
Hvidbog  -  høringssvar 
Frederiksbergstrategien 2015

Samlet oversigt over høringssvar med resume, bemærkninger og forslag til ændringer

Frederiksberg Kommune har modtaget i alt 25 høringssvar til Frederiksbergstrategien 2015. Nedenfor 
ses et resume af hvert enkelt høringssvar. Høringssvarene behandles enkeltvis og vurderes med henblik 
på, om de giver anledning til ændringer i strategien. 

Nr. Høringssvar Ændringsforslag
  1 Liese Eick Ja
  2 Monica Bjorklund Ja

  3 Janette Nowak-Zorde Ja

  4 David Balleby Rønbach Ja
  5 Peter Balle Ja

  6 Babette Nykjøge Ja
  7 Inger Lam Ja

  8 Jesper Munk Ja

  9 Rasmus K. Rendsvig Ja
10 Anders Skovborg Nej

11 Hanne Poulsen Ja
12 Alternativet Frederiksberg Ja

13 Miljøpunkt Nørrebro Ja

14 Radikale Venstre Frederiksberg Ja
15 Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Ja

16 Bo Jacobsen Nej
17 Frederiksberg Erhverv Ja

18 Cyklistforbundet på Frederiksberg Nej

19 Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg afdeling Ja
20 Danielle Shmilowitz Ja

21 Jan Michael Hansen Nej
22 Niels Johan Juhl-Nielsen Nej

23 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg Ja

24 Tine Müller Nej
25 Pernille Laursen Nej
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Høringssvar

1. Liese Eick

Resume
Liese Eick synes at strategiens målsætninger vedrørende cykler er meget langsigtet. Især 
cykelparkeringsforholdene bør prioriteres højere. Der bør udarbejdes retningslinjer, der ved nybyggeri og 
ændret anvendelse i eksisterende byggeri tilkendegiver et minimumskrav. 
Derudover savnes at det grønne bliver synliggjort. Der er ingen henvisning til hvor de nye grønne byrum 
skal opstå og de eksisterende udvides. Der ønskes et mere grønt handelsstrøg på Falkoner Allé og 
Godthåbsvej og en ny park på Frederiksberg Hospitals område. 

Bemærkninger
Et af målene i Frederiksbergstrategien er, at vi vil være Danmarks mest cyklende by. Arbejdet med at 
være Danmarks mest cyklende by udmøntes i Frederiksberg Kommunes cykelpolitik og 
cykelhandlingsplaner. 

I kommuneplanen er der i ”Rammer for lokalplanlægning” generelle rammebestemmelser for 
cykelparkering, ligesom der er for bilparkering. Derudover fastlægges der krav til cykelparkering, når der 
udarbejdes lokalplaner.

Det kan være en udfordring at tilvejebringe nok cykelparkering, særligt på lokaliteter, som er et mål for 
mange og også andre end cyklister. Samtidig ligger der en opgave i, at få cyklisterne til at anvende alle 
de cykelstativer, der er til rådighed, selv om de ikke er placeret lige ved indgangen til målet. For 
eksempel i forhold til området omkring Frederiksberg Centret og CBS er der afsat midler til mere 
cykeloprydning, og der arbejdes på også at få midler til mere information og nudging af cyklisterne, så de 
bliver tilskyndet til at anvende cykelstativerne, der er placeret lidt længere væk og ikke bare kaster cyklen 
fra sig det første og bedste sted. 

Et af Frederiksbergstrategiens mål er at styrke og videreudvikle det grønne på Frederiksberg. 
Udformning og indretning af de kommunale byrum vurderes løbende. Ved omlægning eller renovering af 
byrummene lægges der vægt på at styrke det grønne bl.a. ved plantning af træer eller etablering af 
grønne vægge i byrummet. Begrønning indgår altid i kommunens vejprojekter, herunder 
handelsstrøgene. Hvor meget grønt der kan tilføjes, er altid en konkret afvejning i forhold til 
parkeringspladser mv. 

I forbindelse med udflytning af Frederiksberg Hospital, vil det i udvikling af området være en naturlig 
forudsætning, at områdets eksisterende grønne værdier bevares og udbygges.

Forslag til ændringer
Det foreslås, at teksten om byudviklingsprojektet ”Frederiksberg Hospitals område” ændres til 
”Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem 
mod 2025. Dermed frigives et stort centralt byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. 
Omdannelsen vil få stor betydning for Frederiksberg og selvom den ligger et godt stykke ude i fremtiden, 
drøftes den indledende proces allerede nu. Det bliver en proces som vil involvere mange aktører og 
foregå i tæt dialog med byens borgere. Udviklingen vil tage udgangspunkt i de kulturhistoriske værdier 
og i områdets grønne karakter, som bevares og udvikles.”
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2. Monica Bjorklund

Resume
Monica Bjorklund ønsker, at Ladegårds Å ideen diskuteres under ”Klimabyen for fremtiden”. 

Bemærkninger
Frederiksbergstrategien har udpeget området langs åen som projektområde for klimatilpasning. 
Ladegårds Å ligger primært i Københavns Kommune, men der er dog mindre arealer, som er en del af 
Frederiksberg langs Åboulevarden. Frederiksberg Kommune deltager i en forundersøgelse, der for tiden 
pågår og handler om muligheden for at etablere en tunnel og anlægge en Åpark langs Ågade og 
Åboulevarden. Analysen skal bl.a. vurdere omkostninger ved projektet, konsekvenser af trafikafvikling 
samt bidrag til at danne nye rekreative funktioner til området m.m.. Forundersøgelsen er nu tæt på sin 
afslutning, hvorefter resultatet bliver forelagt for både politikerne i Københavns og Frederiksberg 
Kommuner med henblik på afklaring af videre proces.

I forhold til skybrudssikringen af både København og Frederiksberg vurderes selve frilægningen af 
Ladegårds Å ikke at have en væsentlig betydning. Af positive effekter vurderes en frilægning af åen og 
nedgravning af vejen i en tunnel at kunne frigive arealer til ny byrumsdannelse med mulighed for 
rekreative funktioner og byliv, og samtidig kunne reducere antallet af støjramte boliger primært ud mod 
Åboulevarden. En begrønning af området vil tillige kunne reducere den såkaldte varme-ø-effekt, idet 
vegetationsdækkede overflader bruger solens indstråling til fordampning i stedet for at opvarme luften. Af 
mere negative effekter kan nævnes projektets økonomiske udgifter i milliardklassen og begrænsninger i 
trafikafvikling på tværs af Åboulevarden. 

Forslag til ændringer
Under Klimabyen for fremtiden tilføjes til kortet, at mulighed for åbning af Ladegårds Å undersøges.

3. Janette Nowak-Zorde

Resume
Janette Nowak-Zorde ønsker at Frederiksberg Kommune overvejer, om der er perspektiv i at grave 
Ladegårds Å frem. 

Bemærkninger
Se bemærkninger til høringssvar nr. 2.

Forslag til ændringer
Se høringssvar nr. 2. 

4. David Balleby Rønbach

Resume
David Balleby Rønbach ser gerne, at åbning af Ladegårds Å indarbejdes i strategien. 

Bemærkninger
Se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Forslag til ændringer
Se høringssvar nr. 2. 
. 
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5. Peter Balle

Resume
Peter Balle foreslår at Frederiksberg indgår i et samarbejde med København om at prioritere åbningen af 
Ladegårds Å. 

Bemærkninger
Se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Forslag til ændringer
Se høringssvar nr. 2. 

6. Babette Nykjøge

Resume
Babette Nykjøge håber at genetableringen af Ladegårds Å bliver til noget. Det kan blive et fantastisk 
åndehul samtidig med at det vil tiltrække turister og folk udefra. 

Bemærkninger
Se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Forslag til ændringer
Se høringssvar nr. 2. 

7. Inger Lam

Resume
Inger Lam håber at Ladegårds Å fritlægges og vejen lægges under jorden, hvilket vil forbedre miljøet, da 
det vil fjerne den meget tunge trafik. Der bør også laves p-pladser under jorden. Det vil sikre et skønt 
miljø til gavn for bylivet. 

Bemærkninger
Se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Forslag til ændringer
Se høringssvar nr. 2

8. Jesper Munk

Resume
Jesper Munk mener det er godt at Frederiksberg holder fast i klimamål og ønsker at Frederiksberg skal 
være bæredygtigt i fremtiden. En åbning af Åboulevarden vil give Frederiksberg et grønt område mod 
Nørrebro ligesom der er Søndermarken mod Valby og søerne mod København. Det vil give en ro i byen 
til stor fornøjelse for dem der bor i og bruger Frederiksberg. 
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Bemærkninger
Se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Forslag til ændringer
Se høringssvar nr. 2. 

9. Rasmus K. Rendsvig

Resume
Rasmus K. Rendsvig håber inderligt, at Frederiksberg Kommune på det kraftigste overvejer åbningen af 
Ladegårds Å. 

Bemærkninger
Se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Forslag til ændringer
Se høringssvar nr. 2.

10. Anders Skovborg

Resume
Anders Skovborg synes at Frederiksbergstrategien 2015 rummer mange positive perspektiver, og vil 
gerne stille et konkret forslag, der flugter godt med strategiens målsætninger. Formålet med forslaget er 
at forbedre forholdene for fodgængere og cyklister på Den Grønne Sti. 
Forslaget består at to dele. Dels at den grønne sti føjes sammen på tværs af Kronprinsensvej, således at 
biltrafik ikke kan krydse vejen, og som en konsekvens af dette, at den nuværende midlertidige åbning for 
biltrafik gøres permanent ved t-krydset Dronningensvej og Sønder Fasanvej.

Bemærkninger
Den Grønne Sti er en vigtig stiforbindelse på tværs af kommunen, og udgangspunktet er så få stop som 
muligt. Forslaget om at give cyklisterne prioriteten ved Kronprinsensvej, som de har det ved Frederiksvej 
er derfor i tråd med intentionerne om Den Grønne Sti. Der er dog den forskel på Kronprinsensvej og 
Frederiksvej, at Frederiksvej er en blind vej, mens Kronprinsensvej har gennemkørende trafik. Såfremt 
prioriteten vendes ved Kronprinsensvej vil der skulle laves meget særlige foranstaltninger for at sikre 
cyklisterne, da det er dem, det vil gå ud over, hvis bilisterne ikke overholder deres vigepligt. Det vil 
således være en falsk tryghed for cyklisterne.

Der er lavet midlertidig udkørsel fra Dronningensvej til Søndre Fasanvej på grund af byggeriet på 
Diakonissestiftelsen. Dronningensvej vil blive lukket igen, når byggeriet er gennemført, da antallet af 
uregulerede kryds i forhold til Søndre Fasanvej, som er en trafikvej, ønskes minimeret. Både af hensyn til 
trafiksikkerheden, men også i forhold til fremkommeligheden på Søndre Fasanvej.

Forslag til ændringer
Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer af Frederiksbergstrategien 2015. 
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11. Hanne Poulsen

Resume
Hanne Poulsen håber at Ladegårdsåen bliver lukket ud af røret og ud i det fri i fremtiden, så vandet kan 
brede sig i et naturligt åforløb, som kan optage store mængder monsterregn. Det vil også forskønne det 
stressede område omkring Åboulevarden, hvis den tætte og støjende trafik kom ned i en tunnel under 
jorden. Et konkret spørgsmål er, om kommunens skybrudsprojekter i området omkring Dronning Olgas 
Vej er tiltag, som kan aflaste vandpresset i røret, hvor Ladegårdsåen nu løber, så vandet ikke igen 
presses op i husene i tilfælde af nyt skybrud?

Mange biler kører stadig rundt med dårlig udstødning, som man som cyklist får lige ind i ansigtet og er 
tvunget til at indånde. Det gælder også nogle af kommunens egne små fejevogne. Derudover holder 
busser med motoren kørende. 

Hanne Poulsen er tilhænger af, at der er plads til alle, også bilerne. Den nye p-ordning har medvirket til, 
at der er flere p-pladser på Edisonsvej, men forventer at dette bliver anderledes, når flere af p-pladserne 
på Grundtvigsvej forsvinder. Der holder biler uden p-licens i ugevis. 

Som cyklist er Hanne Poulsen glad for at cykelstien på Gammel Kongevej er lavet bredere. Det nye 
lyskryds ud for Henrik Steffensens Vej til nye skolebørn er også fint, men venstresvinget til cyklerne 
henover Gammel Kongevej mod Henrik Steffensens Vej er lavet helt forkert. 

Der mangler store affaldsbeholdere på Edisonsvej, hvor der færdes mange børn, som desværre smider 
alt muligt på fortovene. Derudover er der problemer med rovfugle, som tømmer indhold fra 
skraldespande på grund af en for stor åbning. 

De store buede vinduer på Edison Teateret bør sættes i stand ligesom det øvrige teater. 

Cykelparkeringen omkring Frederiksberg Centret er et stort rod. Der skal skiltes synligt med henvisning 
til cykelparkering. Der foreslås også at placere cykelstativer, som fylder mindre og som kan rumme flere 
cykler. 

Derudover har Hanne Poulsen forslag om et turistkontor, oprydning og maling af områderne ved 
Allegade, og synes at ideen om at lave torvehaller bag Rådhuset og p-kælder under jorden er rigtig god, 
og håber det bliver til noget engang i fremtiden. 

Bemærkninger
Vedrørende Ladegårds Å, se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Et af målene i Frederiksbergstrategien er at Frederiksbergs skal være en sund by med rent drikkevand, 
ren luft og mindre støj. Arbejdet med at skabe  renere luft  udmøntes i Strategi for bekæmpelse af 
luftforurening fra 2012. 

Den seneste afrapportering for overvågningen af luftforureningen i Hovedstaden ultimo 2015 viser, at 
luftforureningen gennem en længere årrække generelt har været faldende. Det gælder for såvel partikler 
som NO2. Der har helt aktuelt været behandlet en sag: ”Orientering om status for luftforurening med 
NOx og Partikler” i By- og Miljøudvalget d. 18. januar 2016.

Alle kommunens fejevogne er monteret med partikelfilter. Frederiksberg Kommunens regulativ for 
tomgangskørsel fastsætter de nærmere regler for ”tomgangskørsel”. Reglen om maksimalt 1. min 
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tomgangskørsel gælder dog ikke, hvis det af hensyn til køretøjets funktion (f.eks. ved af- og pålæsning) 
er nødvendigt at anvende motoren. Reglerne håndhæves af politiet. 

Biler med tilhørende p-licens skal ikke længere have en licens siddende i forruden, men bliver alene 
kontrolleret ved hjælp af nummerplade. 

Det er en utraditionel løsning, der er valgt på sydsiden af Gammel Kongevej, hvor de venstresvingende 
cyklister skal placere sig til højre for de ligeud kørende cyklister. Begrundelsen for den løsning er, at 
langt de fleste cyklister kører ligeud, og kun et fåtal skal svinge til venstre. Derfor er der valgt en lige 
linjeføring for de ligeud kørende cyklister, så de ikke alle sammen skal køre udenom 
venstresvingsbanen. 

Konkrete bemærkninger vedrørende affaldsbeholdere på Edisonsvej vil blive vurderet af kommunens 
driftsafdelingen ift fremtidig renhold og tømning af affaldsbeholdere på strækningen. 

Der er i øjeblikket ikke planlagt større renoveringsarbejder vedrørende vinduerne på Edison Teateret. 
Der er fortaget en faglig vurdering og prioritering af, at der ikke er et akut behov.

Det kan være en udfordring at tilvejebringe nok cykelparkering, særligt på lokaliteter, som er et mål for 
mange og også andre end cyklister. Samtidig ligger der en opgave i, at få cyklisterne til at anvende alle 
de cykelstativer, der er til rådighed, selv om de ikke er placeret lige ved indgangen til målet. I forhold til 
området omkring Frederiksberg Centret og CBS er der afsat midler til mere cykeloprydning, og der 
arbejdes på også at få midler til mere information og nudging af cyklisterne, så de bliver tilskyndet til at 
anvende cykelstativerne, der er placeret lidt længere væk og ikke bare stiller cyklen fra sig det første det 
bedste sted. Der arbejdes på at få opsat flere cykelstativer på metroforpladsen syd for Frederiksberg 
Centret. Derudover arbejdes der med planer for renovering af Solbjerg Plads, så arealerne ved 
indgangen til Frederiksberg Centret i højere grad prioriteres til salgsboder og udeservering.

Frederiksberg Kommune har dialog med Frederiksberg Erhverv og andre aktører om turismeindsatsen 
på Frederiksberg. 

I anlægget ved Allégade arbejdes der med planer for fuldførelse af en sammenhængende promenadesti 
mellem Frederiksberg Rådhusplads og Frederiksberg Runddel, som alternativ til det smalle fortov langs 
trafikvejen. De eksisterende træer i anlægget bevares og suppleres med nye træer. Beplantningen og 
det klassiske smedejernshegn i anlæggets nordligste del renoveres.

Det er besluttet, at der laves en forundersøgelse vedr. eventuel  parkeringskælder og torvehal eller grønt 
byrum på vestsiden af Rådhuset. Forundersøgelsen danner grundlag for en større undersøgelse, som 
oversendes til de kommende budgetdrøftelser. 

Forslag til ændringer
Under Klimabyen for fremtiden tilføjes til kortet, at mulighed for åbning af Ladegårds Å undersøges.

12. Alternativet Frederiksberg

Resume
Alternativet Frederiksberg har både generelle kommentarer og forslag til de enkelte temaer og 
arbejdsprincipper. 
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Generelle kommentarer
Strategien er formuleret i meget overordnede vendinger, som nemt kan blive intetsigende og 
uforpligtende. Det foreslås at udvalgte dilemmaer trækkes frem og belyses. 
Der er opstillet tre klare mål for hvert af de fire fokusområder, men kun et enkelt er direkte målbart. Der 
savnes succeskriterier for målene. 
Strategien kommer ikke ind på hvordan opgaven med modtagelse og integration af flygtningen skal 
løses.

Arbejdsprincipperne
Principperne lyder fornuftige. Det vigtige er at principperne så også følges i dagligdagen. 

Byen i Byen
Der bør allerede nu udarbejdes en plan for anvendelsen af området ved Frederiksberg Hospital, så den 
nye anvendelse af området sker i tråd med strategien og borgernes ønsker. 
Strategiens mål om at plante nye træer bør suppleres med at passe på de eksisterende træer.

Livskvalitet i hverdagen
Målet om at møde borgeren som en ressource og fremme mulighederne for både organiserede og 
uorganiserede kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter er godt, men burde konkretiseres.
Målet om ren luft burde understøttes af en plan for udfasning af alle brændeovne i boliger tilsluttet 
fjernvarmenettet. 
Det er en vigtig indsats at få flest muligt i arbejde. Dette bliver dog ikke konkretiseret. Hvad vil man 
konkret gøre, som ikke er gjort før. 

Vidensbyen
Det savnes at det i strategien afspejles, at Frederiksberg har mange vidensinstitutioner som kan bidrage 
til løsninger til grøn omstilling, klimasikring og økonomisk / social bæredygtighed.

Klimabyen for fremtiden
Ladegårdsåen bør nævnes som et projekt, der kan understøtte mange af Frederiksbergs mål. 
Frederiksberg Kommune bør kunne være CO2-neutral allerede i 2025 i lighed med Københavns 
Kommune.
Det bør rettes op på, at parkeringsstrategien ikke nævnes, selv om den ofte overtrumfer målet om at 
prioritere sunde og grønne transportformer. 

Bemærkninger

Generelle kommentarer
Frederiksbergstrategien er de overordnede visioner og mål for byens udvikling og for kommunens 
opgavevaretagelse og samtidig Frederiksberg Kommunes planstrategi, som skal danne grundlag for den 
kommende revision af kommuneplanen.

Der vil altid opstå dilemmaer og valg, når den tætte by skal omdannes eller udvikles. Frederiksberg 
Kommune forsøger derfor bl. a. ud fra Frederiksbergstrategiens arbejdsprincipper at sikre at de 
forandringer, der sker i byen altid indfrier flere formål på én gang. I spørgsmål om trafikale forhold 
prioriteres de bæredygtige trafikløsninger højt, samtidig med at der skal være plads til biler. Det er altid 
en afvejning i forhold til det konkrete sted og projekt. 

Målene følger de overordnede visioner i strategien   -  de er bredt formuleret og dermed ikke direkte 
målbare. Det er et bevidst valg, fordi Frederiksbergstrategien er byens helt overordnende strategiske 
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pejlemærke og målene præciseres og udfoldes i de fagspecifikke politikker og planer kommunen i øvrigt 
arbejder med. 

 Flygtninge og integration indgår allerede i flere temaer, der nævnes i Frederiksbergstrategien, herunder 
fokus på arbejde, trivsel, sundhed og inklusion, samt at det er målet og tilgangen, at alle på 
Frederiksberg skal ses som ressourcer. Kommunalbestyrelsen har fokus på dette også i regi af den 
nuværende integrationspolitik i Frederiksberg Kommune. En særlig udfordring er at skabe boliger til 
flygtninge, og derfor skal boligmassen udvikles med hensyn til dette.  

Arbejdsprincipperne
Arbejdsprincipperne er et vigtigt grundlag for den måde, som Frederiksberg Kommune arbejder på. Både 
internt men også i forbindelse med eksterne samarbejdspartnere. 

Byen i byen
Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem mod 
2025. Dermed frigives et stort centralt byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. Omdannelsen 
vil få stor betydning for Frederiksberg og selv om den ligger et godt stykke ude i fremtiden, drøftes den 
indledende proces allerede nu. Det bliver en proces som vil involvere mange aktører og foregå i tæt 
dialog med byens borgere. 

Under overskriften ”Frederiksbergs grønne identitet” står der i Kommuneplan 2013, at det er et mål at 
”man skal kunne se et mindst ét træ fra enhver bolig på Frederiksberg” og at ”træer, der er over 25 år 
gamle, samt værdifulde træer og beplantningsstrukturer skal beskyttes”. Det er således allerede en del af 
kommunes retningslinjer for træer, der også vil fremgå af den kommende kommuneplan, som skal 
revideres på baggrund af Frederiksbergstrategien. 

Livskvalitet i hverdagen
Frederiksbergstrategien er de overordnede visioner og mål for byens udvikling og for kommunens 
opgavevaretagelse og samtidig kommunens planstrategi, som danner grundlag for den kommende 
revision af kommuneplanen, hvor emnerne fra Frederiksbergstrategien vil blive udfoldet yderligere. 

Ren luft er en del af målet om At være en sund by. Derudover har Frederiksberg Kommune vedtaget en 
strategi for bekæmpelse af luftforurening. Brændeovne/-kedler vurderes at være den næststørste lokale 
kilde til partikelforurening, idet de anslås til at stå for 24% af det lokale udslip i København/Frederiksberg 
(PM 2,5). Der er ca. 5000 brændeovne på Frederiksberg. Da næsten alle ejendomme i kommunen i dag 
forsynes med fjernvarme (der er pt. under 100 oliefyrsopvarmede ejendomme) vil forslaget betyde, at 
næsten alle brændeovne skal udfases på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune har i efteråret 2015 
gennemført en kampagne for miljørigtig fyring i brændeovne. Kommunalbestyrelsen har desuden 31. 
august 2015 vedtaget en brændeovnsforskrift. Der er ikke i dag, med den eksisterende lovgivning, 
hjemmel til at forbyde opsætning og brug af brændeovne.

Beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg udvikles løbende i takt med de lediges og virksomhedernes 
behov. De beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske 
prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen fremgår af den årlige beskæftigelsesplan i Frederiksberg 
Kommune. Yderligere udmøntninger af Frederiksbergstrategiens målsætninger kan findes i øvrige 
strategier på beskæftigelsesområdet, særligt ”Unge godt på vej – Plan for uddannelse og arbejde til unge 
på Frederiksberg (2016-2018)” samt ”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den 
virksomhedsrettede indsats 2016 (2017-2019)”. Endvidere er der væsentlige handlinger i de årlige 
handleplaner på blandt andet handicap-, udsatte og integrationsområdet. Yderligere mål eller handlinger 
fremgår derfor ikke af Frederiksbergstrategien.
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Vidensbyen
Under overskriften ”Synergi mellem vidensbyens aktører” står der i  Kommuneplan 2013 at det er et mål 
at  ”Der lokaliseres mindre virksomheder i campusområderne fx i form af kontorfællesskaber og 
afgrænsede iværksættermiljøer, der også retter sig mod studerende   - med afsæt i 
uddannelsesinstitutionernes forskningsmæssige fokus”. Samtidig har Frederiksberg Kommune et 
samarbejde med KU Science hvor der bl.a. er der etableret et formelt samarbejde over 2 år kaldet 
GeoSmart Cities, hvor Frederiksberg Forsyning, iGIS og GEO også er partnere i projektet. Det er på den 
måde allerede fokus på grøn omstilling, og vil fortsat være en del af kommunens prioritering.

Klimabyen for fremtiden

Vedrørende Ladegårds Å, se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Frederiksberg Kommunes langsigtede pejlemærker for energisystemet er at opnå fossilfrihed i 2050 og 
som et delmål at have nedsat CO2 udledningen med 85% i 2030 ift. 2005. Dette skal ske ved en 
omstilling til vedvarende energi, bæredygtig transport og energibesparelser. Desuden har Frederiksberg 
en målsætning om at blive CO2 neutrale i 2035. Det gøres ved at investere i kompenserende CO2 
reduktioner udover kommunens eget energisystem. Tidspunktet for denne kompensation er ganske 
rigtigt muligt at fremskynde, men vil kræve langt større investeringer udenfor kommunen og risikerer 
dermed at tage fokus fra det reelle arbejde med omstilling af energisystemet lokalt og regionalt. 
Frederiksberg kommune mener derfor at have den rette balance mellem omstilling lokalt og 
kompenserende investeringer frem mod 2035.  

Det er et af målene i Frederiksbergstrategien, at vi vil være Danmarks mest cyklende by. Vejene på 
Frederiksberg er ikke særligt brede. Det er derfor i alle projekter nødvendigt at prioritere, hvad pladsen 
skal bruges til, og der opstår mange dilemmaer. Udgangspunktet er at det skal være muligt som beboer 
at have en bil, og kunder skal kunne komme frem til butikker m.v., men kommunen prioriterer sunde og 
grønne transportformer som gang, cykling og offentlig transport. De konkrete løsninger er altid en 
afvejning i det konkrete projekt. 

Forslag til ændringer
Det foreslås, at der til temaet om Livskvalitet i hverdagen og målet At skabe plads til alle tilføjes: 
”Boligudbuddet skal løbende udvikles, så det kan rumme ældre, unge, studerende, udsatte borgere, 
flygtninge, kernefamilier….”
Det foreslås, at teksten om byudviklingsprojektet ”Frederiksberg hospitals område” ændres til 
”Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem 
mod 2025. Dermed frigives et stort centralt byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. 
Omdannelsen vil få stor betydning for Frederiksberg og selvom den ligger et godt stykke ude i fremtiden, 
drøftes den indledende proces allerede nu. Det bliver en proces som vil involvere mange aktører  og 
foregå i tæt dialog med byens borgere. Udviklingen vil tage udgangspunkt i de kulturhistoriske værdier 
og i områdets grønne karakter, som bevares og udvikles.” 

13. Miljøpunkt Nørrebro

Resume
Miljøpunkt Nørrebro sender tekniske forslag til punktet ”Klimabyen for fremtiden” omkring igangværende 
projekter med Københavns Kommune, skybrudsplanlægning ved Sankt Jørgens Sø, Ladegårds Å-
forundersøgelserne og vendingen af Grøndals Å. 
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Bemærkninger
Miljøpunkt Nørrebros tekniske forslag vil indgå i Frederiksberg Kommunes klimaarbejde. Se derudover 
bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Forslag til ændringer
Under Klimabyen for fremtiden tilføjes til kortet, at mulighed for åbning af Ladegårds Å undersøges.

14. Radikale Venstre Frederiksberg

Resume
Radikale Venstre mener, at de fire hovedtemaer giver en varieret beskrivelse af det Frederiksberg, de 
ser fremadrettet. De foreslår, at der er yderligere to emner, som kan gå igen i de fire temaer, 
midlertidighed og fokus på udvikling af byen omkring Frederiksbergs trafikknudepunkter. 

Radikale Venstre ser gerne, at flere midlertidige tiltag sættes i gang, f.eks. studielæsepladser i tomme 
bygninger, udendørs kulturscener eller borgerinvolverende udsmykning på bygninger. Byens rum bliver 
bedre udnyttet og gode ideer kommer i spil. 

Radikale Venstre håber at kommunen vil se på de nye såvel som gamle trafikknudepunkter. En strategi 
er at blande erhverv, bolig og kultur omkring stationerne. Der vil være liv udenfor arbejdstid, og byens 
stationer vil være små attraktive mødesteder for alle borgere. 

Klimabyen for fremtiden
Som alternativ til metro og busser ønsker Radikale Venstre at der bliver tænkt i letbaner, f.eks. en 
letbane via Roskildevej forbi Zoo og videre ind til Hovedbanegården.
Strategien mangler at belyse Frederiksbergs holdning til en genåbning af Ladegårdsåen. 

Vidensbyen
Frederiksberg Kommune skal være med til at sikre Frederiksberg Slot som et uddannelsessted. Byens 
uddannelsessteder skal åbnes mere op for borgerne, så både bygninger og byrummet omkring 
inddrages i det frederiksbergske daglige liv. 

Livskvalitet i hverdagen
Frederiksberg Kommune bør arbejde aktivt for flere varierede boformer og indarbejde et større fokus på 
generationsbyggeri, hvor der både indgår erhvervs, studie- og ældreboliger i samme kompleks. 

Byen i byen
Radikale Venstre håber at kommunen vil se på flere fælles initiativer i byen. Steder hvor borgerne kan 
mødes om andet end de traditionelle møderum og aktiviteter. 
Fokus på området omkring Carlsberg, herunder sikre at Rahbeks Allé altid tænkes grøn og hænger 
sammen med både det nye Carlsberg og de eksisterende kulturhistoriske bygninger og grønne områder. 
Derudover større fokus på de muligheder der ligger i Greater Copenhagen, herunder samarbejde med 
erhvervs- og vidensbyen København.
Kulturlivet er et særkende for Frederiksberg, og er livskvalitet for børn og gamle. Området bag 
konservatoriet, der tænkes ombygget til kulturskole bør fremgå af kortet. 

Bemærkninger

Midlertidighed
Midlertidige aktiviteter er et stort tilskud til byens liv og er på mange måder allerede en del af 
Frederiksbergstrategien. Arbejdsprincipperne ’Vi skaber løsninger sammen’ og Vi får mest ud af 
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investeringerne’  er rettet mod hvordan ressourcer sættes i spil, hvordan kommunen er som 
samarbejdspartner og hvordan det midlertidige kan være en investering for byen. 

Inden for Kultur- og Fritidsområdet er der stort fokus på det midlertidige, både i form af midlertidige 
events og kunstoplevelser i byrummet, men også på udnyttelsen af lokaler i midlertidige forløb. Kultur- og 
Fritidsudvalget støtter en lang række midlertidige events økonomisk, alt fra Stella Polaris i Frederiksberg 
Have, til mindre pop-up arrangementer som Ståhej og Hit House koncert på Runddelen, Carpark Festival 
under Bispeengbuen og dans-med arrangementer på Rådhuspladsen. Tilsvarende støttes midlertidige 
kunstprojekter på Byens Hegn, eksperimenterende filmforevisninger og lysinstallations-kunst i byens rum 
og en lang række andre midlertidige oplevelser.

Det er ligeledes et fokus at tænke i den midlertidige anvendelse af tomme bygninger, som det f.eks. blev 
praktiseret i lokalerne på Bernhard Bangs Alle, inden de blev til Magneten. På samme måde har der 
været fokus på benyttelsen af ejendommene bag konservatoriet - også i en midlertidig fase. Disse planer 
strandede imidlertid, da bygningerne var i en for dårlig stand. Fokus på den midlertidige anvendelse af 
hospitalsgrunden er interessant, men ligger stadig nogle år ude i fremtiden.

Opsætningen af midlertidige, udendørs kulturscener finder sted hver gang der afholdes et af de nævnte 
events eller festivaler, og også disse bliver ofte støttet økonomisk. Derudover er der etableret faciliteter til 
den spontane kulturudfoldelse mange steder i byen, f.eks. under Bispeengbuen og rundt omkring i 
Søndermarken. Senest har Kultur- og Fritidsudvalget støttet etableringen af Strøm som regionalt 
spillested uden mursten, dvs. som pop-up spillested rundt omkring i byens mange rum og lokaler.

Trafikknudepunkter
De nye trafikknudepunkter der opstår når Cityringen kommer i drift i 2019 har stor strategisk betydning 
for Frederiksberg som by. De betyder, at mange flere vil få let og hurtig adgang til Frederiksbergs 
funktioner og tilbud,  og der er i udviklingen af byen stor fokus på at understøtte det nye bymiljø der kan 
opstå omkring stationerne. 

Som et eksempel på det arbejdes der med udviklingen af et byggeri til Frederiksberg Alle Station, der 
skal rumme publikumsorienterede funktioner, og danne kobling mellem station og byrummet på 
Frederiksberg Allé. Et andet eksempel er Bymidten, hvor Frederiksberg Centret har lavet en succesfuld 
udbygning  i 2015 og CBS nu arbejder med en udbygning af campusområdet omkring Fasanvej Station. 

Princippet om at udvikle de nye trafikale knudepunkter er allerede beskrevet under temaet  ’Byen i byen’ 
og er udpeget på kortet ’Her udvikler vi byen’. 

Klimabyen for fremtiden
I forhold til letbaner, er vejenes bredde afgørende for, hvad der kan være plads til. De letbaner, der 
bygges i dag i Danmark, forløber i eget tracé og en letbane på Vesterbrogade vil betyde fravalg af en 
anden trafikform. Metroen kører uafhængigt af den øvrige trafik, og er robust i forhold til trængsel, 
forsinkelser og uheld på vejene.

Vedrørende Ladegårds Å, se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Vidensbyen
Det Radikale Venstres bemærkninger til temaet Vidensbyen  i Frederiksbergstrategien ligger meget fint i 
tråd med målet om at udvikle mere byintegrerede uddannelsesmiljøer  og kommunen har i dag et tæt 
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, særligt  CSB og KU, om udvikling af deres 
campusområder, hvor netop andre byfunktioner og bedre byrumsmæssige sammenhænge indarbejdes, 
så der skabes større kobling med byen omkring. 
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Er eksempel på det er området v. Rolighedsvej, en del af det tidligere KVL, der nu i samarbejde med 
statens ejendomsselskab Freja skal udvikles med mål om at fastholde tilknytningen til 
uddannelsesmiljøet i form af fx et iværksættermiljø og at videreudvikle området til en moderne 
bycampus. 

Frederiksberg Slot ejes af staten (forsvaret) og bruges fortsat til Hærens Officersskole. Slottet har en  
lang historie som uddannelsessted  og Frederiksberg Kommune ønsker at fastholde den funktion. 

Livskvalitet i hverdagen
Frederiksberg Kommune ønsker at der skal være plads til alle. Boligudbuddet skal løbende udvikles, og 
det må gerne være flere generationer under samme tag. 

Byen i byen
I tråd med Det Radikale Venstres ønsker om flere fællesinitiativer er det et vigtigt mål i 
Frederiksbergstrategiens tema ’Byen i byen’ at være en destination i hovedstaden, ved at tilbyde 
begivenheder, der er særlige for Frederiksberg. Også strategiens arbejdsprincipper lægger vægt på at 
det skal være let og smidigt at skabe noget ny på Frederiksberg.

KU.BE-byggeriet favner i høj grad de kreative vækstlag og vil anspore alle nysgerrige til at gå om bord i 
den kreative proces, i legen og i kultur- og bevægelsesoplevelsen. Huset vil som sådan ikke rumme 
deciderede værkstedsfaciliteter, idet sigtet med huset har været et andet. Etableringen af kreative 
værksteder tænkes til gengæld ind i udviklingen af bygningerne ved Aveny T og man kan tilmelde sig 
kreative værkstedsforløb f.eks. på byens Billedskole eller på AOF etc. 
Der er lavet en helhedsplan for området omkring Rahbeks Allé, der skal sikre områdets grønne struktur, 
de bevaringsværdige bygninger og sammenhængen til Carlsberg Byen. Helhedsplan ligger til grund for 
den lokalplan der er udarbejdet.  

Frederiksberg Kommune samarbejder i stort omfang på erhvervs- og vidensområdet med København og 
andre hovedstadsrelaterede aktører som eks. uddannelsesinstitutioner, Væksthus Hovedstadsregionen, 
Vækstforum, Wonderful Copenhagen og Copenhagen EU Office. Frederiksbergstrategien understøtter 
dette fokus, men de konkrete dele er udfoldet og konkretiseret i handlingsplaner og det konkrete arbejde.

I regi af Greater Copenhagen og på tværs af kommuner i hovedstaden arbejdes der med 
tværkommunale tilbud for iværksættere. Københavns Kommune er desuden operatør for det 
iværksættertilbud, som Frederiksberg Kommune tilbyder iværksættere på Frederiksberg. Der er således 
et godt og velfungerende samarbejde om opstartsvirksomheder på tværs af kommunegrænsen, der er 
ret omfattende.

Frederiksberg Kommune er desuden sammen med bl.a. Københavns Kommune med i et projekt om 
Copenhagen Science Region, der har fokus på forskning og erhvervsudvikling. 

Frederiksberg Kommune har også et tæt samarbejde med CBS og KU SCIENCE via bl.a. faste 
koordinationsmøder, fælles deltagelse i diverse udviklings- og netværksfora og samarbejder om 
byudvikling.

Kulturskolen er markeret på kortet under temaet Livskvalitet i hverdagen. 

Forslag til ændringer
Det foreslås, at der til arbejdsprincippet ’Vi får mest muligt ud af investeringerne’ tilføjes: ”Vi vil tænke 
enhver indsats og aktivitet – også midlertidige – som en investering, der kan give merværdi og synergi.”
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15. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Resume
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn har fire kommentarer til strategiens overordnede pejlemærker:

Strategiens fokus på erhvervslivet skal udvides – en mangfoldig by har brug for et mangfoldigt 
erhvervsliv
Haandværkerforeningen ser med beklagelse på at strategien primært har fokus på at skabe gode 
udviklings- og vækstbetingelser særligt for vidensservicesektoren. Byens øvrige erhvervsliv og 
virksomheder er vigtige, for netop at sikre den mangfoldighed og bæredygtighed, som strategien har som 
princip. Der bør sikres et varieret erhvervsliv med store og små virksomheder inden for forskellige 
brancher, samt at sikre attraktive butikker og handelsstrøg så kommunens borgere og gæster kan handle 
lokalt. 

De små og mellemstore virksomheder sikrer og skaber arbejdspladser til den del af kommunens borgere, 
som ikke er højtuddannet. Virksomhederne har mange lærepladser, og kommune bør sikre, at 
folkeskolerne har et bredt fokus på elevernes uddannelses- og karrieremuligheder, og ikke udelukkende 
fokus på innovation og entreprenørskab i forhold til videnssektoren og it. 
Haandværkerforeningen opfordrer til, at kommunen i forbindelse med Byen i byen indtænker gode vilkår 
for etablering af småerhverv i såvel nye som gamle boligområder. Det vil sikre et mere levende og 
attraktivt miljø med aktivitet hele dagen. 

Kommunens servicekultur og erhvervsklima mangler i Frederiksbergstrategien
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn mener at kommunens ambitioner og visioner i forhold til det 
kommunale erhvervsklima, servicekultur og samarbejde med virksomheder mangler i 
Frederiksbergstrategien. Det indgår i handlingskataloget til erhvervsstrategien, men er så centralt, at det 
også bør indgå i den overordnede strategi. 
I målinger fra DI og Dansk Byggeri om erhvervsklima og erhvervsvenlighed er Frederiksberg gået 
tilbage. Det bør resultere i konsekvenser og handling, også på et langsigtet strategisk niveau. 
Ligeledes er det Haandværkerforeningens opfattelse, at kommunen bør gennemgå skatter og afgifter, 
som er rettet mod erhvervslivet. Kommunen får ros for at nedsætte dækningsafgiften i 2014 og 2015 
samt nedsætte grundskylden i 2016, men hver afgift sænker konkurrenceevnen og produktiviteten, og 
betyder en højere pris for forbrugerne og/eller tab af arbejdspladser. 

Bæredygtighed skal også afspejles i kommunens generelle erhvervspolitik
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn opfordrer kommunen til at indarbejde begrebet bæredygtighed i 
kommunens generelle erhvervspolitik, f.eks. i forhold til udbudspolitikken, hvor tildelingskriteriet økonomi 
vægter 60 %. Det opfordres til at tildelingskriterier som levetidsomkostning og kvalitet vægtes i langt 
højere grad ved bygge- og anlægsopgaver. 

Mobilitet og parkering er centralt for erhvervsdrivende
Haandværkerforeningen opfordrer Frederiksberg Kommune til at føre en ”håndværkervenlig trafikpolitik”, 
herunder tilladelse til passage gennem bussluser og lempelse af 10-meter reglen. Manglende 
parkeringspladser er ligeledes en udfordring for mange virksomheder. 
Derudover er det vigtigt med information og dialog med lokale erhvervsdrivende, når kommunen 
foretager vejomlægninger, udfører større vejarbejde mv.



15

Frederiksberg Kommune opfordres til i relevante sammenhænge at sætte fokus på trængslen i 
Storkøbenhavn. Der er behov for udvikling af infrastrukturen i og omkring hovedstaden. Trafikpolitikken 
bør baseres på en både-og løsning, der sikrer velfungerende kollektiv alternativ, gode forhold for cykler 
og fodgængere og plads til erhvervstrafik. 

Bemærkninger
Temaet vidensbyen er valgt, fordi Frederiksberg rummer både store uddannelsesinstitutioner og den 
største erhvervsgruppe er vidensservicerhverv.  Og Frederiksbergstrategien har, som det nævnes i 
høringssvaret, meget fokus på vidensservice. Men som Haandværkerforeningen peger på er der 
naturligvis også behov for at have fokus på forskellige brancher og detailhandelen og butikslivet er derfor 
også en vigtig del af Frederiksbergstrategien i temaet om Byen i byen.

I den nuværende erhvervsstrategi for 2014 – 17 og i den kommende revision af erhvervsstrategien 
udfoldes de erhvervspolitiske satsninger. Her har det ”brede erhvervsliv” også en solid placering i 
erhvervsindsatsen både fordi det er uhensigtsmæssigt at adskille det fra videnserhverv og ikke mindst 
fordi det brede erhvervsliv er helt vitalt for økonomien i byen. I øvrigt udmøntes erhvervsstrategien i 
årlige handleplaner, hvor især den kommunale servicekultur overfor virksomhederne er det største tema i 
disse år. 

Frederiksberg Kommunes retningslinjer vedrørende udbud fastslår, at når tildelingskriteriet ”det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud” benyttes, så skal pris vægte 60 pct. – mens andre 
tildelingsparametre skal indeholdes inden for de resterende 40 pct. (kvalitet, miljø, logistik, samarbejde 
osv.). Fravigelser herfra skal forelægges politisk. I forbindelse med byggeprojekter, da vil såvel ”kvalitet” 
som ”levetidsomkostninger” kunne medtages under de 40 pct. – eller højere vægt, såfremt der er politisk 
tilslutning hertil. Dertil kommer, at indarbejdelse af de to hensyn vil kunne medgå som minimumskrav i 
forhold til konkrete byggeprojekter. Sammenfattende kan kommunen tilslutte sig de nævnte hensyn, da 
både økonomi og kvalitet er centrale parametre for Frederiksberg.  

I Frederiksberg Kommune er der ingen bussluser, og på trafiksanerede veje gælder samme regler for 
håndværkerbiler, som for alle andre trafikanter. 10 meter reglen eksisterer af hensyn til trafiksikkerheden 
og for at opnå tilstrækkeligt oversigt. Det vil ikke være muligt at give nogle køretøjer dispensation til at 
parkere indenfor de 10 meter. I forbindelse med større vejarbejder giver kommunen stort set altid 
husstandsomdelte informationsbreve til naboerne. Ofte har der også forinden været inviteret til et 
dialogmøde eller lignende om projektet.

Forslag til ændringer
Det foreslås, at arbejdsprincippet ”Vi arbejder tværgående” justeres, så det omfatter alle aktørerne på 
Frederiksberg, som det er tilfældet i arbejdsprincippet ”Vi skaber løsninger sammen”. Dermed 
imødekommes et større fokus på servicekultur overfor virksomhederne.
Forslag til justeret arbejdsprincip:
VI ARBEJDER TVÆRGÅENDE
Vi vil arbejde aktivt for fælles mål på tværs af sektorer og fagligheder. Kommunen skal opleves som én 
samarbejdspartner, og vi sikrer, at man som borger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger 
m.fl. altid har let adgang til kommunen – der er ikke nogen forkert indgang. 

Det foreslås, at der til hovedteksten til temaet Vidensbyen tilføjes:
Frederiksberg rummer også mange andre erhverv fx håndværksmæssige virksomheder med en høj grad 
af specialiseret viden, detailhandel og serviceerhverv. Erhvervstekniske uddannelser og sundhedsfaglige 
uddannelser er også en betydningsfuld del af uddannelsesmiljøet på Frederiksberg. 
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16. Bo Jacobsen

Resume
Bo Jacobsen mener at livskvaliteten på Frederiksberg ville være bedre, hvis der var mindre støj. Som 
eksempel på støjkilder nævnes larmende blæsere i Frederiksberg Have, ambulancer og politibiler, der 
sætter sirenen til, hvor det ikke er nødvendigt og mennesker der råber højt i mobiltelefon. 
Støj har indvirkning på sindet og kroppen og sundheden, hvilket understøttes af 
forskningsdokumentation. 
Det foreslås, at der tilføjes formuleringer på passende steder i Frederiksbergstrategien, der er med til at 
reducere støjen og skabe stille områder. 

Bemærkninger
Som en del af temaet Livskvalitet i hverdagen er et af Frederiksbergstrategiens mål ’At være en sund by’. 
Her beskrives det, at vi vil arbejde for mindre støj, da det netop hænger sammen med livskvalitet. I 
parker og grønne områder skal der være mulighed for ro og fordybelse - blandt andet gennem
udpegning af stilleområder. I parker, der er udpeget som stilleområder, må der kun foregå aktiviteter af 
mindre støjende og lejlighedsvis karakter, herunder koncertarrangementer og lignende. Dette begrænser 
ikke dagligdags rekreative aktiviteter såsom motionsredskaber, børn der leger, boldspil og lignende. 
Stilleområderne er udpeget i kommuneplanen. Der vil i forbindelse med byudviklingen generelt være 
fokus på, at støj og luftforurening reduceres mest muligt.

Forslag til ændringer
Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer af Frederiksbergstrategien 2015. 

17. Frederiksberg Erhverv

Resume
Frederiksberg Erhverv har kommentarer til borgmesterens indledning og de enkelte temaer.

Indledning
Frederiksberg Erhverv er ikke enig i, at det er ”Byen i byen”, der gør Frederiksberg til noget særligt. Byen 
i byen er udtryk for en generalisering og bliver snarere til en forfladigelse af byens særkende. Den 
utilstrækkelige og uhensigtsmæssige branding af Frederiksberg er uholdbart for det lokale erhvervsliv og 
ikke mindst den lokale detailhandel, som går glip af omsætning, og dermed mister byen løbende 
værdifulde arbejdspladser. 

Frederiksberg Erhverv foreslår at der til borgmesterens indledning til afsnittet Frederiksbergstrategien 
tegner en fremtid tilføjes hvor detailhandel stortrives, skaber vækst og styrker Frederiksbergs brand som 
handelsby og mål for byturister. 

Derudover savner Frederiksberg Erhverv endvidere en beskrivelse af, hvilke udfordringer Frederiksberg 
Kommune står over for, herunder hvordan de lokale handelsstrøg med lokale butikker på Frederiksberg 
kan bevares og udvikles. 

Byen i byen
Frederiksberg Erhverv er langt hen ad vejen enige i beskrivelsen af det særlige ved Frederiksberg. 
Frederiksbergs bymæssige kvaliteter er dog også knyttet til handelsliv, et Frederiksberg Centret i 
verdensklasse og mange lokale butikker langs handelsstrøgene. Butikkerne og den særlige lokale 
identitet de skaber, er ikke med i beskrivelse af det særlige og unikke ved Frederiksberg. 
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Den nye Frederiksbergstrategi skal have vægt på den levende og aktive by, og her hører et aktivt 
handelsliv til. De lokale Frederiksbergske signaturbutikker er sammen med Frederiksbergcentret med til 
at brande byen som mål for shopping.  Derfor skal Frederiksberg som handelsby betones højere og have 
en langt mere central placering i den nye strategi. 

Frederiksberg Erhverv foreslår, at der til ”Vores mål er” tilføjes ”At indgå i initiativer med den lokale 
erhvervsforening, virksomhed og lokale signaturbutikker, der fastholder og styrker det handelsliv, som 
Frederiksberg er særlig kendt for. At synliggøre det lokale håndværk og design med vægt på høje 
standarder for kvalitet.”
Til ”Vi opnår vores mål ved at” tilføjes ”Forbedre den lokale handelsbalance ved at gøre det nemt at 
handle i byens butikker. Der etableres underjordiske parkeringspladser nær de centrale handelsstrøg.” 
Til kortet foreslås det at de fire store handelsstrøg markeres med en tekst om, at der etableres i alt fire 
underjordiske parkeringspladser med ekstra kapacitet, så de kan anvendes af besøgende, turister og 
handlende udefra. 

Vidensbyen
I strategien nævnes, at iværksættere er med til at give skabe dynamik i lokalsamfundet. Markeringen af 
og den synlige vilje til at underbygge iværksættermiljøet på Frederiksberg er dog alt for svag. 
Frederiksberg Erhverv er af den opfattelse, at det særlige i at understøtte iværksættermiljøer er, at det 
netop ikke udelukkende skal foregå i kommunalt regi. Det nuværende samspil – og synergieffekten heraf 
– mellem kommune og lokale aktører samt organisationer som Frederiksberg Erhverv er ikke godt nok. 
Der mangler en klart defineret og aftalt arbejdsdeling mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg 
Erhverv, hvor kommunen er garant for ideelle rammer og vilkår for erhvervslivet og Frederiksberg 
Erhverv kan som mere erhvervsnær og fleksibel organisation varetage den del af erhvervsservicen, som 
kræver en tættere og/eller mere dynamisk/fleksibel håndtering. I udkastet til Frederiksbergstrategien er 
denne arbejdsdeling ikke med som et strategisk aktiv for udvikling af erhvervslivet på Frederiksberg, 
hvilket er forklaringen på hvorfor indsatsen overfor iværksættere i udkastet fremstår vag og upræcis. 

Frederiksberg Erhverv foreslår følgende tilføjet til ”Vores mål er”: Vi vil aktivere det lokale erhvervs- og 
iværksætterpotentiale i et aktivt samspil med lokale aktører og Frederiksberg Erhverv og med en mere 
klar arbejdsdeling. 
Til afsnittet ”Vi opnår vores mål ved at” ønskes tilføjet Samarbejde med lokale aktører og Frederiksberg 
Erhverv om at fremme iværksættertænkningen i folkeskolen, fremme kontakten og være bindeled 
mellem iværksættere og lokale ressourcepersoner med erfaring og overskud af viden samt være 
bindeled mellem iværksættere og investorer. 

Branding
Frederiksberg Erhverv mener at Frederiksbergs brand falmer, hvilket blandt andet kan ses i DIs årlige 
erhvervsklimaundersøgelser, hvor Frederiksberg bliver dårligere og dårligere placeret hvad angår byens 
brand og betydning for det lokale erhvervsliv. Utilstrækkelig og upræcis branding er uheldig. Først og 
fremmest for detailhandlen, der taber omsætning, som medfører tab af vigtige lokale arbejdspladser. 

Turisme
Turisme er et af de områder, hvor der skal sættes ind med konkret handling. Frederiksberg Erhverv har 
forslag til etablering af:

 Lokalt turistkontor, der har til formål at yde den mest basale turist-service
 Lokal event-enhed, hvor kommunens samlede eventaktiviteter planlægges og gennemføres fra.
 Site – Visit Frederiksberg – som har til formål at ”sælge” Frederiksberg som mål for byturister. 
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Bemærkninger

Indledning
Høringssvaret forholder sig overordnet til frederiksbergstrategiens tema Byen i byen – og argumenterer 
for, at temaet er uhensigtsmæssigt ud fra en brandingmæssig sammenhæng.

Byen i byen som tema stammer fra det fælles arbejde og dialogen om Frederiksbergfortællingen i 
Slotskredsen, hvor alle større aktører i byen (herunder Frederiksberg Erhverv) har været sammen om 
netop at kvalificere og prioritere fortællingen om byen i byen som det særegne. Byen i byen ledsages af 
en fortælling, som Slotskredsen har drøftet sig frem til. 

Ideen med fortællingen er at have en fælles rettesnor som alle aktører i byen kan se sig i. En rettesnor 
som rummer et uforpligtende bud på, hvad Frederiksbergs DNA er. At få kommunikeret denne fortælling 
er en stor udfordring, da det er dyrt at gøre effektivt – men sådan vil det være med ethvert 
placebranding-projekt.

At bruge ”Byen i byen” i Frederiksbergstrategien er således et stort løft for det arbejde som mange 
aktører udover Frederiksberg Erhverv har lagt i projektet. Forvaltningen vurderer, at det vil være meget 
uhensigtsmæssigt at fravige ”byen i byen” i Frederiksbergstrategien. 

Detailhandlen er en vigtig del af byens særlige identitet og bykvalitet – og det er en vigtig pointe, som 
kan præciseres under temaet Byen i byen og i borgmesterens forord.

Byen i byen
I høringssvaret argumenteres der for en større betoning af Frederiksberg som handelsby og at det skal 
have en langt mere central placering i den nye Frederiksbergstrategi. Der fremsættes i den forbindelse et 
konkret forslag til en tilføjelse af et afsnit under ”Vi opnår vores mål ved at”, der omhandler samarbejde 
med Frederiksberg Erhverv, virksomheder og synliggørelse af lokalt håndværk og design.

Under Byen i byen er der fokus på at skabe et bymiljø fyldt med oplevelser, som også inkluderer at 
understøtte og fastholde det lokale butiksliv. En yderligere betoning på butikslivet i Byen i byen temaet 
og målet ”Frederiksbergs særlige identitet” er en god pointe.

Kommunens fokus på butikslivets udvikling og gode rammevilkår er dog konkretiseret i 
Frederiksbergstrategien under ”Vi opnår vores mål ved at” og initiativdelen ”skabe både traditionelle og 
alternative faciliteter til handel, turisme, kultur- og fritidsliv – blandt andet omkring de eksisterende og nye 
metrostationer samt i campus- og byudviklingsområder”. Dette er også illustreret på kortet ”Her udvikler 
vi byen”.

Betoningen af Frederiksberg som handelsby beskrives desuden i kommunens erhvervsstrategi, hvor der 
netop under fokusområdet ”Destination i Hovedstaden” er en målsætning om ”Mere byliv og flere 
oplevelser af høj kvalitet, der styrker butikslivet og turismen”. Her er det beskrevet: ”at kommunen vil 
samarbejde med lokale erhvervsaktører om udvikling af butikslivet”, hvilket bl.a. den eksisterende 
samarbejdsaftale mellem Frederiksberg Erhverv og kommunen er et udtryk for.

Særligt det samarbejdsfokus, der efterspørges i høringssvaret, i Frederiksbergstrategiens tema om Byen 
i byen er dog et helt grundlæggende element i hele Frederiksbergstrategien, som er beskrevet i det 
bærende arbejdsprincip for Frederiksbergstrategien ”Vi skaber løsninger sammen”. 
Frederiksbergstrategien  nævner ikke alle de aktører, der skal  og allerede samarbejdes med, men der 
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skal ikke være tvivl om, at det er en forudsætning i alle Frederiksbergstrategiens temaer. Frederiksberg 
Erhverv har som alle andre større og mindre aktører en vigtig rolle at spille i den sammenhæng.

I kommuneplanen er der udpeget mulige lokaliteter til etablering af parkeringsanlæg til offentlig 
anvendelse. De foreslåede placeringer vil rette sig både mod byens kunder i forhold til detailhandel, 
borgere og besøgende til nogle af de kulturelle tilbud afhængig af, hvilken lokalitet der er tale om. I 
øjeblikket arbejdes der bl.a. på at få etableret en parkeringskælder under Langelands Plads.

Vidensbyen
Høringssvaret efterspørger et større fokus på iværksættermiljøet på Frederiksberg og foreslår et nyt 
iværksætterinitiativ.

I Frederiksbergstrategien (og særligt i kommunens erhvervsstrategi) er der fokus på, hvordan 
Frederiksberg Kommune understøtter iværksætterne og iværksættermiljøet gennem kurser, rådgivning 
og samarbejder med iværksættermiljøerne på uddannelsesinstitutioner og i private kontorfællesskaber. 

Kommunen har også gennem et konkret fokus på innovation og entreprenørskab i folkeskolen skærpet 
sit fokus på iværksættermiljøet. Der er bl.a. oprettet målrettede valgfag i samarbejde med iværksættere.

Kommunen har indenfor den økonomiske ramme, som er til rådighed, besluttet, at kommunens 
iværksætterkurser og -vejledning varetages af Københavns Erhvervshus. Det er et meget omfattende 
iværksættertilbud af høj kvalitet som Frederiksberg Kommunes borgere, iværksættere og virksomheder 
kan benytte. Desuden kan vækstiværksættere få specialiseret vejledning og rådgivning ved Væksthus 
Hovedstadsregionen.

Frederiksberg Kommune er også løbende i dialog om samarbejde med forskellige iværksættermiljøer 
bl.a. studenteriværksætter-inkubatormiljøet Copenhagen School of Entrepreneurship på CBS, som er et 
anderkendt miljø, hvor iværksætteridéerne spirer, og iværksætterne får gode betingelser for at realisere 
deres idéer.

Frederiksberg Erhverv kan på lige fod med andre aktører også spille ind og understøtte målet i 
Frederiksbergstrategien om at skabe netværk og fælleskaber for iværksætteri – eventuelt i samarbejde 
med iværksættermiljøerne. 

Der skal dog gøres opmærksom på, at der allerede er ca. 120 erhvervsfremmeaktører i 
Hovedstadsområdet og rigtig mange iværksættere orienterer sig regionalt, nationalt og globalt. Derfor 
bør der være en tilbageholdenhed med at sætte nye lokale og offentligt finansierede initiativer i gang, da 
der er en stor risiko for suboptimering i forhold til andre offentligt finansierede initiativer.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er behov for et særskilt fokus på flere og særskilte iværksættertilbud 
med et afgrænset Frederiksberg-fokus, men egenfinansierede initiativer, som kan fremme iværksætteri 
er velkomne på markedsmæssige vilkår.

Branding
Høringssvaret betoner, at brandingen af Frederiksberg halter, men fremhæver Frederiksberg 
fortællingen, som er udformet i fællesskab af Slotskredsen, som et godt afsæt for branding af byen. I 
høringssvaret pointeres det, at Frederiksberg fortællingen ikke er kommunikeret stærkt og overbevisende 
nok, og at der her ligger et potentiale og ikke mindst et stort arbejde i at forløse dette potentiale.
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Frederiksberg Kommune kan ikke alene løfte eller være bannerfører for brandingen af byen. Branding er 
en proces, der netop kun lykkes, hvis der er fælles opbakning og samarbejde mellem byens aktører i 
bredeste forstand; hvis brandet leves af dem, der bor og har deres færden og virke i byen.

Her er Slotskredsen – som Frederiksberg Erhverv er en del af – det forum, hvor idé- og værdiudveksling 
og fælles målsætninger for udvikling af byen – altså branding i bredeste forstand – er mulig at diskutere 
og iværksætte.

Forvaltningen vurderer, at Frederiksberg Erhverv har en pointe i forhold til den manglende 
kommunikation, for synlig markedsføring er dyrt, hvis det skal nå bredt ud – i hvert fald hvis det tænkes 
som traditionel markedsføring.

Forvaltningen konstaterer, at en effektiv markedsføring af Frederiksberg som destination mest effektivt 
kan ske gennem events og oplevelser som er autentiske for Frederiksberg og ofte inviterer til 
kommunikation via de sociale medier. Forvaltningen vurderer, at Frederiksberg i disse år når ret langt 
kommunikationsmæssigt via bl.a. Frederiksbergcentret, Zoologisk Have, Forum, Stella Polaris, Skt. Hans 
Fest, arkitekturen, ejendomsmæglerne og Cisternerne.

Turisme
Høringssvaret indeholder et forslag til en ny organisering af turismeindsatsen på Frederiksberg.
Forslaget forholder sig ikke umiddelbart til Frederiksbergstrategien. Frederiksberg Kommune har allerede 
og fortsætter en særskilt dialog med Frederiksberg Erhverv og andre aktører om turismeindsatsen.

Forslag til ændringer
Det foreslås at justere målet ”Frederiksberg særlige identitet”, så butikslivet nævnes mere direkte. 
Forslag til justeret tekst: ”Her skal både være plads til at nyde det pulserende by- og butiksliv, til byens 
natur og til ro, samtale og egne tanker.”

Yderligere foreslås det, at hovedtekstens fjerde afsnit justeres med henblik på at præcisere butikslivets 
vigtige rolle på Frederiksberg, så der kommer til at stå: 
”Frederiksberg har en bred vifte af oplevelser, kulturtilbud og butikker til både borgere og besøgende.” 

Under ’vi opnår vores mål ved at’ tilføjes: Samarbejde med erhvervsforeninger, virksomheder og butikker 
om at styrke bylivet på især strøggaderne og dermed styrke butikker og turisme.

Til borgmesterens indledning til afsnittet Frederiksbergstrategien tegner en fremtid tilføjes hvor 
detailhandel stortrives, skaber vækst og styrker Frederiksbergs brand som handelsby og mål for 
byturister.

18. Cyklistforbundet på Frederiksberg

Resume
Cyklistforbundets interesse ligger primært på de områder, der berører cyklisterne som sikkerhed, tryghed 
og parkering for de mange, der allerede i dag cykler på Frederiksberg, men også for kommende 
generationer af cyklister. 
Det er en udfordring at kommunen vil være Danmarks mest cyklende by i 2018 samtidig med at 
kommunen ikke prioriterer cyklisterne og arealer til cyklister. Med et stigende indbyggertal må der 
forventes større trængsel på cykelstier og parkering. Målet om plads til alle på Frederiksberg er 
uforeneligt med målet om at være Danmarks mest cyklende by, når det indebærer at man ikke prioriterer 
en gruppe frem for en anden. 
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Der er allerede i dag trængsel på cykelstierne. Nogle, oftest de ældre, opgiver at cykle på grund af 
utryghed. En del af utrygheden skyldes formodentlig cyklisters adfærd og en del skyldes formodentlig 
mængden af cyklister. 

Parkering er især et problem ved indkøbscentre og handelsstrøg. Det kan undre, at der ikke er større 
fokus på at finde arealer til cykelparkering, når cyklister står for en stor del af omsætningen både i 
supermarkeder og øvrige butikker. I forbindelse med Frederiksberg Centret er der gjort for lidt ud af 
cykelparkering. Antallet er for lavt, elendig skiltning, og der står fortsat cykler over det hele til gene for 
både cyklister, gående, barnevogns- og kørestolsbrugere. 

Cyklistforbundet mener at valget af trafikløsning for skolevejen ved den nye skole på Grundtvigsvej er et 
eksempel på, at kommunen ikke prioriterer sikre skoleveje med cykelstier til nye og usikre cyklister, og 
det er ærgerligt, at det ikke var muligt at finde en løsning, der gør det mere sikkert og overskueligt at 
dreje fra Frederiksberg Allé til Værnedamsvej. 

Derudover mener Cyklistforbundet, at visionen om, at det skal være attraktivt at cykle på Frederiksberg 
burde afspejle sig i alt hvad kommunen gør på cykelområdet både blandt kommunens egne ansatte og 
entreprenører, der er engageret til at udføre driftsopgaver eller enkeltstående opgaver. Som eksempel 
kan nævnes skiltes placering på cykelstien ved vejarbejde, chikaner til hindring for cyklisters manglende 
prioritering af snerydning på cykelstierne. 

Bemærkninger
Et af målene i Frederiksbergstrategien er, at vi vil være Danmarks mest cyklende by. Arbejdet med at 
være Danmarks mest cyklende by udmøntes i Frederiksberg Kommunes cykelpolitik og 
cykelhandlingsplaner. 

Vejene på Frederiksberg er ikke særligt brede. Det er derfor i alle projekter nødvendigt at prioritere, hvad 
pladsen skal bruges til, og der opstår mange dilemmaer. Udgangspunktet er at det skal være muligt som 
beboer at have en bil, og kunder skal kunne komme frem til butikker m.v., men kommunen prioriterer 
sunde og grønne transportformer som gang, cykling og offentlig transport. Der skal hver gang foretages 
en afvejning i forhold til det konkrete projekt. 

Det kan være en udfordring at tilvejebringe nok cykelparkering, særligt på lokaliteter, som er et mål for 
mange og også andre end cyklister. Samtidig ligger der en opgave i, at få cyklisterne til at anvende alle 
de cykelstativer, der er til rådighed, selv om de ikke er placeret lige ved indgangen til målet. I forhold til 
området omkring Frederiksberg Centret og CBS er der afsat midler til mere cykeloprydning, og der 
arbejdes på også at få midler til mere information og nudging/vejledning  af cyklisterne, så de bliver 
tilskyndet til at anvende cykelstativerne, der er placeret lidt længere væk og ikke bare kaster cyklen fra 
sig det første det bedste sted.

Der bliver opsat flere cykelstativer på metroforpladsen syd for Frederiksberg Centret. 

En af de foreslåede aktiviteter i ”Cykelhandlingsplan 2016-18, bruttokatalog over mulige aktiviteter” er en 
kampagne vedrørende god cyklistadfærd. Der er i 2016 afsat 1 mio. kr. til opfølgning på 
cykelhandlingsplanen, og det er foreslået, at en del af midlerne afsættes til en cyklistadfærdskampagne – 
i to dele: En mere generel del og en del der er rettet mod trafikanterne omkring skolerne.

På Grundvigsvej er der valgt at anlægge cykelbaner, som en del af den samlede trafikløsning. Der er 
ikke en tydelig trafiksikkerhedsmæssig effekt ved at anlægge cykelstier frem for cykelbaner. Der er dog 
en tryghedsmæssig effekt.
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Der er ofte begrænset plads på cykelstierne, særligt i myldretiderne, og hvis der pludselig står en 
genstand, kan det nemt give anledning til ”uro” i cyklistrækkerne, og der kan opstå farlige situationer. 
Ofte er der ligeledes heller ikke meget plads på fortovet, men det vil ofte være at foretrække, at 
midlertidige skilte placeres der, så vidt muligt, da fodgængere nemmer kan standse op og holde tilbage 
for hinanden. Det er væsentligt med så få gener som muligt. Bemærkningerne vil indgå i forvaltningens 
arbejde. 

Cykelstier på trafikveje (hvilket er langt de fleste af cykelstierne på Frederiksberg) samt Den Grønne Sti 
hører til i klasse A, og har altså første prioritet i forhold til snerydning.

I forbindelse med Værnedamsvej har kommunen været i dialog med de handlende og borgerne på 
Værnedamsvej. De valgte løsninger er udarbejdet, så de tilgodeser flest mulige ønsker. 

Chikanerne/bumpene på Julius Thomsens Plads er anlagt efter anmodning fra Frederiksberg Lokalpoliti, 
da vejen blev brugt som flugtrute for kriminelle fra Nørrebro til Vesterbro. Bumpene er rettet mod biler, og 
forvaltningen vil derfor undersøge om de kan gøres mere cykelvenlige ved at give tilstrækkelig med 
plads til at man kan cykle udenom bumpene eller ved f.eks. at anvende en anden rist.

Forslag til ændringer
Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer af Frederiksbergstrategien 2015. 

19. Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg afdeling

Resume
Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg har med stor interesse læst udkastet til 
Frederiksbergstrategien, men synes desværre ikke at strategien er præcis nok i sine målsætninger. Især 
administrationen og politikerne på rådhuset burde efterleve de principper, som de selv har vedtaget. Det 
er gang på gang set at de kulturhistoriske miljøer og det grønne Frederiksberg ofres til fordel for 
uhæmmet vækst. Den vedvarende tilstrømning af nye borgere til Frederiksberg kræver at bevarelsen og 
udbygningen af de grønne områder har første prioritet, i stedet for en øget flisebelægning, træfældning 
og asfaltering på friarealer. 

Derudover har naturfredningsforeningen en række synspunkter til de forskellige afsnit i strategien:

Respekt især for træer, der gang på gang står for skud. Politikerne og embedsmændene bør stå fast på 
at gamle markante træer skal bevares og ikke ofres fordi nogle bygherrer forlanger det. 

De fredede områder er på grund af den øgede byfortætning under pres, da man ved nybyggeri ikke 
sørger for at afsætte plads til nye rekreative arealer. De fredede områder skal bibeholdes og ikke 
inddrages fordi man mangler arealer andet sted. 

De fredede områder i forbindelse med Frederiksberg Have og Søndermarken skal ikke bruges til en 
kommende metrostation og ligeledes anlæggelse af et parkeringsanlæg til Zoo. Det foreslås i stedet at 
lægge metrostation og parkeringsanlæg på det ubenyttede areal på Søndre Fasanvej overfor Zoo. 

I forbindelse med Grøndalsfredningen er naturfredningsforeningen meget bekymrede over de planer som 
kommunen har fremlagt for det areal, der ligger op til den kommende svømmehal. Fredningsnævnet har 
givet en midlertidig dispensation til at anvende en del af området til midlertidig byggeplads, på betingelse 
af at området bringes tilbage til dets oprindelige udseende. 
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Frederiksberg Allé og dens træer er en vigtig del af Frederiksbergs identitet. På et borgermøde om den 
kommende bygning ved metrostationen var der næsten 100 % enighed blandt de fremmødte, at området 
skulle udlægges til kulturelle aktiviteter med lave bygninger. Det vil være en prøve på, om politikerne 
mener det alvorligt med en Frederiksbergstrategi og lytter til borgerne. 

I de senere år har Frederiksbergs Kulturarv været under pres, og der mangler ekspertise på rådhuset, 
som kan tage hånd om denne del af Frederiksbergs identitet, så de mange enestående historiske miljøer 
kan bevares. 

I forbindelse med omdannelse af Frederiksberg Hospital bør de bevaringsværdige og grønne bevares, 
og det ville være fint, hvis der kunne være plads til et nyt større grønt område. 

Den gamle kommunale plan om en kulturpromenade fra Frederiksberg Runddel til Rådhuspladsen ser 
naturfredningsforeningen gerne gennemført. Det vil give hele området et løft og blive en ny attraktion for 
borgere og turister. 

Det er for begrænset, at Frederiksbergstrategien også er en Agenda21 plan. Der bør udarbejdes en 
særskilt plan for dette. Klimabyen rummer ikke nok omkring reduktion af CO2 udledningen, som 
kommunen bør sætte klare mål op for. 

Bemærkninger
Frederiksbergstrategien er de overordnede visioner og mål for byens udvikling og for kommunens 
opgavevaretagelse og samtidig Frederiksberg Kommunes planstrategi, som skal danne grundlag for den 
kommende revision af kommuneplanen. Strategien er derfor formuleret i mere overordnede vendinger, 
som vil blive konkretiseret i den kommende kommuneplan og fagspecifikke politikker og planer som 
kommunen i øvrigt arbejder med.

Det grønne er et særkende for Frederiksberg, som vi vil styrke og udvikle. Det fremgår af temaet Byen i 
byen. Udformning og indretning af de kommunale byrum vurderes løbende. Ved omlægning eller 
renovering af byrummene lægges der vægt på at styrke det grønne bl.a. ved plantning af træer eller 
etablering af grønne vægge i byrummet.

Under overskriften ”Frederiksbergs grønne identitet” står der i Kommuneplan 2013, at det er et mål at 
”man skal kunne se et mindst ét træ fra enhver bolig på Frederiksberg” og at ”træer, der er over 25 år 
gamle, samt værdifulde træer og beplantningsstrukturer skal beskyttes”. Det er således allerede en del af 
kommunes retningslinjer for træer. Det vil også blive indarbejdet i den kommende kommuneplan, som 
skal revideres på baggrund af Frederiksbergstrategien. 

Fredningen af Søndermarken og Frederiksberg Have vil blive respekteret. De grønne områder er en 
vigtig del af Frederiksbergs identitet. 

Frederiksberg Alle Station er forberedt til, at der kan bygges en bygning ovenpå, som via stueetagen kan 
give adgang til stationen. Frederiksberg Kommune har sammen med Realdania By og Byg udskrevet en 
bygherrekonkurrence for at finde et kvalitetsprojekt til Frederiksberg Alle 41. På baggrund af en  
borgerworkshop hvor ønsker, drømme og bekymringer om den fremtidige brug af Frederiksberg Alle 41 
blev diskuteret,  er der valgt tre temaer som designprincipper for projektet: det grønne, byliv og bykvalitet 
og arkitektur.  De tre principper skal være med til at sikre at projektet styrker og tilfører værdi til bymiljøet 
omkring Frederiksberg Alle.  

Der vises store hensyn til Frederiksbergs kulturarv i den daglige forvaltning, og forvaltningen er 
bemandet med den nødvendige ekspertise, der sikrer, at hensynet til kulturarven indgår med betydelig 
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vægt i alle de afvejninger, der skal foretages ved byudvikling af Frederiksberg. Under temaet Byen i byen 
beskrives, at vi på Frederiksberg vil udvise omhu og respekt for Frederiksbergs egenart, kulturværdier og 
bymæssige kvaliteter, når der i dialog med bygherrer og grundejere tilføjes nyt eller laves om i byen. 

Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem mod 
2025. Dermed frigives et stort centralt byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. Omdannelsen 
vil få stor betydning for Frederiksberg og selv om den ligger et godt stykke ude i fremtiden, drøftes den 
indledende proces allerede nu. Det bliver en proces som vil involvere mange aktører og foregå i tæt 
dialog med byens borgere.

I anlægget ved Allégade arbejdes der med planer for fuldførelse af en sammenhængende promenadesti 
mellem Frederiksberg Rådhusplads og Frederiksberg Runddel, som alternativ til det smalle fortov langs 
trafikvejen. De eksisterende træer i anlægget bevares og suppleres med nye træer. Beplantningen og 
det klassiske smedejernshegn i anlæggets nordligste del renoveres.

Frederiksbergstrategien udgør kommunens lovpligtige Agenda 21 strategi, som udlægger de 
overordnede linjer for hvordan vi arbejder med bæredygtighed. Ud fra dette igangsættes handlinger, som 
fremgår af sektorplaner og politiske indstillinger. 

Det er et erklæret mål i Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2035. Dette er 
beskrevet nøjere i kommunens strategiske energiplan. Frederiksberg Kommunes strategiske energiplan 
lægger linjen for hvordan kommunen kan påvirke energisystemet mod målet om at opnå CO2 
reduktioner på 85% i 2030, CO2 neutralitet i 2035 og fossilfrihed i 2050. 

Strategien viser at Frederiksbergs primære muligheder er at påvirke til omstilling til vedvarende energi  i 
fjernvarmen gennem de fælleskommunale selskaber, fremme energibesparelser i bygninger, omstille til 
bæredygtig transport og investere i vedvarende energi på landsplan. Kommunen har indsatser indenfor 
alle disse områder. Angående biomasse i kraftvarmen, så er det en vedvarende energiform hvor 
kommunen, gennem de fælleskommunale selskaber, ønsker at benytte certificeret bæredygtig biomasse. 
Da biomassen højst sandsynligt er en overgangsløsning, er der desuden fokus på de teknologier som 
skal overtage for biomassen på sigt. Angående vindmøller mener Frederiksberg Kommune, at vi med 
investering i vindmøller er afgørende for finansieringen af møllerne og investerer desuden udelukkende i 
nye møller. Angående lokal produktion af vedvarende energi, så understøtter Frederiksberg Kommune 
selvfølgelig lokal energiproduktion hvor det er muligt, eksempelvis ved opsætning af solceller på egne 
bygninger, men byens tæthed betyder at mulighederne er begrænsede. Det giver hverken energimæssig 
eller samfundsøkonomisk mening kun at fokusere på lokal vedvarende energiproduktion indenfor 
kommunegrænsen.

Forslag til ændringer
Det foreslås, at teksten om byudviklingsprojektet ”Frederiksberg Hospitals område” ændres til 
Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem mod 
2025. Dermed frigives et stort centralt byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. Omdannelsen 
vil få stor betydning for Frederiksberg og selvom den ligger et godt stykke ude i fremtiden, drøftes den 
indledende proces allerede nu. Det bliver en proces som vil involvere mange aktører  og foregå i tæt 
dialog med byens borgere. Udviklingen vil tage udgangspunkt i de kulturhistoriske værdier og i områdets 
grønne karakter, som bevares og udvikles. 

På kortet under temaet ’Byen i byen, indsættes Allégade-projektet, hvor det grønne strøg udvikles. 
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20. Danielle Shmilowitz

Resume
Danielle Shmilowitz opfordrer til, at Ladegårds Å-projektet bliver en mere integreret del af temaet 
”Klimabyen for fremtiden”. Derudover bidrager projektet også med elementer til de øvrige temaer 
”Vidensbyen”, ”Livskvalitet i hverdagen” samt ”Byen i byen”. 
På nuværende tidspunkt er den primære udfordring af teknisk karakter. For at finde en endelig teknisk 
løsning kræver det at projektet bliver sat endnu højere op på den politiske dagsorden. 
Projektet vil skabe et helt nyt og unikt byrum og vil cementere Frederiksbergs grønne, innovative og 
klima-ambitiøse brand. 
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 Danielle Shmilowitz at 
projektet bør implementeres i de fremtidige planer om byudviklingen og i Frederiksbergstrategien – af 
hensyn til miljøet, borgerne og bylivet. 

Bemærkninger
Se bemærkninger til høringssvar nr. 2. 

Forslag til ændringer
Se høringssvar nr. 2

21. Jan Michael Hansen

Resume
Jan Michael Hansen har ideer og kommentarer til bylivet, kulturlivet, erhvervslivet og det grønne liv.

Bylivet
I forhold til bylivet er Frederiksberg på rette vej, men der bør være mere fokus på oplevelser og gode 
byrum og mere samarbejde med interessenter og erhvervsliv. Stilfuldhed, høj kvalitet, kultur og æstetik 
er bare nogle af de ting, der skal præge bylivet. 

Kulturlivet
Frederiksberg er kulturliv. En stor del af Frederiksbergs historie er grundlagt på at være en 
forlystelsespark for folk fra byen, der tog på ”landet” for at lade sig underholde. Den fine historie skal der 
holdes fast i. Frederiksbergmuseerne har et stort potentiale, men er ikke store nok i sig selv. Det ville 
være en drøm, hvis man kunne konvertere Frederiksberg Slot til en kulturbygning på Frederiksberg. 

Erhvervslivet
Frederiksberg er en erhvervskommune og der skal gøres mere ud af at markedsføre sig aktivt overfor 
virksomheder. Frederiksberg skal være erhvervsvenlig og tilbyde de rette rammer for virksomhederne. 
Det foreslås at udarbejde en rapport, der kortlægger mulighederne for detailhandel, som kan bruges 
overfor potentielle nye butikker. 

Det grønne liv
Frederiksberg skiller sig afgørende ud i forhold til det grønne. Det skal bruges aktivt i samarbejder. Sørg 
for at Frederiksbergs grønne værdier og kvaliteter kommer på dagsordenen. 
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Bemærkninger

Høringssvaret ligger meget fint i tråd med målene i Frederiksbergsstrategien om at styrke og udvikle 
Frederiksbergs særlige identitet. JMH peger netop på Frederiksbergs styrker og på noget af det der skal 
til, for at vi kan udvikle os.

Bylivet 
Kommunen arbejder til stadighed for en udvikling af oplevelser og byliv på Frederiksberg, med stort 
fokus på høj kvalitet og mangfoldighed. Netop stilfuldhed, høj kvalitet, kultur og æstetik er nøgleord, når 
det f.eks. gælder Kultur- og Fritidspolitikkens vision 1, som lægger pejlemærket for arbejdet med 
kulturlivet på Frederiksberg de næste år frem.

Kulturlivet
Med sammenlægningen af byens museer til Frederiksberg Museerne er der taget et første skridt i at 
styrke markedsføringen og synligheden af de unikke, små kulturinstitutioner. De kendetegner i høj grad 
kulturlivet og kulturhistorien på Frederiksberg.

Frederiksberg Slot ejes af staten (forsvaret) og er indtil videre ikke tænkt som ’museum’ eller kulturhus. 
Der finder dog mange kulturevents sted på slottet, blandt andet koncerter, - og der gennemføres 
kulturhistoriske rundvisninger med støtte fra kommunen. 

Erhvervslivet
Den kortlægning/rapport af detailhandlen, der efterspørges i høringssvaret, laver kommunen allerede i 
forbindelse med detailhandelsanalyser, kommuneplanen og den løbende fysiske planlægning.

Detailhandelsanalyser bruges bl.a. som baggrundsmateriale til at lave Frederiksberg Kommunes 
kommuneplan, herunder de rammer for detailhandlen som kommuneplanen fastlægger. Det omhandler 
den geografiske detailhandelsstruktur, de kvadratmetermæssige rammer til detailhandel og maksimale 
butiksstørrelser mv.

Frederiksberg Kommune bruger ikke aktivt kommuneplanens dele om detailhandel som 
markedsføringsmateriale. 

Forvaltningen vil overveje at anvende dette materiale eks. i forbindelse med de nye initiativer, som 
kommunen har iværksat i 2015/2016, der styrker kommunens kommunikation og dialog med 
virksomhederne. 
Alle nye virksomheder på Frederiksberg modtager således en digital velkomst pakke. 

Et erhvervstræf for kommunens virksomheder, et nyt virksomhedsrettet nyhedsbrev og ikke mindst en ny 
én indgang for virksomheder – Erhvervskontakten – er desuden nogle af de initiativer, der styrker 
kommunes erhvervsvenlige profil og byder virksomheder velkommen til Frederiksberg.

Det grønne liv
Frederiksberg vil meget gerne sætte de grønne værdier og kvaliteter på dagsordenen. Byen skal blive 
endnu grønnere. Som eksempel kan nævnes det meget positive arbejde med Slots- og Kulturstyrelsen 
og Universitetet i relation til borgernes benyttelse af deres have. 

Forslag til ændringer
Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer af Frederiksbergstrategien 2015. 
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22. Niels Johan Juhl-Nielsen

Resume
Niels Johan Juhl-Nielsen har kommentarer til de fire temaer, som skal ses i sammenhæng med den 
husomdelte avis ”Omstil Frederiksberg” (26. september 2013) udgivet af lokale grønne foreninger. 

Byen i byen
Det foreslås, at kommunalbestyrelsen på Frederiksberg overvejer et aktivt medlemskab og/eller 
forberede aktiv deltagelse i f.eks. ICLEI, ”Learning cities”, ”Making cities resilient” eller ”100 resilient 
cities”. Deltagelse er med henblik på udvikling af kommunen, herunder som en slags bidrag til 
efteruddannelse og videreudvikling af kommunens medarbejdere. 

Livskvalitet i hverdagen
Under dette tema bør kommunen kunne redegøre for, hvorledes kommunen f.eks. bidrager til:
at skolerne i deres undervisning har fokus på en omstilling til resiliens og bæredygtighed, 
at kommunen understøtter, at der udvikles ”communities” i samarbejde med beboerne i kommunen for at 
understøtte en egenidentitet for naturligt afgrænsede lokalområder,
at der arbejdes på at øge antallet af økologiske produkter i kommunens institutioner,
at der arbejdes på at udvikle en lødig alsidig public service information til borgerne,
at der arbejdes på en idéudvikling om den fremtidige anvendelse af hospitalsgrunden.

Vidensbyen
Uddannelsesinstitutionerne er et stort plus for Frederiksberg. I den forbindelse har Niels Johan Juhl-
Nielsen følgende spørgsmål:
Hvordan har Frederiksberg Kommune bidraget til, at der kan finde et møde sted mellem de mange 
udenlandske lærere og studerende på den ene side og kommunen og dens borgere på den anden side?
Ser Frederiksberg Kommune en opgave i at bidrage til at uddannelsesinstitutioner og byen og dens 
borgere udvikler et samarbejde til fælles glæde?
Hvad med at udskrive en idékonkurrence om, hvordan samarbejdet kan udvikles?

Klimabyen for fremtiden
Temaet skal sætte fokus på, hvordan Frederiksberg Kommune håndterer udviklingen i CO2-udledningen 
og i omstillingen til bæredygtighed. Kommunen bør opstille en række indikatorer, som kommunen lader 
sig måle på årligt. 

Bemærkninger

Byen i byen
Frederiksberg Kommune er en part i det fælleskommunale EU-kontor i Bruxelles, der bl.a. har fokus på 
samarbejder mellem kommuner og andre aktører. Derudover har Frederiksberg Kommune en lang 
tradition for venskabsbyer, hvor der udveksles idéer. Der er også enkelte studierejser for de politiske 
udvalg ligesom Frederiksberg Kommune også får besøg af udenlandske delegationer. Derudover 
varetages Frederiksberg Kommunes internationale arbejde først og fremmest via KL.

Livskvalitet i hverdagen
Undervisning i folkeskolen skal opfylde en række fælles mål, der er fastlagt af  ministeriet. Fælles mål 
består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål. Ministeriet har udar-
bejdet vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for skolens fag og emner og de obligatoriske 
tværgående emner. Kommunalbestyrelsen fastlæggen inden for disse rammer læseplaner. I Frederiks-
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berg Kommuen anvendes fælles mål. Inden for disse rammer arbejdes med f.eks. bæredygtighed. 
Undervisningen understøttes af skolernes tilgang til naturbaser, skolehaver m.v.. De ønskede temaer er 
efter forvaltningens vurdering dækket i fælles mål og indgår med den vægt der er plads til, inden for den 
samlede prioritering af fag og temaer i den danske folkeskole.

Pejlemærket for kommunens indløb er fastlagt i Udbudsstrategi hvor der lægges særlig vægt på miljø og 
bæredygtighed. I kommunens daginstitutioner, hvor institutionen som hovedregel producerer maden, 
skal mindst 75% være økologisk. I skolerne produceres kun i meget begrænset omfang mad. Her sørger 
hjemmet for bespisningen. I forældrepjecen ”Folkeskolen i Frederiksberg Kommune – et samarbejde for 
børnene skyld” opfordres forældrene til ”at støtte barnet/den unge i at udvikle sunde vaner omkring søvn, 
kost og motion” hvor økologi vil indgå som en naturlig del af en sådan drøftelse”. Forslaget er efter 
forvaltningens vurdering dækkes at Kommunalbestyrelsens allerede trufne beslutninger.

På Frederiksberg gør vi en særlig indsats for udvalgte kvarterer og byrum, blandt andet ved 
områdefornyelser. Det er en af handlingerne i temaet om Livskvalitet i hverdagen.

Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem mod 
2025. Dermed frigives et stort centralt byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. Omdannelsen 
vil få stor betydning for Frederiksberg og selv om den ligger et godt stykke ude i fremtiden, drøftes den 
indledende proces allerede nu. Det bliver en proces som vil involvere mange aktører og foregå i tæt 
dialog med byens borgere. 

Vidensbyen
Frederiksberg Kommune har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner om deres udvikling og 
særligt hvordan man bedre kan integrere campusområderne med byen omkring. I 2014 blev der afholdt 
en konkurrence om udvikling af CBS campusområde med overskriften ”Verdens bedste byintegrerede 
campus” som skulle give svar på bl. a. hvordan campus kan blive mere åbent og inviterende for 
borgerne.

Klimabyen for fremtiden
Kommunen måler årligt udviklingen indenfor bæredygtighed i ”Kommunens grønne regnskab” og ”byens 
grønne regnskab” og relaterer dem til målsætningerne på området. 

Forslag til ændringer
Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer af Frederiksbergstrategien 2015. 

23. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg

Resume
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) har forslag til ændringer af 
Frederiksbergstrategien så der bliver mere fokus på kulturmiljøer og kulturarv. Foreningen har 
kommentarer og ændringer til de tre temaer Byen i byen, Livskvalitet i hverdagen og Vidensbyen, dog 
har Byen i byen foreningens særlige opmærksomhed. Derudover er der forslag om et kulturmiljøråd og 
en temaplan for kulturmiljøet. 

Byen i byen
FBLF gør opmærksom på, at Frederiksberg netop er blevet den fantastiske kommune på grund af sin 
kulturhistorie, bygningsarv og landskabet. Det vurderes at de beskrevne mål og handlinger ikke er 
tilstrækkelige konkrete til at varetage kulturmiljøerne og bygningsarven. Det foreslås derfor at følgende 
tilføjes:
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…mange træer og frodige parker. Vi vil udnytte kulturmiljøerne som en aktiv ressource. Nuværende og 
fremtidige projekter vil tage afsæt i de konkrete kulturhistoriske værdier i det pågældende kvarter. 

Dertil foreslås fire handlinger for at opnå ovenstående tilføjelse:
 At gøre oplysninger om kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger lettere tilgængelige, både 

ved at skabe en samlet registrering og ved at gøre materialet lettere tilgængeligt digitalt – også 
for borgerne, lokalforeningerne og andre med interesse for kulturhistorien. 

 De ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi sikres ved, at 
bygningsbevaringsinteresserne tilgodeses i administrationen af planloven, byfornyelsesloven, 
byggeloven m.fl.

 Når en bygning udpeges som bevaringsværdig, skal det ikke ses som en ”fredning” af 
bygningen, men en anbefaling af, at bygningen så vidt muligt ikke forandres på en måde, så 
bygningens bevaringsværdi mindskes.

 At enhver renovering af bevaringsværdige bygninger skal ske ved begrænsede indgreb, idet 
bevaringsværdige bygninger repareres, og der genanvendes bygningsdele, i det omfang det er 
muligt. Eventuelle ændringer af bevaringsværdige bygningers eksisterende forhold, herunder 
facadeudformning, vinduesudskiftning, altaner, skiltning, tilbygninger m.m. bør bidrage til en 
forbedring og genopretning af bymiljøet i både helhed og detalje. 

FBLF vurderer at Frederiksberg Hospital området har en særlig kulturhistorie, og vil gerne i et 
samarbejde med kommunen deltage i arbejdet omkring den kommende registrering af hospitalsområdet 
og i udpegningen af hvilke bygninger m.m. der skal bevares. 

Livskvalitet i hverdagen
FBLF vurderer, at en del af livskvaliteten i hverdagen også er oplevelsen af smukke bevaringsværdige 
bygninger og udpegede kulturmiljøer. Det foreslås derfor at tilføje følgende:
AT SKABE PLADS TIL ALLE
Vi vil skabe attraktive kvarterer, hvor forskellige boligtyper, erhverv, kultur- og fritidsaktiviteter, gode 
byrum med respekt for bygningsarven og kulturmiljøerne og nærhed til offentlig service giver gode 
rammer for hverdagslivet.

Derudover foreslås det at nedenstående handling revideres:
Gøre en særlig indsats for udvalgte kvarterer og byrum, med respekt for det enkelte kvarters 
kulturhistorie blandt andet ved områdefornyelser, hvor vi skaber nye steder med Frederiksberg-kvalitet i 
dialog med borgerne, lokale foreninger og kvarterets andre ressourcer. 

Vidensbyen
FBLF foreslår at der til nedenstående mål tilføjes:
ANVENDELSE OG UDVIKLING AF VIDEN
….sundhed, bæredygtighed, byudvikling og kulturmiljøer og skabe resultater….

Derudover foreslås følgende handling tilføjet:
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”Der igangsættes et samarbejde mellem kommune, nogle af vidensbyens aktører og lokale foreninger 
om et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i en elektronisk registrering af kulturmiljøerne og de 
bevaringsværdige bygninger samt hvordan den efterfølgende opdatering kan ske.” 

En temaplan for Kulturmiljøet
FBLF foreslår, at det fremgår af Frederiksbergstrategien, at der udarbejdes en temaplan for kulturmiljøet 
som en del af den kommende kommuneplan. Temaplanen bør udbygge kulturmiljøudpegningerne med 
eksempler, som repræsenterer flere aspekter af samfundsudviklingen på Frederiksberg. Der bør 
ligeledes findes en beskrivelse af de enkelte udpegninger med en detaljeret redegørelse for baggrunden 
for udpegningen samt for sårbarheden af kulturmiljøerne og de særlige hensyn, der skal tages ved 
godkendelse af og planlægning for projekter inden for de enkelte kulturmiljøer. 
Derudover bør der for at styre planlægningen og enkeltsagsbehandlingen udarbejdes procedurer for 
hvordan der bliver sat yderligere fokus på kulturmiljøernes bevaringsværdier fremadrettet. 

Kulturmiljøråd
FBLF foreslår, at det også fremgår af Frederiksbergstrategien, at der oprettes et kulturmiljøråd, som skal 
understøtte de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i forbindelse med den fysiske planlægning. 
Kulturrådet bør sammensættes af repræsentanter for organisationer med viden inden for kulturhistorie og 
bygningskultur. 

Bemærkninger

Byen i byen
Frederiksbergstrategien er de overordnede visioner og mål for byens udvikling og for kommunens 
opgavevaretagelse og samtidig Frederiksberg Kommunes planstrategi, som skal danne grundlag for den 
kommende revision af kommuneplanen. Strategien er derfor formuleret i mere overordnede vendinger, 
som vil blive konkretiseret i den kommende kommuneplan og fagspecifikke politikker og planer som 
kommunen i øvrigt arbejder med.
Frederiksbergstrategien tager udgangspunkt i, at kulturmiljøerne på Frederiksberg spiller en helt central 
rolle. I teksten til temaet Byen i byen beskrives hvordan arkitektonisk kvalitet og bevaring af bygninger og 
kulturmiljøer spiller en særlige rolle på Frederiksberg. Et af temaets mål er Frederiksbergs særlige 
identitet, der beskriver at vi vil styrke og videreudvikle Frederiksbergs unikke identitet og særlige 
stemning med smukke bygninger, fine, velvedligeholdte byrum, mange træer og frodige parker. Som en 
af handlingerne til at opnå målet beskrives, at vi vil udvise omhu og respekt for Frederiksbergs egenart, 
kulturværdier og bymæssige kvaliteter, når vi i dialog med bygherrer og grundejere tilføjer nyt eller laver 
om i byen. Mange af de hensyn der ønskes taget står således allerede centralt i Frederiksbergstrategien 
og vil blive taget op i forbindelse med arbejdet med Kommuneplanen. 

Livskvalitet i hverdagen
Hensyn til bevaringsværdige bygninger og udpegede kulturmiljøer er beskrevet i temaet byen i byen. 

Vidensbyen
Hensyn til bevaringsværdige udpegede kulturmiljøer er beskrevet i temaet byen i byen. 

En temaplan for Kulturmiljøet
Kulturmiljøerne er beskrevet i den gældende kommuneplan. I forbindelse med den kommende revision af 
kommuneplanen vil forvaltningen se på muligheder for at styrke dette afsnit.
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Kulturmiljøråd
Forslaget om et kulturmiljøråd vil blive overvejet nærmere af Frederiksberg Kommune i dialog med 
relevante aktører. 

Forslag til ændringer
Det foreslås, at teksten om byudviklingsprojektet ”Frederiksberg Hospitals område” ændres til 
Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region H i løbet af en årrække frem mod 
2025. Dermed frigives et stort centralt byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. Omdannelsen 
vil få stor betydning for Frederiksberg og selvom den ligger et godt stykke ude i fremtiden, drøftes den 
indledende proces allerede nu. Det bliver en proces som vil involvere mange aktører  og foregå i tæt 
dialog med byens borgere. Udviklingen vil tage udgangspunkt i de kulturhistoriske værdier og i områdets 
grønne karakter, som bevares og udvikles. 

Til FREDERIKSBERGS SÆRLIGE IDENTITET tilføjes:
”…mange træer og frodige parker. Vi vil udnytte kulturmiljøerne som en aktiv ressource. Nuværende og 
fremtidige projekter vil tage afsæt i de konkrete kulturhistoriske værdier i det pågældende kvarter. 

24. Tine Müller

Resume
Tine Müller har udarbejdet en app til smartphones, hvor man kan finde offentlige toiletter. Hun ønsker at 
Frederiksberg deltager. 

Bemærkninger
Tine Müller har været i dialog med Frederiksberg Kommunes gis-afdeling. Det foreslås at fortsætte 
denne dialog. 

Forslag til ændringer
Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer af Frederiksbergstrategien 2015. 

25. Pernille Laursen

Resume
Pernille Laursen har læst i Lokalavisen, at der er planer om at fritlægge Ladegårdsåen. Hun spørger til 
hvad det kommer til at betyde for trafikken på f.eks. Rosenørns Allé. 

Bemærkninger
Ladegårds Å ligger primært i Københavns Kommune, men der er dog mindre arealer, som er en del af 
Frederiksberg langs Åboulevarden. Frederiksberg Kommune deltager i en forundersøgelse, der for tiden 
pågår og handler om muligheden for at etablere en tunnel og anlægge en Åpark langs Ågade og 
Åboulevarden. Analysen skal bl.a. vurdere omkostninger ved projektet, konsekvenser af trafikafvikling 
samt bidrag til at danne nye rekreative funktioner til området m.m.. Forundersøgelsen er nu tæt på sin 
afslutning, hvorefter resultatet bliver forelagt for både politikerne i Københavns og Frederiksberg 
Kommuner med henblik på afklaring af videre proces.

Forslag til ændringer
Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer af Frederiksbergstrategien 2015. 


