
Bemærkninger til Kommunalplan 2017 

Cyklistforbundet på Frederiksberg her med interesse læst forslag til Kommuneplan 2017 og kan 
kun være enig i, at de to grundtanker for udviklingen på Frederiksberg – placeringen som byen i 
byen samt bæredygtighed – giver mulighed for en god og sund udvikling af byen til vores fælles 
bedste.  

Forslaget til Kommuneplan er fuld af gode tanker om livskvalitet, sundhed og bevægelse, CO2- 

reduktion, renere luft og mindre støj og bæredygtig mobilitet, og vi er som udgangspunkt enige i 
disse betragtninger. 

Uanset hvilken af de fire temaer i Frederiksberg strategien – Byen i byen, Livskvalitet i hverdagen, 
Vidensbyen eller Klimabyen for fremtiden - man kigger nærmere på, så er der en ting der binder 
det hele sammen, og det er mobiliteten og den måde vi skal bevæge os rundt på i det begrænsede 
areal, som Frederiksberg kommune består af.  

Vi har derfor nogle bemærkninger til Frederiksberg kommunes ambitiøse mål for cyklismen på 
Frederiksberg: Frederiksberg skal være Danmarks mest cyklende by og minimum 40% af alle ture 
skal foretages på cykel, hvilket er beskrevet i kommunens cykelpolitik 2013 – 2018. I 
Cykelregnskab 2014 ligger cykelandelen på 33 % og kurven var kun svagt stigende. Om kommunen 
når målet i 2018, får vi først at vide, når næste cykelregnskab offentliggøres, men Cyklistforbundet 
tillader sig i mellemtiden at tvivle. 

Vi tror på, at det kræver en større prioritering af forholdene for cyklisterne at nå målet.  

Efterhånden er der mange cykelstier – nogle bedre end andre – men der mangler i katastrofal grad 
cykelparkering. Hvis man ønsker at borgerne skal benytte cykling til indkøb, fritidsaktiviteter, 
restaurationsbesøg, kulturelle aktiviteter, så skal der være et sted at parkere cykling under 
besøget. Herunder også en sikker parkering så cykeltyverier undgås og en parkering, der sikrer fri 
passage får fodgængere inkl. de borgere, der er dårligt gående og seende, barnevogne og 
kørestolsbrugere. En del af parkeringspladserne kunne måske findes ved at sløjfe 
bilparkeringspladser uden for dagligvarehandlere. Syv kommune i Jylland/på Fyn har i en 
undersøgelse i 2015 fået foretaget en undersøgelse om cyklisternes bidrag til omsætningen, og 
resultatet viser, at cyklister og gående bidrager med halvdelen af omsætningen i bymidterne i de 
store byer uden for København og en fjerdedel i de mindre og mellemstore byer. Vores gæt er, at 
cyklisters og gåendes del af omsætningen vil være endnu større på Frederiksberg. Vi opfordrer 
derfor til at undersøge denne sammenhæng og sammen med erhvervslivet sørge for, at antallet af 
parkeringspladser tilgodeser den gruppe, der skaber omsætningen. Vi finder det ærgerligt, at en 
tilsvarende undersøgelse er blevet fjernet fra den eksisterende cykelhandlingsplan.  

De senere år er cyklismen steget i de største danske byer, mens den er faldet på landet og i mindre 
byområder, fordi den daglige logistik mellem bolig, skole, arbejdsplads, fritidsaktiviteter, indkøb 
mm. mange steder udfordres - blandt andet på grund af større skoledistrikter, koncentration af 
indkøbscentre uden for bymidten og lang afstand til arbejdspladsen. På Frederiksberg har man 
ikke disse udfordringer, hvilket i sig selv burde få andelen af cyklister til at stige. Samtidig med at 
der allerede er mange og der kommer flere cyklister til, bliver trængslen blandt cyklisterne større 
og især i myldretiderne, hvor koncentrationen er størst. Det skaber utryghed blandt nogle 
grupper, som derfor lader cyklen stå – eller ikke kommer i gang med at cykle. Det er afgørende at 
skabe trygge og sikre forhold for de svageste grupper af cyklister – børn og ældre. Hvis Danmark 



fortsat skal vær et cykelland, er det afgørende, at børnene får mulighed for at lære at cykle fra en 
tidlig alder og allerede til institution og skole.  

Bevægelse og sundhed er ikke bare afgørende for livskvaliteten for den enkelt, det er også en 
investering, som giver besparelse på sundhedsbudgettet for kommunen og staten som helhed. 
Ifølge den nationale cykelstrategi fra 2014 kan sundhedseffekten for samfundet i form af 
forlænget levetid og forbedret helbred opgøres til næsten 7 kr., for hver kilometer, der bliver kørt 
på cykel i stedet for i bil i byen. Vi opfordrer til, at kommunen laver beregninger på, hvad 
investeringer i cyklisme (cykelstier, cykellegepladser, parkeringspladser mv.) betyder af 
besparelser på sundhedsbudgettet. 

I forbindelse med Cyklistforbundets generalforsamling på Frederiksberg i marts 2017 havde vi 
inviteret partierne til debat om de fremtidige cykelforhold på Frederiksberg. Alle nuværende 
repræsenterede partier i kommunalbestyrelsen, bortset fra Dansk Folkeparti, havde takket ja til at 
deltage i vores arrangement, hvilket vi er meget glade for. Til det sidste afsluttende spørgsmål, om 
hvilket prestigeprojekt den enkelte politiker kunne tænke sig for Frederiksberg, var det ønsket om 
en god cykelby, der gik igen. Desuden var Cyklistforbundet også tilfredse med at, der blev udtrykt 
ønske til og holdninger om højere grad af prioritering, specielt hensyn til både børn og ældre, 
utilstrækkelige parkeringsforhold, der skal løses, mere shared space, hvor det er muligt, en 
tværgående cykelkorridor fra nordvest til sydøst som supplement til Den grønne Sti.  

Cyklistforbundet er parat til at samarbejde med Frederiksberg kommune om at få løst disse 
opgaver og udfordringer. 

 

Med venlig hilsen 

Jette Gotsche 

Formand for Cyklistforbundet på Frederiksberg 

Vagtelvej 15,3.tv. 

2000 Frederiksberg 
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