


 

Til Frederiksberg Kommune 

Jeg har læst Frederiksbergstrategien 2015 og vil gerne ytre mig til hertil. 

Jeg flyttede til Frederiksberg i 2014 og er glad for at bo her. Der er dog 
nogen punkter der berører mig og som jeg ønsker at tage stilling til som: 

1. Cyklist: 

Strategien lægger op til cykelstier langs alle veje op til 2020. ”Udbygge 
Frederiksberg som cykelby med cykelstier på alle trafikveje, supercykelstier og 
gode cykelparkeringsforhold over hele byen, så det er attraktivt og sikkert at 
cykle for borgere i alle aldre.” 

Dette mål er meget langsigtet. Efter min meninger det er især 
cykelparkeringsforholdene der bør prioriteres højere. Cykler der bruges og 
købes er for de fleste cyklister af høj kvalitet og kræver p-pladser af kvalitet. 

Dette kan fremmes ved at udarbejde retningslinjer, der svarer til et 
fremtidigt behov. Jeg kan ikke finde nogen retningslinjer herom i 
Kommuneplanen? Der bør udarbejdes retningslinjer, der ved nybyggeri og 
ændret anvendelse i eksisterende byggeri tilkendegiver et minimumskrav. 
Bygningsreglementet er ikke tilstrækkelig, idet der kun er lagt op til 
bygningsmyndighedens vurdering. Hvis ikke Kommunen har en klar holdning 
til emnet vil investorer og andre bygherre nøjes med mindre end vi cyklister 
har behov for. Især i forbindelse med udarbejdelse af projektorienterede 
lokalplan bør Kommuneplanens rammer tilkendegive et minimumskrav. 

I boligområder/etageboliger bør der tages højde for, at familieboliger udløser 
mindst 4 cykler per bolig samt et antal til pladskrævende cykler og 
barnevogne i umiddelbar nærhed af opgangen. Et passende antal (50% bør 
være overdækket eller anvist i et egnet rum indenfor bygningen) Planlæggere 
og arkitekter tager sjældent hensyn til dette behov. 

For butikker bør der ligeledes planlægges ved hjælp af retningslinjer for 
eksempel 2 cykler per 50kvm butiksareal beliggende i nærhed af indgangen 
samt pladser til pladskrævende cykler. Da cyklerne kun står i kort tid, er der 
ikke absolut behov for overdækninger (det kunne dog være rart ved store 



Centre/Restauranter, hvor man opholder sig i længere tid). 

2. Beboer 

”Vi vil styrke og videreudvikle Frederiksbergs unikke identitet og særlige 
stemning med smukke bygninger, fine, velvedligeholdte byrum, mange træer 
og frodige parker. ” 

Det er en smuk tanke og strategi. Jeg savner, at det grønne, nævnt 
ved ”træer og frodige parker” bliver synliggjort. Der er ingen henvisninger til 
hvor de nye grønne byrum skal opstå og hvordan dette grønne byrum skal 
udvides.  Jeg kunne ønske et mere grønt handelsstrøg på Falkoner Alle og 
Godthåbsvej, en ny park på FRB Hospitals område. 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Venlig hilsen 

Liese Eick 
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