ, GODTHÅBSVEJ 
OG FALKONER ALLÉ  
Udvikles som handelsstrøg 

CITYRINGEN
Åbner 2019 med knudepunkt 
på Frederiksberg Station

BERNHARD BANGS ALLÉ  En ny 
svømme og gymnastikhal på vej

KU.BE  Frederiksbergs nye 
kultur og bevægelseshus

KB.HALLEN  Genopføres i 
en ny og opdateret udgave

ZOO  Parkeringsforhold 
og byrum udvikles på 
Frederiksberg Bakke

DEN GRØNNE STI  En grøn cykel 
og gangsti binder Frederiksberg 
sammen på tværs FREDERIKSBERG ALLÉ  Cityringens station 

bliver en ny indgang til Frederiksberg Allé, 
der fornyes som kulturstrøg

HER UDVIKLER VI BYEN I BYEN

FRB. HOSPITALS 
OMRÅDE   
Om dannes til  
nye funktioner 
frem mod 2025

FORUM METROSTATION. FOTO: KONTRAFRAME
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Frederiksberg og livskvalitet hører sammen. Mange vil gerne 
bo på Frederiksberg. Byen rummer mange forskellige boligfor-
mer. Nærmiljøet er trygt, og der er sjældent langt til butikker, 
servicetilbud eller kollektiv trafik. På Frederiksberg lægger vi 
vægt på, at alle kan være noget for nogen. Vi tror på, at alle vil 
og kan bidrage til mest mulig livskvalitet - for sig selv, for andre, i 
lokalsamfundet og i samfundslivet. Det er der gode muligheder 
for på Frederiksberg, hvor grundlaget for den daglige velfærd 
er at anerkende borgerne og byens foreninger, organisationer 
og virksomheder som ressourcer, der alle kan bidrage. Behovet 
og rammerne for den kommunale service ændrer sig løbende 
og skal i stadig stigende grad udvikles med udgangspunkt i bor-
gerens egne ressourcer. Kvalitet i den offentlige service er en 
mærkesag på Frederiksberg. Derfor udvikler vi faciliteter, res-
sourcer og faglighed - ikke mindst på byens skoler og daginsti-
tutioner. 

VORES MÅL ER:

AT SKABE LIVSKVALITET SAMMEN 
MED BORGERNE
Kvalitet i service og faciliteter skal fortsat 
udvikles på Frederiksberg i takt med be
folkningsudviklingen. Vi vil fastholde en 
velfungerende offentlig service ved at 
møde borgerne som en ressource både i 
borgernes eget liv og for byen Frederiks
berg. Vi vil gøre det let og attraktivt at 
deltage i aktiviteter, indsatser og projekter 
og fremme mulighederne for både organi
serede og uorganiserede kultur, fritids og 
idrætsaktiviteter.

AT VÆRE EN SUND BY
Borgerne på Frederiksberg skal have et  
længere liv med flere gode leveår. Vi læg  
ger vægt på at skabe sunde rammer og et 
godt fundament for, at alle har de samme 
muligheder for at leve et sundt liv  mentalt 
og fysisk  på tværs af sociale og økono 
miske forskelle. Miljøpåvirkninger og livs
kvalitet hænger sammen, så vi arbejder 
målrettet for rent drikkevand, ren luft og 
mindre støj. 

AT SKABE PLADS TIL ALLE
Frederiksberg skal være en social bære  
dygtig by, der kan inkludere og styrke alle  
borgere, og som understøtter mødet mel 
lem generationer og giver plads til mang 
foldighed i livsformer og fællesskaber. 
Vi vil skabe attraktive kvarterer, hvor 
forskellige boligtyper, erhverv, kultur og 
fritidsaktiviteter, gode byrum og nærhed 
til offentlig service giver gode rammer for 
hverdagslivet. Boligudbuddet skal løbende 
udvikles, så det kan rumme ældre, unge, 
studerende, udsatte borgere, kernefami
lier, storfamilier, singler og alle andre 
måder at leve på.

VISION:
Frederiksberg skal være en tryg, le 
vende og inkluderende by, der under 
støtter borgernes livskvalitet i hverda
gen. En by, hvor borgere, foreninger, 
organisationer, virksomheder og kom
mune arbejder sammen om at skabe 
de bedste muligheder for et sundt og 
meningsfyldt liv, aktivt medborgerskab 
og nære fællesskaber for alle  uanset 
hvem de er, hvordan de lever, og hvor 
de er i livet. 

LIVSKVALITET. 
I HVERDAGEN.   

Beskæftigelse er fundamental for mange menneskers livskvali-
tet. Derfor arbejder vi målrettet sammen med borgerne og alle 
byens andre aktører om at få flest mulige i arbejde. Trivsel og 
sundhed er særlige forudsætninger for livskvalitet i hverdagen. 
Muligheden for at være en del af fællesskaber er - sammen med 
gode og lettilgængelige byrum og kultur- og idrætsanlæg ram-
mer - vigtige elementer i Frederiksberg som en sund by, der 
også er udpeget som WHO Healthy City. 

På Frederiksberg bor mange forskellige befolkningsgrupper mellem 
hinanden i trygge omgivelser. Nærhed, kendskab og inklusion 
skaber muligheder for alle. På Frederiksberg skal generationer-
ne mødes og have gavn af hinanden. Familiemønstre udvikler 
sig hele tiden. Det skaber efterspørgsel efter nye måder at bo 
på med vægt på muligheder for bolignære fællesskaber og på at 
have adgang til fælles goder i stedet for at eje selv. De tendenser 
har Frederiksberg gode forudsætninger for at imødekomme.
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Flintholm

Lindevang

Fred.berg 

Aksel M.  

Frb. Allé

Fasanvej

Forum

VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• udbygge skoler, daginstitutioner, pleje 
boliger, tilbud for borgere med særlige  
behov og byens kultur, fritids og 
idrætsfaciliteter i samarbejde med 
byens aktører i hele kommunen. Vi sikrer 
synergi mellem flere brugergrupper i 
både service og faciliteter.

• sikre let og lige adgang til kommunens 
sundhedstilbud og at borgerne er i 
centrum i udviklingen af det lokale sund
hedsvæsen

• gøre det let for borgerne i alle aldre og 
for byens aktører at bidrage aktivt ved 
udvikling af den offentlige service og i 
byens udvikling

• prioritere faciliteter og attraktive grønne 
og tilgængelig byrum, som giver mulig
hed for mange forskellige aktiviteter, 
bevægelse og møde mellem forskellige 
mennesker og generationer 

• skabe gode og udfordrende rammer 
for børns trivsel, udvikling og sundhed 
i daginstitutioner, skoler og kultur og 
fritidstilbud

• gøre en særlig indsats for udvalgte kvar
terer og byrum, blandt andet ved områ
defornyelser, hvor vi skaber nye steder 
med Frederiksbergkvalitet i dialog med 
borgerne og kvarterets andre ressourcer 

• være i dialog med bygningsejere, bolig 
organisationer og investorer om at 
muliggøre forskellige boligformer og 
boligstørrelser for på den måde at skabe 
større variation og kvalitet i boligmassen 
og tilgodese forskellige livsformer og 
fællesskaber

• begrænse luftforurening, udlægge støj
svag asfalt og støjbeskytte boliger og 
institutioner, og sikre at der fortsat kan 
indvindes drikkevand under Frederiksberg 

DIAKONISSESTIFTELSEN  Udvikling 
af nye fælles boligformer, hospice 
og sundhedshus

AKACIEGÅRDEN  Pleje  boliger 
istand sættes til at imødekomme 
moderne behov 

SKOLEN PÅ DUEVEJ   
Tilbygning og klima til  
passet, åben skolegård

RAHBEKS ALLÉ Nye daginstitutioner, nye 
boliger og forbindelse til Carlsberg Byen

SØNDERMARKSKVARTERET  Område 
fornyelse med fokus på udvikling af 
fysiske, sociale og kulturelle forhold

NORDRE FASANVEJ KVARTERET  Område
fornyelse med en helhedsorienteret indsats, 
hvor der arbejdes med fysiske, sociale og 
kulturelle aspekter for at løfte kvarteret

KULTURSKOLEN  Bag Radiohuset 
planlægges en ny kulturskole

INGEBORGGÅRDEN  Plejeboliger og 
idrætsfaciliteter med fælles rammer

GRUNDTVIGSVEJ  Her indrettes en folkeskole, hvor by
rummet bliver en del af skolegård på en helt ny måde

NORDENS PLADS/BETTY NANSENS ALLÉ 
Nyt medborgercenter og byudviklingspro
jekt med fokus på byrum og boligkvalitet

SØNDERJYLLANDS ALLÉ  
Her undersøges muligheden for 
opstart af ny områdefornyelse

MAGNETEN  Aktivitetscenter for borgere 
med fysiske og psykiske udfordringer og 
faciliteter til kultur og idræt

HER UDVIKLER VI LIVSKVALITET I HVERDAGEN

FRB. HOSPITALS 
OMRÅDE   
Om dannes til  
nye funktioner 
frem mod 2025

LINDEVANGSSKOLEN  Udvidelse 
med ny selvstændig skolebygning

AKSEL MØLLERS HAVE. FOTO: KONTRAFRAME
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Frederiksberg har en lang historie som uddannelses- og videns-
by. Uddannelsesinstitutionerne ligger alle centralt placeret i 
byen og er en tydelig del af byens fysik og bylivet. Campus- 
områderne - de ældre såvel som de nye - er med til at skabe kva-
litet og oplevelser i byens rum, og uddannelsesinstitutionernes 
grønne anlæg er vigtige rekreative områder i byen.

Uddannelsesinstitutionerne er identitetsskabende for Frede-
riksberg og er med til at forme byen og dens mennesker. Institu-
tionerne udvikler sig hele tiden, og byen udvikler sig med dem.

Frederiksbergs befolkning er generelt højtuddannet. Omtrent 
en tredjedel af byens virksomheder befinder sig inden for vi-

densservicesektoren, heraf særligt mange inden for rådgivning 
og it. Denne sektor er et fundament og en væsentlig ressource i 
kommunens og hovedstadsområdets erhvervs- og arbejdsmar-
kedsstruktur. Derfor vil gode udviklings- og vækstbetingelser 
for netop denne sektor gavne Frederiksberg såvel som hele ho-
vedstadsområdet.

Der er mange iværksættere på Frederiksberg, og cirka halvde-
len af alle nye virksomheder er inden for vidensservice. Iværk-
sætterkulturen på Frederiksberg er med til at skabe dynamik i 
lokalsamfundet og understøttes af stærke udviklingsmiljøer i 
tilknytning til uddannelsesinstitutionerne, private kontorfælles-
skaber og Frederiksberg Kommune.

VORES MÅL ER:

UDVIKLING AF BYINTEGREREDE  
UDDANNELSESMILJØER
Uddannelsesinstitutionerne skal kunne  
udvikle sig i takt med nationale og inter 
nationale behov inden for forskning og 
undervisning. Vi vil skabe og udvikle løs 
ninger, der giver vidensinstitutionerne de  
bedst mulige rammer og den optimale 
integration i byen.

ANVENDELSE OG UDVIKLING AF VIDEN
Vi vil udnytte og styrke Frederiksbergs po
tentialer som vidensby ved at arbejde med 
viden i bred forstand. Vi vil understøtte 
aktiv anvendelse og udvikling af viden og 
teknologi inden for blandt andet velfærd, 
sundhed, bæredygtighed og byudvikling 
og skabe resultater til gavn for borgere, 
iværksættere og etablerede virksomheder, 
og dermed effekt for samfundets vækst og 
udvikling. 

NETVÆRK OG FÆLLESSKABER
Vi vil udvikle og facilitere nye mødesteder, 
nye mødeformer og netværk og dermed 
bidrage til vidensudveksling og innovation. 
På den måde kan ny viden, nye muligheder 
og nye løsninger opstå i mødet mellem 
uddannelse, forskning, iværksættere,  
velfærdsaktører, borgere og etablerede 
virksomheder. 

VISION:
Frederiksberg skal være en dynamisk  
vidensby med optimale rammer for  
uddannelsesinstitutioner  fra folke 
skole til universitet. En by, der under
støtter Greater Copenhagens profil 
og bidrager til dynamikken i lokal
samfundet og udvikling af velfærd 
gennem synergi mellem vidensmiljøet, 
erhvervsliv og kommune. 

VIDENSBYEN.
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VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• samarbejde med uddannelsesinstitutio
ner om udvikling af deres områder med 
særlig vægt på interaktion med byen 
omkring og på attraktive forbindelser 
mellem de forskellige campusområder

• fremme gæsteboliger og boliger til 
studerende både i privat og alment regi 
placeret i hele byen. Det betyder, at der 
inden 2020 bliver opført over 1.000 nye 
studieboliger på Frederiksberg

• understøtte iværksætteri på Frederiks
berg ved at tilbyde kurser i iværksætteri 
og samarbejde med iværksættermiljøer 
på uddannelsesinstitutionerne og i pri
vate kontorfællesskaber. Vi tilbyder også 
valgfag i folkeskolen om innovation og 
entreprenørskab samt temauger med 
fokus på arbejdsmarkedet, uddannelse 
og private virksomheder 

• målrette vores beskæftigelsesindsats for 
akademikere, så de bliver rustet til job 
i private virksomheder og særlige indsat
ser målrettet nationale og internationale 
talenter

• facilitere møder mellem byens mange 
aktører for at støtte den indbyrdes 
vidensudveksling og samarbejde. For 
eksempel er slotskredsmøderne et am
bitiøst byudviklingsforum for alle byens 
aktører

• skabe særlige fora for uddannelses
institutioner og virksomheder, som for 
eksempel Frederiksberg Uddannelses
forum og Frederiksberg Erhvervsråd, 
Frederiksberg Åbne Erhvervsnetværk på 
LinkedIn, Frederiksberg Erhvervskonfe
rence og advisory boards på beskæfti
gelsesområdet

GRUNDTVIGS SIDEVEJ 
53 studieboliger

ROSKILDEVEJ 
47 studieboliger 

MARIENDALSVEJ  
175 studie boliger

DIRCH PASSERS ALLÉ 
95 studieboliger 

FALCK-GRUNDEN 
124 studieboliger

DIAKONISSESTIFTELSEN 
Modernisering af sund
hedsuddannelserne

DANASVEJ 
77 studieboliger

HOTELGRUNDEN
70 studieboliger

CBS  Udviklingsplan for CBS 
giver mere byintegreret campus

NIMBUSPARKEN 
300 studieboliger

KU FREDERIKSBERG CAMPUS  Københavns 
Universitet udvider forsknings og undervis
ningsfaciliteterne på Frederiksberg  

NORDENS PLADS  
Nye studieboliger er  
en del af udviklingen

HER UDVIKLER VI VIDENSBYEN

FRB. HOSPITALS 
OMRÅDE   
Om dannes til  
nye funktioner 
frem mod 2025

FREDERIKSBERG GYMNASIUM. FOTO: KONTRAFRAME
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Frederiksberg skal være en klimaby for fremtiden. En by med 
rent vand, renere luft og mindre støj.

Vi satser på vedvarende energi og på at bruge energien så 
effektivt som muligt og yde vores bidrag til, at Danmark bli-
ver uafhængig af fossile brændsler. Vi tager fat i udfordringen 
med transport og CO2, og sikrer mobiliteten på et bæredygtigt 
grundlag. 

Frederiksberg arbejder målrettet med klimatilpasning, så vi kan 
håndtere de hyppigere skybrud og varmere somre. Vi skal være 
en robust by, der hurtigt fungerer igen efter ekstremt vejr, som 
påvirker byens og kommunens drift. Vi styrker mangfoldig- 
heden i byens natur i arbejdet med den blå-grønne by.

Klimatilpasningen styrker lokalsamfundets sammenhold og 
fællesskab. Kommunen, borgerne og den private sektor arbej-
der sammen om at løse de klimamæssige udfordringer, styrker 
borgernes livskvalitet og sundhed og bidrager til muligheder for 
grøn vækst for den private sektor.

Vi udvikler og afprøver nye klimasikringsløsninger og stiller vo-
res viden og ekspertise til rådighed for andre. Vi samarbejder 
på tværs af kommuner og regioner for at begrænse luftforure-
ning og risikoen for oversvømmelser samt for at skabe et bære-
dygtigt grundlag for mobiliteten.

VORES MÅL ER:

DEN KLIMATILPASSEDE BY
Vi minimerer risikoen for oversvømmelser 
og følgeskader og gør byen sundere ved at 
fremme grønne og blå elementer. Vi gør  
byen robust ved at vælge helhedsoriente  
rede og fleksible løsninger, der kan juste res,  
hvis klimaet bliver anderledes end forven
tet. Klimatilpasningen integreres i kommu
nens øvrige planlægning og byudvikling, 
så løsningerne opfylder flere formål og 
opnår synergi, ligesom vi får mere ud af 
investeringerne.

DEN CO2NEUTRALE BY
Frederiksberg skal være CO2neutral i 2035. 
Allerede i 2020 skal CO2udslippet være 
halveret og i 2030 skal 85 procent være 
væk. Vi vil omstille el, varme og transport 
til vedvarende, fossilfrie energikilder. Vi vil 
søge løsninger, som kommer byen direkte 
til gode gennem energireduktioner, syner
gieffekter, grøn vækst og som fremmer et 
smart og fleksibelt energisystem.

BÆREDYGTIG MOBILITET
Frederiksberg skal være byen, hvor 
mobilitet og tilgængelighed er i top. Det er 
muligt at vælge mellem forskellige trans
portformer, men vi prioriterer sunde og 
grønne transportformer som gang, cykling 
og offentlig transport. Det skal være let 
at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted 
for alle borgere og brugere af byen, og vi 
vil være Danmarks mest cyklende by. Vi 
vil kombinere effektiv kollektiv trafik med 
fodgænger og cykeltrafik og arbejde for 
mere miljørigtig bilisme.

VISION:
Frederiksberg skal være et bæredyg
tigt storbyområde, der er CO2neutralt, 
godt rustet til fremtidens klima, og 
som gennem innovative miljø og 
klimaløsninger skaber en grønnere 
og renere by med mere livskvalitet for 
borgerne

KLIMABYEN.
FOR FREMTIDEN. 
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VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• gennemføre en langsigtet, helhedsorien
teret klimatilpasning i tæt samarbejde 
med andre kommuner og Frederiksberg 
Forsyning. Indsatsen baseres på en 
kombination af lokale og tværkommu
nale sammenhængende løsninger, der 
transporterer, forsinker, nedsiver og 
opmagasinerer regnvand

• styrke samarbejdet med vidensinstitu
tioner, beboerforeninger og erhvervsliv 
om tiltag, der kan forebygge oversvøm
melser og samtidig inddrage borgere og 
virksomheder i planlægningen af konkre
te, lokale løsninger

• omstille til vedvarende energi, bruge 
mere fjernkøling og investere i vedva
rende energianlæg udenfor kommunen, 
hvis det er nødvendigt for at opnå CO2 
neutralitet i 2035

• fremme energirenovering af kommunens 
bygninger i samarbejde med private virk
somheder, bygningsejere og forsynings
selskaber

• udvikle den kollektive trafik med et effek
tivt busnet og skabe grundlaget for mere 
metro, blandt andet ved at arbejde for en 
ny linje fra Ny Ellebjerg over Frederiks
berg til Bispebjerg

• udbygge Frederiksberg som cykelby med 
cykelstier på alle trafikveje, supercykel
stier og gode cykelparkeringsforhold 
over hele byen, så det er attraktivt og 
sikkert at cykle for borgere i alle aldre

HER UDVIKLER VI KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

METRO  Cityringen indvies i 2019

METRO  Muligheden for at forlænge den 
nye Sydhavnsmetro fra Ny Ellebjerg langs 
Fasanvej til Bispebjerg undersøges

KLIMATILPASNING  
Projektområde

KLIMATILPASNING  
Projektområde

ÆRØVEJ  Et eksempel 
på et lokalt klimaprojekt

CYKELSTIER  Der 
anlægges cykelstier 
langs alle trafikveje 
inden 2020

METRO  Muligheden for  
en ny indre ringforbindel
se, der vil krydse Forum 
metrostation, undersøges 

KLIMATILPASNING  
Projektområde

KLIMATILPASNING  
ProjektområdeFRB. HOSPITALS 

OMRÅDE   
Om dannes til  
nye funktioner 
frem mod 2025

SKYBRUDS-
HÅNDTERING   
54 projekter i 
byrum og på veje

LINDEVANGSPARKEN. FOTO: CARSTEN INGEMANN
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VISION - BYEN I BYEN:
Vi fastholder og udvikler Frederiks
bergs særlige identitet som en smuk, 
grøn og oplevelsesrig by i byen med 
nært til alt. En attraktiv destination i 
hovedstaden, hvis unikke profil bidra
ger til at skabe vækst og dynamik i 
Greater Copenhagen.

VISION - LIVSKVALITET:
Frederiksberg skal være en tryg, le 
vende og inkluderende by, der under 
støtter borgernes livskvalitet i hverda
gen. En by, hvor borgere, foreninger, 
organisationer, virksomheder og kom
mune arbejder sammen om at skabe 
de bedste muligheder for et sundt og 
meningsfyldt liv, aktivt medborgerskab 
og nære fællesskaber for alle  uanset 
hvem de er, hvordan de lever, og hvor 
de er i livet. 

HER UDVIKLER VI BYEN.   
Kortet viser de områder på Frederiksberg, der er udpeget som 
særlige byudviklingsområder.

FLINTHOLM 
Inden for de senere år er der sket en væsentlig byudvikling og 
omdannelse af området øst for Flintholm Station til et attraktivt 
blandet byområde med etageboliger, plejeboliger, studiebo-
liger, kontor- og serviceerhverv, kultur- og bevægelseshuset 
KU.BE og ny svømmehal. Området rummer stadig byggemulig-
heder, men er næsten færdigudbygget.

NORDENS PLADS 
Der er planlagt renovering af Domus Vista Centret og etable-
ring af medborgercenter. Etableringen af medborgerhuset sker 
sammen med en modernisering af to nedslidte ejendomme bag 
centret og udvikling af en ny helhedsplan der skal sikre opgra-
dering af udearealer og stiforbindelser. 

NORDRE FASANVEJSKVARTERET M. BISPEEGNBUEN 
Bispeengbuen er en del af et større område, der er udpeget 
som byfornyelsesområde. Udpegning omfatter områdefor-
nyelse, bygningsfornyelse og friarealforbedring. Der er flere 
bygge projekter på vej som indeholder studieboliger, erhverv 
og detailhandel og arealet under Bispeengbuen bliver udnyttet 
til mange aktiviteter.

DIAKONISSESTIFTELSEN 
Diakonissestiftelsen har udarbejdet en udviklingsplan UP2020, 
som vil modernisere og forny stiftelsens område og samtidig 
åbne området mere mod den omgivende by og skabe nye ram-
mer om seniorliv, sundhed, børn, omsorg og pleje. De første 
led i planen er et moderne hospice, seniorboliger og opførelse 
af et nyt sundhedshus. 

CBS OG KØBENHAVNS UNIVERSITET,  
FREDERIKSBERG CAMPUS 
CBS og Københavns Universitet arbejder hver især med ud-
viklingsplaner for campusområderne, der vil tilføre forskning, 
flere moderne undervisningsfaciliteter, mere studieliv til Frede-
riksberg og skabe bedre integration med byen og dens liv. Den 
Grønne Sti og metroen er vigtige forbindelsesled mellem byens 
uddannelsesinstitutioner. 

FREDERIKSBERG HOSPITALS OMRÅDE
Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020 er den overordnede 
ramme for udviklingen af regionens hospitaler, og frem mod 
2025 bygges et nyt hospital på Bispebjerg, der samler hospi-
tal og psykiatri og fusionerer Bispebjerg og Frederiksberg Ho-
spitaler. De nuværende funktioner på Frederiksberg Hospital 
overflyttes til andre af regionens hospitaler, og det betyder, at 
omdannelsen af Frederiksberg hospitalsområde kan begynde 
frem mod 2025.  
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VISION - VIDENSBYEN:
Frederiksberg skal være en dynamisk  
vidensby med optimale rammer for  
uddannelsesinstitutioner  fra folke 
skole til universitet. En by, der under
støtter Greater Copenhagens profil 
og bidrager til dynamikken i lokal
samfundet og udvikling af velfærd 
gennem synergi mellem vidensmiljøet, 
erhvervsliv og kommune. 

VISION - KLIMABYEN:
Frederiksberg skal være et bæredyg
tigt storbyområde, der er CO2neutralt, 
godt rustet til fremtidens klima, og 
som gennem innovative miljø og 
klimaløsninger skaber en grønnere 
og renere by med mere livskvalitet for 
borgerne

HER UDVIKLER VI BYEN.   

DIAKONISSESTIFTELSEN

NORDENS PLADS

FLINTHOLM
CBS

KU

OMRÅDEFORNYELSEN NORDRE FASANVEJ KVARTERET

FRB. HOSPITALS 
OMRÅDE   
Om dannes til  
nye funktioner 
frem mod 2025
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FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 2015
Frederiksbergstrategien 2015 vil danne grundlag for en 
delvis revision af kommuneplanen med særligt fokus på de 
fire temaer:
• Byen i byen
• Livskvalitet i hverdagen
• Vidensbyen 
• Klimabyen for fremtiden

Ved behandlingen i Kommunalbestyrelsen d. 7. december 
2015 tilkendegav Socialdemokraterne, Enhedslisten og 
Socialistisk Folkeparti, at de fortsat ønsker en målsætning 
om CO2-neutralitet i 2030.

Frederiksberg er også din by  
Frederiksbergstrategien 2015 sætter retning på byens ud-
vikling i de kommende år. Den er blevet til i det fællesskab, 
som Frederiksberg Kommune er, med bidrag fra mange for-
skellige aktører. Nu vil vi gerne høre din mening.

Borgerworkshop 
I februar 2016 holder Frederiksberg Kommune borgerwork-
shop om Frederiksbergstrategien. Alle er velkomne, og du 
kan læse mere om tid og sted på www.frederiksberg.dk

Send en email til forvaltningen i høringsperioden
Du kan også sende en email direkte til forvaltningen med 
dine synspunkter og forslag. Skriv til bpm@frederiksberg.dk 
fra 18. dec. 2015 til 26. februar 2016. 
Skriv ”Frederiksbergstrategien” i emnefeltet.

Din gode idé
Har du er god idé eller kommentar, så send den til  
www.frederiksberg.dk/dingodeide


