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FORORD

Venlig hilsen

Jørgen Glenthøj
Borgmester

Frederiksberg er ”byen i byen”. En del af en hovedstad og en 
region - og samtidig helt sin egen.

Det er netop det, der gør Frederiksberg til noget helt særligt 
og attraktiv for byens borgere, virksomheder, studerende og 
besøgende. Frederiksbergs særlige identitet skal fastholdes 
og udvikles, så Frederiksberg fortsat kan være en levende, 
tryg og grøn oase midt i storbyen.

Kommuneplan 2017 er et vigtigt værktøj i den forbindelse, 
for den sætter rammerne for den fysiske udvikling af Frede-
riksberg.

Kommunalbestyrelsen har med udgangspunkt i Frederiks-
bergstrategien 2016 revideret den gældende kommune-

plan og har besluttet at sende dette forslag til kommuneplan 
2017 i offentlig høring.

Kommuneplanen er bygget op om de fire temaer fra Frede-
riksbergstrategien: byen i byen, livskvalitet i hverdagen, vi-
densbyen og klimabyen for fremtiden.

I kommunalbestyrelsen glæder vi os til at høre alle forslag og 
synspunkter i forbindelse med den offentlige høring af kom-
muneplanen. Sammen skaber vi nemlig de bedste løsninger 
for byen.

God fornøjelse med forslaget til kommuneplan 2017.

KÆRE BORGERE, VIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDSPARTNERE
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FREDERIKSBERGSTRATEGIEN
- EN FORUDSÆTNING FOR KOMMUNEPLAN 2017 

FREDERIKSBERG ER BYEN I BYEN
Frederiksberg forbindes med kvalitet, og Frederiksberg er 
samtidig en levende, tryg, grøn oase midt i storbyen. Men vi 
er også en dynamisk vækstkommune og en del af en region 
i forandring.

Vi skal være glade for det, vi er, og det, vi har - for byens 
unikke identitet. Men vi må aldrig blive selvtilstrækkelige. Vi 
skal forme byen også for fremtidens borgere, og vi skal spille 
aktivt med i regionen og resten af hovedstaden. Netop dette 
er fokus for Frederiksbergstrategien 2016.

   KLIMABYEN
   FOR FREMTIDEN

   BYEN I BYEN

   LIVSKVALITET
   I HVERDAGEN

   VIDENSBYEN

ARBEJDSPRINCIPPER

SÅDAN SKABER VI  
VORES FÆLLES FREDERIKSBERG
• Vi skaber løsninger sammen.
• Vi får mest muligt ud af investeringerne.
• Vi arbejder tværgående.
• Vi gør byen smart og bæredygtig.

FREDERIKSBERGSTRATEGIENS  
FIRE TEMAER
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KOMMUNEPLAN 2017   

HER ER FREDERIKSBERGS  
KOMMUNEPLAN!
I juni 2016 blev Frederiksbergstrategien vedtaget af Kom-
munalbestyrelsen. Frederiksbergstrategien er en samlet  
overordnet strategi for denne kommuneplan og for bære-
dygtighed. Den rummer kommunens mål for byens udvik-
ling og de principper, arbejdet skal baseres på. 

To vigtige grundtanker for Frederiksbergs udvikling er: 
1 Placeringen som byen i byen - en tryg grøn oase midt i 

storbyen og en dynamisk vækstkommune midt i storbyen. 
2 Bæredygtighed - økonomisk, socialt og miljømæssigt. 

Frederiksbergstrategien omsætter dette i fire visioner, 
som følger de fire temaer i strategien og i denne kom-
muneplan. Frederiksbergstrategien fastsætter også fire 
arbejdsprincipper, der skal sikre, at kommunens måde at 
arbejde på skaber bæredygtige løsninger i samspil med 
byens mange aktører. 

Kommuneplan 2017 er en revision af Kommuneplan 2013. 
Planen er revideret i overensstemmelse med Frederiksberg-
strategien og tager udgangspunkt i strategiens mål om, at 
Frederiksberg skal styrkes som byen i byen, understøtte bor-
gernes livskvalitet i hverdagen, være en dynamisk vidensby 
og en klimaby for fremtiden.

Kommuneplanen beskriver den fysiske planlægning - for ek-
sempel hvordan kommunen bedst muligt kan udvikle videre 
på et bæredygtigt trafiksystem, hvordan campusområderne 
kan blive endnu mere attraktive udviklingsområder, hvor-
dan Frederiksbergs særlige identitet fastholdes, og hvordan 
der sikres bedst mulig sammenhæng og kvalitet i borgernes 
hverdagsliv på et bæredygtigt grundlag. 

Frederiksbergstrategiens temaer understøttes af de eksiste-
rende fysiske strukturer i kommunen - den trafikale struktur, 
hvor Frederiksberg er velforsynet med kollektiv trafik og har 
et fintmasket cykelstinet, der tilsammen sikrer et bæredyg-
tigt trafiksystem - den grønne og rekreative struktur, der 
binder kommunen sammen og endelig en varieret bebyg-

gelsesstruktur, der skaber mulighed for byliv i de centrale 
stationsnære områder og for livskvalitet i de mere rolige  
boligområder. 

Planen redegør særligt for de byudviklingsområder, der er 
på vej og under omdannelse: Nordens Plads, Flintholm og 
Nordre Fasanvej Kvarteret med Bispeengbuen, Diakonisse-
stiftelsen, campusområderne og Bymidten samt Frederiks-
berg Hospital. Kommuneplanen beskriver sammenhængen 
til, hvad der kan bygges og hvilke funktioner, der kan inde-
holdes i områderne. 

Kommuneplanen omsætter på den måde Frederiksbergstra-
tegiens visioner til fysisk planlægning - beskrevet i en række 
konkrete målsætninger, retningslinjer og rammer. Der ska-
bes sammenhæng mellem Frederiksbergstrategien, der si-
ger noget om, hvilken vej udviklingen skal gå, og hvordan 
det skal ske, og kommuneplanen, der beskriver, hvor udvik-
lingen kan foregå. 

KOMMUNEPLAN I FIRE DELE
Kommuneplanen er inddelt i fire dele. Dette dokument er 
hovedstrukturen, der indeholder kommuneplanens politi-
ske målsætninger. Den beskriver, hvordan kommunen skal 
udvikles fysisk i den kommende årrække og hvilke mål, der 
skal forfølges i den udvikling. 

Udover hovedstrukturen består Kommuneplan 2017 af ret-
ningslinjer for en række fysiske strukturer, for eksempel boli-
ger, trafik, erhverv, detailhandel, kulturmiljøer og rekreative 
områder. Kommuneplanen indeholder også rammebestem-
melser - generelle og for enkeltområder, for eksempel bolig-  
byggeri, friarealer, parkering og bebyggelsers omfang og an - 
vendelse, og den danner grundlag for lokalplanlægning. Som  
baggrund for Kommuneplan 2017 findes en redegørelse.

Alle dele af kommuneplanen kan findes på www.frederiks-
berg.dk

God læselyst.   
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Som en del af Hovedstaden bidrager Frederiksberg med en særlig  
karakter og stemning, hvor helstøbte bymiljøer og velholdte grønne  
byrum er et særkende. Kulturmiljøer, den arkitektoniske kvalitet og  
bevaring af bygninger spiller en aktiv rolle i udviklingen af byen.  
Frederiksberg skal ligeledes tilbyde kultur- og oplevelsestilbud, der er  
af høj kvalitet, og som styrker byens profil i et samspil med byens aktører.  
I Greater Copenhagen-samarbejdet spiller Frederiksberg, som geo gra - 
fisk centralt placeret i hovedstaden, en vigtig rolle i at fremme vækst,  
skabe arbejdspladser og sætte fokus på regionen som en attraktiv  
international metropol. 

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

VISION
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FREDERIKSBERGS SÆRLIGE IDENTITET  
Frederiksbergs kvarterer og byrum har en særlig atmo-
sfære og stemning, hvor omhu og respekt for kvarterer-
nes historiske karakter er en medspiller i udviklingen af 
byen. De mange grønne bymiljøer danner fine rammer 
om byens liv. 

Når byen er grøn, ren og velholdt, har man lyst til at bru-
ge den - til at gå og tage ophold, til at deltage, udfolde sig 
aktivt og opleve byens liv. Derfor prioriterer Frederiks-
berg Kommune kvalitet i byrummene. Tryghed, tilgæn-
gelighed og gode opholdsmuligheder er centralt. Byens 
rum er for alle - og skal invitere til, at alle generationer 
og mennesker med forskellig baggrund og forudsæt-
ninger mødes og har mulighed for at lære hinanden at 
kende; både i hverdagen og når der sker noget særligt. 
Der skal være plads til både at mærke byens puls, til kul-
turbegivenheder og events og til steder med mulighed 
for ro, samtale og egne tanker. Frederiksbergs centrale 
byområde med levende uddannelsesområder, kulturin-
stitutioner, attraktive butiksstrøg, caféer og restauranter 
er byens nerve og rygrad. Dermed skabes den særlige 
frederiksbergske sammenhæng mellem omgivelser og 
gode oplevelser.

FREDERIKSBERGS SOM DESTINATION
De store attraktioner er Frederiksbergs grønne oaser - 
Zoologisk Have, Frederiksberg Have og Søndermarken. 
De er en del af byens kulturhistorie og er, sammen med 
alléer og byrum, omdrejningspunkter for Frederiksberg 
som destination. Turister tiltrækkes af de store destinatio-
ner, men atmosfæren og stemningen i byrummet er i lige 
så høj grad en attraktion, der vægtes, når turister vælger 
destination.

Frederiksberg byder på både faste og nye unikke aktivi-
teter og events. Der er plads til det nysgerrige og åbne 
samtidig med, at events, aktiviteter og faciliteter er af-
stemte og tilpasset Frederiksbergs særlige karakter.

FREDERIKSBERG I  
GREATER COPENHAGEN
Frederiksberg er byen i byen med en særlig identitet, og 
Frederiksberg er samtidig geografisk centralt placeret i 
hovedstadsregionen med særlige styrkepositioner, der 
kan medvirke til at fremme regionens vækst og udvik-
ling. Derfor har Frederiksberg en vigtig rolle som en del 
af Greater Copenhagen. Greater Copenhagen, som er et 
samarbejde mellem kommuner og regioner i Østdanmark 
og Skåne, skal fremme vækst, skabe arbejdspladser og 
skabe fokus på regionen som en attraktiv international 
metropol.
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ARKITEKTONISK KVALITET 
OG KULTURMILJØER 
Frederiksbergs særlige identitet er i høj grad knyttet til byens 
arkitektur. Den fremstår på én gang homogen og med stor 
mangfoldighed. De seneste årtier har været kendetegnet 
ved kvalitetspræget omdannelse og nybyggeri af både boli-
ger og uddannelsesinstitutioner, blandt andet på de tidligere 
industri- og jernbaneterræner. 

Den store arkitektoniske variation er nærværende næsten 
overalt på Frederiksberg, og det er ikke muligt at udpege et 
eller få arkitektoniske kvalitetskriterier. Nybyggeri og om-
dannelse skal altid forholde sig til den helt konkrete by- og 
bygningsmæssige sammenhæng.

Høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet vil altid være 
et krav ved nybyggeri på Frederiksberg. Renovering samt 
om- og tilbygning skal ske med respekt for bygningernes 
oprindelige udseende, arkitektoniske udtryk og materialer. 

Frederiksberg ønsker at fremme tilpasninger på eksiste-
rende bygninger, der øger værdi og kvalitet for beboerne. I 
Frederiksbergs tætte bystruktur er grønne facader, taghaver 
og altaner en oplagt måde at tilføje nye kvaliteter til boliger. 
Frederiksberg ønsker også at fremme løsninger, der kan 
nedsætte energiforbruget i byens huse og fremme vedva-
rende energiproduktion. Det skal altid ske med respekt for 
bygningernes arkitektur og vil derfor i mange tilfælde kræve 
nøje tilpasning.

FREDERIKSBERGS  
SÆRLIGE IDENTITET

BYEN I BYEN



KOMMUNEPLAN 2017 | 9 

Frederiksberg rummer en række værdifulde kulturmiljøer. 
Det grønne, nærheden og trygheden i lokalområdet er ken-
detegnende for Frederiksbergs by- og kulturhistorie. Det er 
til stadighed bærende for Frederiksberg - i udviklingen og i 
den daglige forvaltning af byen. Der værnes om de beva-
ringsværdige bymiljøer og bygninger, der med arkitektoni-
ske og kulturhistoriske værdier udgør en del af den frede-
riksbergske identitet. Kulturmiljøernes bærende hovedtræk 
skal så vidt muligt bevares samtidig med, at de udvikles til 
levende, nutidige bymiljøer. Det er derfor vigtigt, at kultur-
miljøerne også kan tilføres nye funktioner og være ramme 
om kulturoplevelser og arrangementer. 

MÅLSÆTNINGER
• Byudviklingen skal understøtte Frederiksbergs egenart, 

bymæssige kvaliteter og byens mange kulturværdier, 
blandt andet gennem den ny arkitekturpolitik.

• De udarbejdede vejledninger skal danne grundlag for 
arbejdet med facader, skiltning og opsætning af altaner 
på Frederiksberg. Manualer og vejledninger opdateres 
løbende.

• Ulovlig graffiti skal undgås på og omkring bygninger og 
på byinventar og skal fjernes så hurtigt som muligt.

• Byens facader og skilte skal have særligt fokus. Butiks-
skilte skal underordne sig bygningers arkitektur og det 
omkringliggende bybillede.
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FREDERIKSBERGS GRØNNE IDENTITET    
Frederiksbergs bymæssige kvalitet er især knyttet til det 
grønne. De mange træer, de grønne åndehuller og haver  
giver en særlig identitet, som er vigtig at fastholde, men som 
også skal vedligeholdes og fornyes. 

Den grønne og frodige by betyder også livskvalitet i hver-
dagen for byens borgere. I boligområderne skaber grønne 
vejforløb med forhaver, træer, blomster og fugleliv en god 
ramme om Frederiksbergs hverdagsliv. De grønne forbin-
delser og naturmæssige oplevelser i nærrekreative byrum 
kan ligeledes være med til at skabe gode muligheder for be-
vægelse, motion, aktiviteter og sanselige oplevelser i det fri. 

Den grønne og frodige struktur udgør en væsentlig del af 
Frederiksbergs identitet, og dette skal udvikles, så der opnås 
sammenhæng mellem det visuelt grønne og naturmæssige i 
byen og kommunens arbejde for at blive en mere bæredyg-
tig by. Det skal blandt andet ske ved at fastholde og forny 
den eksisterende beplantning med træer og blomster og 
ved at tilføre nye. Med afsæt i det bevaringsværdige og kul-
turmiljøernes særlige karakter er grønne tage og taghaver et 
særligt tiltag, som kan tilføre byen nye rekreative kvaliteter, 
og samtidig forstærke byens grønne identitet. De grønne 
rum i byen skal give mulighed for variation i dyre- og plan-
teliv.

FREDERIKSBERGS  
SÆRLIGE IDENTITET

BYEN I BYEN
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MÅLSÆTNINGER
• Man skal kunne se mindst ét træ fra enhver bolig på 

Frederiksberg.
• Byen skal bindes sammen af et net af grønne og frodige 

forbindelser, der kobler boligområder, byrum og grønne 
områder.

• Byens parker og grønne områder skal fortsat udvikles 
som rekreative åndehuller, der tilbyder borgerne plads  
til udfoldelse og afslapning i det fri.

• Træer og andre grønne elementer som grønne tage,  
taghaver og facader, skal sammen med LAR (lokal  
afledning af regnvand) fremmes i byplanlægningen.

• Det skal undersøges, om dele af Grøndalsåen kan  
fritlægges.

• Den biologiske diversitet i byens grønne områder  
samt bynaturen skal generelt fremmes, herunder skal 
der gives rum til særlige grønne oplevelser som Urban 
Gardening, hvor frivillige og institutioner får mulighed  
for at dyrke grøntsager, blomster og krydderurter  
eksempelvis i højbede.

• Træer, der er over 25 år gamle, samt værdifulde træer  
og beplantningsstrukturer skal beskyttes.

• Det samlede grønne areal skal så vidt muligt øges ved 
etablering af nye grønne områder og ved at søge at 
reducere de befæstede arealer under hensyntagen  
til tilgængelighed, funktioner og bykvalitet i øvrigt.
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BYEN I BYEN

MÅLSÆTNINGER
• Byens rum skal udformes og indrettes som åbne og ind-

bydende opholdsarealer, hvor borgerne føler sig trygge.
• Belysning i parker og byrum skal udover at sikre færdslen 

være stemningsskabende, øge borgernes tryghed og 
virke kriminalpræventivt.

• Høj ren- og vedligeholdelsesstandard af veje, pladser, 
parker og byinventar skal medvirke til, at byens rum 
inviterer til ophold.

• Byens grønne, blå og grå rum skal udvikles, så de både 
inviterer og inspirerer til såvel stilhed og rekreation som 
til liv og fysisk udfoldelse.

• Udformningen og kvaliteten af byens rum skal appellere 
til alle borgere og gæster - og til alle byens generationer.   

FREDERIKSBERGS 
SÆRLIGE IDENTITET 
BYENS RUM 
Byens rum er rammen om bylivet på Frederiksberg. Byrum-
mene har stor betydning som attraktion, som mødesteder, 
bevægelsessted og som mulighed for udeliv i det hele taget. 
Byens rum er de grønne parker med plads til rekreation, be-
vægelse og leg, til fred og ro. Det er de mere urbane rum, 
hvor byens puls kan mærkes, og hvor aktiviteter samt café- 
og butiksliv sætter sit præg. Det er de mange hverdagsby-
rum, der er vigtige mødesteder i de lokale kvarterer. En høj 
grad af tryghed og forskellige former for byrum og de valg-
muligheder, det giver, er kvaliteter, som skal bevares. Byens 
rum skal appellere såvel til ro og ophold som til rekreative ak-
tiviteter, idræt og bevægelse. Her skal være plads til særlige 
oplevelser og til møder mellem mennesker og generationer.

Frederiksberg Kommune arbejder med en strategi for udvik-
ling af byens rum. Desuden skal byudstyr i byens rum være 
i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes Design-
manual. Belysning er en væsentlig del af byens identitet, der 
som trygheds- og stemningsskabende element skal indgå 
i planlægningen af nye byrum. Frederiksberg Kommunes 
Belysningsstrategi udstikker de overordnede principper for 
byens lys. 
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KLASSISKE KULTURSTRØG OG NYE 
KULTURELLE OMDREJNINGSPUNKTER 
Det helstøbte klassiske kulturmiljø omkring Frederiksberg 
Allé og Allégade skal revitaliseres som hovedstadens smuk-
keste slentrestrøg og som ramme om teatermiljø, restauran-
ter og museer. 

Cityringens nye metrostation på Frederiksberg Allé vil blive 
benyttet af mange besøgende til Frederiksberg Have, tea-
trene, museerne og Zoologisk Have. Med det nye Madkul-
turens Hus kommer her en ny og spændende indgang til 
kulturmiljøet på Frederiksberg Allé. Indsatsen rettes des-
uden mod at fastholde de fire rækker af kandelaberklippede 
lindetræer på Frederiksberg Allé. Byrummenes æstetiske 
kvalitet bliver løftet ved at forbedre promenadens og rund-
delens muligheder for ophold og udeservering. Også Sankt 
Thomas Plads og den østlige del af Frederiksberg Runddel 
søges inddraget til et mere aktivt byliv. Promenadestien mel-
lem Rådhuspladsen og Frederiksberg Runddel skal priorite-
res med inspirerende byrum og ny æstetisk belysning. 

Området omkring Frederiksberg Bakke er også et klassisk 
kulturmiljø med muligheder for yderligere udvikling. Ved 
at koble Frederiksberg Have, Søndermarken og Zoologisk 
Have sammen på tværs af Roskildevej, kan der skabes en 
unik ramme for rekreation og oplevelser. Også rammerne 
for områdets idrætsfaciliteter og særlige restaurationsliv kan 
forbedres.

Frederiksbergs nye og fremtidige kulturelle omdrejnings-
punkter befinder sig blandt andet omkring metrostationer-
ne i den centrale bymidte ved Solbjerg Plads, Kilen og ved 
Flintholm. Flintholm er forsat under udvikling og bliver et 
område, hvor kulturen kan sættes i spil på helt nye måder. 
Den nye Flintholm Svømmehal med idrætsgymnastiksal på 
toppen, aktivitetscentret Magneten, det nyopførte kultur- 
og bevægelseshus KU.BE samt den kommende udvikling af 
Grøndalen er alle elementer, der medvirker til at tilføre by-
ens kulturelle brand nye dimensioner 

MÅLSÆTNINGER
• Der skal værnes om kulturstrøgenes rammer, og stederne 

skal med deres centrale placering i byen frem hæves 
som særlige i byen.

• Der skal være fokus på at udvikle kulturstrøgenes 
funktioner, så der udvikles levende, nutidige miljøer, der i 
endnu højere grad inviterer til ophold og kultur- og byliv.

• Brugen af bygninger og pladser til midlertidige kulturelle 
aktiviteter skal indtænkes i planlægningen.

• De nye omdrejningspunkter i bymidten og ved Flintholm 
skal udformes, så de understøtter byliv og aktivering af 
byrum. 

• Frederiksberg Bakke skal udvikles med fokus på  
sammenhænge og parkeringsforhold.
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FREDERIKSBERG 
SOM DESTINATION
BUTIKSLIV
Detailhandelen på Frederiksberg er en destination i sig selv, 
og er, med et meget alsidigt butiksudbud, en hjørnesten i 
Frederiksbergs byliv. Men detailhandelen på butiksstrøge-
ne er i disse år generelt under pres som følge af et fortsat 
lavt privatforbrug, stigende internethandel og afskaffelse af  
lukkeloven.

Detailhandelen skal derfor udvikles med et fortsat varieret 
butiksudbud omkring de centrale og de lokale butiksstrøg, 
og der skal fokuseres på særligt vigtige knudepunkter, hvor 
forandringer i byrummet kan medvirke til at optimere for-
holdene for både butikker og kunder. Butiksstrøgene skal 
være oplevelsesrum i byen. De skal være attraktive, velfun-
gerende byrum med gode adgangsforhold for alle. Der skal 
være gode parkeringsmuligheder for butikskunderne - både 
bilister og cyklister.

Frederiksberg Centret er allerede en magnet, men der kan 
opnås endnu større synergi i samspillet mellem Frederiks-
berg Centret og butiksstrøgene omkring. Frederiksberg 
Centret skal kobles til byrummene i tilknytning til centret. 
Omkring Frederiksberg Centret og Falkoner Allé skal der 
være gode forhold for fodgængere, og de forbindelser, der 
giver det mest naturlige bevægelsesmønster, skal sikres. 

Ved Nordens Plads og Domus Vista skabes der, med et nyt 
medborgercenter og fornyelse af det eksisterende butiks-
center, et nyt bydelscenter. Nye stiforbindelser vil også her 
være afgørende for synergi og sammenhæng i området.

MÅLSÆTNINGER
• Udvalgsvarebutikker skal hovedsageligt lokaliseres i 

bymidterne og bydelscentrene.
• Den lokale forsyning med dagligvarer og mere  

almindelige udvalgsvarer skal sikres og udvikles.
• De primære handelsstrøg skal være attraktive,  

tilgængelige og velfungerende byrum.
• Erhvervsaktørerne skal inddrages i at fastholde butiks-

strøgene og i at skabe levende og dynamiske områder.

BYEN I BYEN
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OPLEVELSER OG TURISME
Frederiksberg har på mange måder en særlig plads i Hoved-
staden, og det er ikke kun det særlige grønne, smukke by-
miljø, der tiltrækker, men også det mangfoldige, som Frede-
riksberg er - med stor nærhed til alt i Hovedstaden. Turister 
og gæster søger ikke altid de store attraktioner, men ligeså 
meget at kunne opleve hverdagskulturlivet og stemningen i 
et byområde.

Frederiksberg Have, Søndermarken, Zoologisk Have, koncerter, 
udstillinger og sportsbegivenheder tiltrækker hvert år mange 
tusinde besøgende. En ny KB-Hal, en opgraderet Falkoner-sal 
og Forum, som på sigt moderniseres, huser disse begivenheder.  
Inden for kunst, kultur og musik spiller Frederiksbergs Museer  
og Teatre, samt det nye kultur- og bevægelseshus KU.BE en 
vigtig rolle. Flintholms nye svømmehal vil ligeledes være et 
vigtigt bidrag til oplevelser for byens borgere og besøgende.

Midlertidige begivenheder som events, koncerter og marke-
der, der bruger byens rum på en ny måde, tiltrækker mange 

mennesker. Frederiksberg er blandt andet vært for musik-
eventen Stella Polaris, teaterfestivalen CPH STAGE, Post-
nord Danmark Rundt i cykling, Copenhagen Half Marathon, 
Strøm Festival, Bas under Buen og Frederiksberg Høstfest. 
Ved at udnytte de muligheder, der findes i byens rum for at 
skabe nye og anderledes oplevelser, kan Frederiksberg fast-
holde og styrke sin position som destination i Hovedstaden.

MÅLSÆTNINGER
• Der skal være flere begivenheder og oplevelser i byen, 

herunder brug af byens rum på nye og anderledes måder.
• Nye og eksisterende begivenheder skal i højere grad 

kobles til større arrangementer, der foregår i Hoved-
staden, så byliv og kvaliteten af oplevelser styrkes.

• Nye begivenheder på Frederiksberg skal målrettes både 
borgere, brugere og turister.

• Byudviklingen skal understøtte og fremme bykulturen, 
herunder butiksliv og den særlige stemning og atmosfære.

• Erhvervsaktørerne skal inddrages, når bykulturen udvikles, 
og når byens rum bruges til store og små events.



BYEN I BYEN

FREDERIKSBERG I  
GREATER COPENHAGEN 
Frederiksberg Kommune er en del af Greater Copenhagen-
samarbejdet, som er et erhvervspolitisk partnerskab mellem 
kommuner og regioner i Østdanmark og Skåne.

GREATER COPENHAGEN-SAMARBEJDET VIL
• Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, 

herunder understøtte et sammenhængende arbejdsmar-
ked og arbejde for at påvirke de lovgivninger og grænse-
hindringer, der vurderes at være barrierer for vækst.

• Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser.
• Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur. 
• Understøtte den fælles markedsføring af Greater  

Copenhagen. 
• Understøtte tiltrækningen af investorer, turister,  

virksomheder og talenter. 

FREDERIKSBERG I  
GREATER COPENHAGEN
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Greater Copenhagen er en metropolregion med 4 mio. ind-
byggere, der geografisk omfatter kommunerne og regioner-
ne i Østdanmark og Skåne.

Greater Copenhagen er en funktionel region som Frederiks-
berg er en del af, når det kommer til vækst, forskning og ud-
dannelse, innovation, arbejdsmarked, erhvervsstruktur- og 
udvikling, infrastruktur, turisme, bosætning og international 
profilering.

Frederiksberg  er et område i Greater Copenhagen, der sær-
ligt har markante styrkepositioner indenfor stærke uddan-
nelses- og forskningsmiljøer, trafikal tilgængelighed, bosæt-
ningsmuligheder af meget høj kvalitet og attraktive byrum. 

Kombinationen af de store bynære campusområder og den 
høje trafikale tilgængelighed af kollektiv trafik er en unik lo-
kaliseringsfaktor for virksomheder.
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Alle indsatsområderne i Greater Copenhagen-samarbejdet 
har betydning for Frederiksbergs udvikling. Kommunen 
deltager aktivt i initiativer, der spiller sammen med og for-
stærker Frederiksbergs styrker og værdier. Det er initiativer 
inden for erhverv, turisme, branding og uddannelse. 

Frederiksberg Kommune er blandt andet med til at profilere 
Greater Copenhagen gennem initiativet Greater Copenha-
gen Science Cities, som understøtter, at områder med særlig 
koncentration af uddannelses- og vidensmiljøer profileres 
internationalt. Profileringen fokuserer på excellente forsk-
ningsmiljøer og på at identificere særligt attraktive områder 
for virksomhedslokalisering for vidensvirksomheder. Frede-
riksberg er en af de tre vidensbyer i Greater Copenhagen 
Science Cities-projektet.

Copenhagen Business School, Københavns Universitet 
SCIENCE, Københavns Universitet SUND, Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium og Frederiksberg Kommune 
understøtter desuden Greater Copenhagen og Frederiks-
bergs særlige vidensby-styrkepositioner gennem samarbej-
det Frederiksberg Science City.

Frederiksberg Science City skal udvikle styrkepositionerne 
for det samlede vidensmiljø på Frederiksberg og skal derfor 
opfattes som en sammenhængende klynge af forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner, mindre- og mellemstore videns-
virksomheder, start ups, Frederiksberg Kommune og andre 
relevante aktører.

Kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, der 
samarbejder i Greater Copenhagen, har udarbejdet et fælles 
opslag om Greater Copenhagen.

Det fælles regionale opslag indgår på de næste sider som 
en del af Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kommune.



VISIONEN

I 

VI ER GREATER COPENHAGEN 

Frederiksberg Kommune er en del af Greater  Copenhagen. 
Greater Copenhagen er et samarbejde mellem kommuner 
og regioner i Skåne og Østdanmark. Et samarbejde der har 

Greater Copenhagen har en fælles fokuseret dagsorden om 
vækst og udvikling, der bygger på engagement i hele det 
østlige Danmark og Sydsverige. 

 
 

Væksten i Østdanmark og Sydsverige er væsentlig lavere 
end i konkurrerende metropoler som Stockholm, Amster-
dam og Hamborg.

Under det fælles navn Greater Copenhagen får vi inter- 
 

forskellige styrker, der er i Greater Copenhagen, fordi det 

 
arbejdspladser og vækst i hele Greater Copenhagen .
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Et samlet arbejdsmarkedsopland på 3,8 millioner 

2025. En metropol med korte pendlerafstande og 

og den kommende Femern Bælt-forbindelse.

-
net arbejdsstyrke og spidskompetencer inden for 
design, medicin, biokemi, bioteknik, it, telekom-

-

DET GØR VI I GREATER COPENHAGEN 

forskning, klima, miljø og energi samt infrastruktur og turisme.

Vi samarbejder fokuseret om at sikre vækst, fordi vi vil skabe 

borgerne i hele Greater Copenhagen. 

Greater Copenhagen har to indsatsområder: 

•

•  -

Med Greater Copenhagen inviterer Frederiksberg Kommune 
interesserede parter ind i samarbejdet om en fokuseret 
vækstdagsorden – erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, 

 
og staten.  
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ARKITEKTURPOLITIK
IDENTITET, KVALITET OG HELHEDSTÆNKNING
Frederiksberg har stolte traditioner for byggeri af høj kvalitet over en lang ud-
viklingsperiode. En sådan tradition bunder i, at der på Frederiksberg er en for-
ståelse for, at god arkitektur skaber merværdi for byen, for nærområdet og for 
det enkelte byggeri. Denne tradition skal fastholdes i en stadig mere kompleks 
byudvikling og byggebranche.

Frederiksberg Kommunes arkitekturpolitik formidler en fælles vej for at under-
støtte arkitektonisk helhedstænkning, kvalitet og identitet i forandringer og ud-
vikling af byrum og bygninger på Frederiksberg.  

IDENTITET. Arkitekturpolitikken favner Frederiksbergs unikke identitet som 
den grønne by i byen med de forskellige kvarterer med hvert deres særpræg. 
Frederiksberg udvikles med respekt for de historiske lag. Det betyder blandt 
andet, at man skal forstå den kontekst, man bygger i, og man skal gøre sig sær-
ligt umage med at ramme en skala og et udtryk, der passer til stedet.

KVALITET. Kvalitet hænger både sammen med materialer, udformning og 
funktion. Forandringen og udviklingen skal være helhedsorienteret og tage ud-
gangspunkt i stedet og skal medvirke til at skabe fornyelse.

HELHEDSTÆNKNING. Byen skal hænge sammen og være bæredygtig. Når 
byen udvikles, er der en lang række forhold, der skal afklares på tværs af mange 
discipliner og fagligheder. Det kræver en helhedstænkning med stor inddra-
gelse af både fagpersoner og interessenter i byen.

Identitet
I projektet for den kommende K.B. Hal 
har arkitekterne arbejdet med nogle af 
de elementer, der gjorde den tidligere hal 
så ekstraordinær. Elementer er genbrugt 
og nyfortolket til en moderne hal med de 
funktioner og krav, der stilles i dag.

VORES FÆLLES LØSNINGER
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Helhedstænkning 
Med projektet for CBS Campus på 
Solbjerg arbejder man helhedsori-
enteret med udviklingen. En byinte-
greret Campus, der ligeværdigt vil 
understøtte både byens og universi-
tetets behov i form af studierelatere-
de faciliteter, grønne åndehuller og 
pladser med bylivs understøttende 
funktioner for hele byen.

Kvalitet
Multihallen ved Falkonergårdens Gymnasium 
blev opført i 2015 og viser på fornemmeste vis, 
hvordan fornyelse kan ske med øje og respekt 
for den eksisterende arkitektur. Den nye hal 
har tydelige forbindelser til den tids funktio-
nelle tradition, hvor kvalitet og det enkle ud-
tryk var fremtrædende. Med brug af få, og for 
stedet rette materialer, skabes en kvalitet og 
en bygning, der tillægger stedet en stor værdi.
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LIVSKVALITET  
I HVERDAGEN
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Flere og flere borgere vælger Frederiksberg til. Attraktive boliger i levende 
kvarterer og nærhed til offentlig service udgør gode rammer for hverdags-
livet i byen. Frederiksberg vil være en socialt bæredygtig by, hvor inklusion, 
sundhed, selvforsørgelse og plads til alle livsformer er nøgleord. Behovet  
og rammerne for den kommunale service ændrer sig løbende og skal i  
stigende grad udvikles med udgangspunkt i borgernes egne ressourcer. 
Kvalitet i byens skoler, institutioner, kulturtilbud, idrætsanlæg og botilbud  
er en mærkesag på Frederiksberg. 
For at sikre udvikling af offentlig service af høj kvalitet, bliver behovet for 
ændringer som følge af ændret befolknings sammensætning og udvikling i 
velfærdsydelserne fulgt nøje. Aktivitet, fællesskab og sundhed er afgørende 
for livskvaliteten - derfor skaber Frederiksberg mere rum for aktivitet og  
bevægelse. Boligen og det lokale kvarter skal være borgernes trygge  
ramme, så udvikling af by- og bolig kvaliteten konstant er i fokus.

Frederiksberg skal være en tryg, levende 
og inkluderende by, der understøtter 
borgernes livskvalitet i hverdagen. En by, 
hvor borgere, foreninger, organisationer,  
virksomheder og kommune arbejder sam - 
men om at skabe de bedste muligheder 
for et sundt og meningsfyldt liv, aktivt 
medborgerskab og nære fællesskaber for 
alle - uanset hvem de er, hvordan de lever, 
og hvor de er i livet.

VISION
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LIVSKVALITET  
I HVERDAGEN
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AT SKABE LIVSKVALITET  
SAMMEN MED BORGERNE
Byens skoler, dagsinstitutioner, plejeboliger og botilbud 
til borgere med særlige behov samt rammer til idræts- og 
kulturlivet skal løbende udbygges og udvikles i hele kom-
munen. I takt med at befolkningssammensætningen æn-
drer sig mod flere børn og unge og flere ”yngre ældre”, 
vil der i de kommende år især skulle ske en udbygning 
af de lokale, offentlige servicetilbud, der retter sig mod 
disse grupper. Desuden er der behov for at udbygge ka-
paciteten af tidssvarende boliger til borgere med fysisk 
og psykisk funktionsnedsættelse. Når der ombygges 
og bygges nyt, skal der arbejdes for at gøre rammerne 
moderne og fleksible og skabe et positivt samspil mel-
lem det offentlige servicetilbud og lokalområdet. Der 
skal fastholdes en velfungerende offentlig service ved at 
møde borgerne som en ressource både i borgernes egne 
liv og for byen. 

AT VÆRE EN SUND BY
Befolkningstilvæksten betyder, at der er flere borgere om 
at benytte byens idrætsfaciliteter, der i forvejen har en 
høj benyttelsesgrad. Derfor undersøges muligheden for 
anlæg af nye idrætsfaciliteter. Samtidigt vil endnu flere 
gerne bruge byens rum til motion og bevægelse på helt 
nye måder. Der skal derfor skabes plads og mulighed for 
at dyrke idræt og andre aktiviteter, der understøtter et 
sundt liv for alle. Det betyder, at de lokale byrum skal 
være tilgængelige, rekreative områder med plads til ak-
tiviteter, leg og motion. Grønne forbindelser skal give 
bedre mulighed for bevægelse og skabe sammenhæng 
både i de lokale områder og med byen omkring. 

AT SKABE PLADS TIL ALLE
En social bæredygtig by er en by med god sammen-
hængskraft og livskvalitet for alle. Selvom Frederiksbergs 
by- og boligkvalitet generelt er høj, er der også kvarterer, 
hvor der er brug for særlig opmærksomhed for at skabe 
en positiv udvikling og løfte bymiljøet. I samspil med by-
ens aktører sættes der ind med områdefornyelse og med 
boligsociale helhedsplaner. Områdefornyelse løfter et 
kvarter fysisk, socialt og kulturelt ved at arbejde med by-
rum og med inddragelse af byens aktører. Byfornyelsen 
er målrettet en opgradering og forbedring af bygninger 
og gårdanlæg, og de boligsociale helhedsplaner fokuse-
rer på særligt udsatte almene boligafdelinger. Variation 
i boligformer, ejerformer og boligstørrelser tilgodeser 
mange forskellige gruppers behov i forskellige livsfaser. 
Gode forbindelser i og mellem kvartererne skaber ikke 
bare fysisk, men også social sammenhæng i byen. 
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DAGTILBUD FOR BØRN 
Frederiksberg Kommune lægger vægt på et varieret udbud 
af dagtilbud bestående af kommunale, selvejende og pri-
vate pasningstilbud. Erfaringsmæssigt efterspørger foræl-
dre dagtilbud i nærheden af hjemmet, pædagogisk kvalitet 
i tidssvarende rammer og garanti for et pasningstilbud, når 
familien har behovet. Det forudsætter en løbende tilpasning 
af kapaciteten og modernisering af institutioner i hele kom-
munen, så de imødekommer borgernes ønsker. 

MÅLSÆTNINGER
• Dagtilbud gives så vidt muligt i nærheden af hjemmet.
• Nye institutionsbyggerier skal opføres som nutidige, 

fleksible byggerier med høj arkitektonisk kvalitet, der 
også tilfører værdi til det omkringliggende kvarter.

• Det skal sikres, at der er gode og udfordrende lege-
pladser til alle daginstitutioner.

• Der skal fortsat være valgfrihed mellem forskellige 
former for kommunale, selvejende og private  
pasningstilbud.

SKOLER OG SFO
Frederiksberg Kommunes folkeskole skal tilbyde alle byens 
børn skolegang i tidssvarende rammer, der understøtter 
den bedst mulige læring og trivsel. Til alle skoler skal høre 
sikre skoleveje for både gående og cyklende elever. Som 
en del af folkeskolereformen er skolen, skolefritidsordnin-
gen og klubberne samlet i et pædagogisk tilbud i den lokale 
folkeskole. Kapaciteten tilpasses løbende og aktuelt med 
ibrugtagningen af Skolen på Grundtvigsvej, byggeri af nye 
klubber på J.M. Thieles Vej og Vagtelvej samt tilbygninger 
på flere skoler. 

AT SKABE LIVSKVALITET
SAMMEN MED BORGERNE

LIVSKVALITET

MÅLSÆTNINGER
• Kommunen skal sikre den fornødne kapacitet med tids-

svarende fysiske rammer og et godt undervisningsmiljø, 
der gerne må sætte nye standarder for skolebyggeri.

• Skolegårde skal renoveres, opgraderes og klimasikres.
• Skoleveje sikres for både gående og cyklende børn, og 

det skal tilstræbes, at afsætningskørsel (”kys og kør”) 
adskilles fra de bløde trafikanter.

ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER 
Moderne og tidssvarende plejeboliger er rammen for trivsel 
og et godt liv for de svageste ældre. Med ombygningerne 
understøttes inklusion, tryghed og omsorg samt et sundere 
og mere hensigtsmæssigt arbejdsmiljø. Frederiksberg Kom-
mune er godt i gang mod målet om at have moderniseret 
alle kommunens plejeboliger. Arbejdet med at gøre alle 
kommunens plejehjem moderne og tidssvarende sker ef-
ter en oprindelig plan fra 2006, og planen opdateres årligt. 
Målet er at sikre tidssvarende plejeboliger for alle borgere, 
der har brug for omfattende døgndækkende pleje og om-
sorg, samt et sundt og godt arbejdsmiljø for de ansatte. De 
kommende år moderniseres Ingeborggården, ligesom der 
planlægges opførsel af et nyt plejecenter. Plejecenteret skal 
være en integreret del af den samlede byudvikling i områ-
det omkring Nordens Plads og understøtte mødet mellem 
generationerne.

MÅLSÆTNINGER
• Der skal sikres tidssvarende plejeboliger for alle  

borgere, der har brug for omfattende døgndækkende 
pleje og omsorg.

• Der skal sikres et sundt og godt arbejdsmiljø for de 
ansatte.

• Inklusion, tryghed og omsorg i ældre- og plejeboliger 
skal understøttes.
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OMRÅDER TIL OFFENTLIGE FORMÅL
Frederiksberg Kommune ejer bygninger og områder til for-
skellige offentlige serviceformål, herunder skoler, børne-
institutioner, idrætsanlæg, biblioteker, grønne rum og lig-
nende. Byens idrætsfaciliteter, bibliotekerne og kommunens 
kulturhuse, men også skolerne, udgør centrale spillere i det 
samlede felt af kulturaktører, særligt som en del af de lokale 
kultur- og fritidstilbud - og et aktivt hverdagsliv. For at styrke 
aktiviteterne, særligt i de lokale områder, skal der være mu-
lighed for en mere fleksibel anvendelse til forskellige offent-
lige servicetilbud. For at sikre, at tilbuddene kan bruges af 
alle, er god tilgængelighed og gode forbindelser afgørende.

MÅLSÆTNINGER
•  Der skal være god tilgængelighed og gode lokale forbin-

delser til aktiviteter i de offentlige bygninger og byrum.
• Offentlige faciliteter skal være multifunktionelle, så de 

kan rumme forskellige aktiviteter og aldersgrupper. 
•  Der skal være gode rammer, hvor borgerne kan fordybe 

sig, opdage og udvikle deres talenter, være skabende og 
udøvende både i byens foreningsliv og på egen hånd.

•  Udvikling og brug af offentlige faciliteter skal optimeres 
ved at samarbejde med andre offentlige velfærdsområ-
der og andre aktører.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV
Frederiksberg Kommune ønsker at kunne give egne borgere 
med særlige behov en tidssvarende bolig og en indsats med 
høj faglig kvalitet, som er økonomisk bæredygtig. Derfor er 
der vedtaget en udviklingsplan for kvalitet, byggeri og øko-
nomi for det specialiserede socialområde for voksne - Den 
Sociale Masterplan. Planen indeholder bl.a. ombygning og 
udbygning af Frederiksberg Kommunes tilbud og kvalitets- 
og kompetenceudvikling på det specialiserede socialområ-
de for voksne. Frem mod 2020 vil der blive etableret ca. 100 
nye botilbudspladser og 50 nye beskyttede beskæftigelses-, 
aktivitets- og samværstilbud. Samtidigt vil de eksisterende 
utidssvarende tilbud blive moderniseret til gavn for borgere, 
brugere, pårørende og ansatte. Løsninger udvikles til at un-
derstøtte social interaktion og lige adgang for alle i samar-
bejde med lokalområdet, som f.eks. i udviklingen af tvillin-
gebygningerne på Betty Nansens Allé. 

MÅLSÆTNINGER
• Kommunens borgere med særlige behov tilbydes  

tidssvarende boliger, som er inkluderet i nærmiljøet i 
Frederiksberg Kommune.

• Beskyttet beskæftigelses- og aktivitets- og samværs-
tilbud etableres, så der skabes størst mulig synergi  
med øvrige tilbud. 

• Kvalitet i visitation og indsatser udvikles, så alle borgere 
får mulighed for at bidrage med egne ressourcer.
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AT VÆRE EN SUND BY

BEVÆGELSE I BYENS RUM
Livskvalitet i hverdagen handler også om sundhed - både 
fysisk og mentalt. Frederiksberg Kommune har vedtaget en 
sundhedspolitik, der opstiller mål om, at alle borgere skal 
have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv. Her er den 
grønne struktur en ressource, der kan bidrage til at fremme 
folkesundheden og forebygge livsstilssygdomme. Byens 
rum skal tilbyde mulighed for at dyrke motion i det fri, og 
også tilbyde områder til ro og rekreation. Samtidig skal der 
være fokus på at udvikle Frederiksbergs gode idrætsområ-
der og -haller og på at udvikle rammerne for selvorganise-
rede fritidsaktiviteter. 

MÅLSÆTNINGER
• Åbne idrætsanlæg for alle generationer og bruger-

grupper skal forbedre mulighederne, for at dyrke  
motion i det fri for blandt andet de selvorganiserede 
fritidsaktiviteter.

• En sund livsførelse skal understøttes med gode forhold 
for cyklister og fodgængere. 

• Legepladser udformes tidssvarende, udfordrende og 
sikre med varierende legemuligheder for alle alders-
grupper, og de skal fordeles jævnt over hele kommunen.

• Der skal være høj tilgængelighed i byens rum for alle, 
der ønsker at bruge dem til bevægelse, ophold eller 
rekreation, uanset evt. handicap. 

• Trænings- og aktivitetsmulighederne i parker, byrum  
og grønne forbindelser skal udvides. 

NÆRREKREATIVE OMRÅDER
I boligområderne spiller byrum og grønne områder i lokal-
området en vigtig rolle for kvaliteten af hverdagslivet. De 
små åndehuller giver plads til ophold, leg og bevægelse. 
Træer og beplantning fungerer som rekreative elementer, 
der også fremmer biodiversiteten. De mindre, lokale byrum 
er en slags forlængelse af de større byrum og parkområder 
på Frederiksberg. Denne sammenhæng mellem de rekrea-
tive områder kan være med til at forbedre mulighederne for 
at bevæge sig i hverdagen. 

Nye lokale grønne byrum kan etableres, hvor de er mulige at 
indplacere i bybilledet. For eksempel på hjørnegrunde eller 
ved nedlæggelse af bunkers fra krigens tid. Der skal være 
variation i udformningen af de lokale byrum - det gælder 
både i funktioner, indretning og beplantning. 

MÅLSÆTNINGER
• Der skal være højst 500 meter mellem bolig og det  

nærmeste rekreative område. 
• I hvert kvarter skal der mindst være én større park  

eller plads og mindst én legeplads.
• Der skal være plads til, at børn kan have et frirum i  

det offentlige rum og mulighed for spontan leg og  
bevægelse i de lokale områder. 

• Der etableres flere idrætsfaciliteter som for eksempel 
kunstgræsbaner i nærmiljøerne.

LIVSKVALITET
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AT VÆRE EN SUND BY

FRITIDS- OG IDRÆTSTILBUD   
Frederiksberg skal være en levende og attraktiv by med 
fokus på det aktive fritidsliv, livskvalitet i hverdagen og 
idrætstilbud af høj kvalitet - for alle borgere og generationer. 
Borgernes og foreningslivets adgang til velfungerende kul-
tur- og idrætsfaciliteter har en afgørende rolle heri. Frede-
riksbergs borgere skal have mulighed for at dyrke idræt og 
være fysisk aktive gennem hele livet. Derfor skal kommunen 
være med til at sikre, at der tilbydes gode og tilstrækkelige 
faciliteter. Frederiksberg er en næsten fuldt udbygget kom-
mune. Derfor er der begrænsede muligheder for at anlægge 
nye faciliteter. Kommunen er dog konstant opmærksom på 
nye og alternative muligheder for etablering af nye faciliteter  
til både den organiserede og selvorganiserede idræt. Der 
skal også arbejdes på, at de eksisterende faciliteter udnyttes 
maksimalt. Der lægges desuden vægt på, at der som sup-
plement til foreningstilbuddene findes kommunale tilbud, 
der kan give børn og unge mulighed for en aktiv fritid. Af-
tenskoler og øvrige frivillige folkeoplysende foreninger skal 
også have gode vilkår, der betyder, at de kan bidrage med 
et bredt udvalg af fritidstilbud til borgerne. Ved at prioritere 
arealer og at indarbejde kultur- og fritidsfaciliteter i takt med 
byudviklingen, skabes der attraktive, levende og socialt bæ-
redygtige byområder.

MÅLSÆTNINGER
• Frederiksbergs kultur- og fritidsliv skal være kende-

tegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil.
• Frederiksberg skal have et mangfoldigt kultur- og fritids-

liv, hvor flere involverer sig.
• Ved kommunalt ejede skoler og institutioner skal op-

holdsarealerne være åbne, anvendelige og invitere til 
brug for bevægelse, leg og aktivitet uden for skolernes 
undervisningstid og institutionernes åbningstid.

• Bedre udnyttelse og forbedring af eksisterende kultur- 
og idrætsfaciliteter.

• Der placeres inden- og udendørs idrætsredskaber  
i byudviklingsområderne, ved campusområder og  
i andre velegnede byrum.

• Nye idrætsfaciliteter til både den organiserede og  
selvorganiserede idræt etableres.
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AT SKABE PLADS TIL ALLE

Der åbnes dog kun i begrænset omfang for større nybygge-
rier med nye store familieboliger. De vil primært blive frem-
met, hvis de medvirker til at løfte et kvarter og dets bymæs-
sige kvaliteter eller på anden måde er med til at understøtte 
den socialt bæredygtige by. 

Frederiksberg Kommune har en vigtig opgave i at finde bo-
liger til borgere med særlige behov, herunder nye borgere, 
som kommer som flygtninge.
 
MÅLSÆTNINGER
• Byens boligområder skal være socialt bæredygtige. 
• På hele Frederiksberg skal der ved nybyggeri af boliger 

sikres variation i boligtyper, boligstørrelser og ejer-
former bl.a. med henblik på, at generationerne mødes  
og har gavn af hinanden.

• Muligheder for bolignære fællesskaber skal indgå  
med stor vægt i planlægningen.

BYFORNYELSE    
Byfornyelsen skal sikre udviklingen af Frederiksbergs bolig-
masse og gårdanlæg. Byfornyelsen skal medvirke til en for-
bedring af boligstandarden og sikre tidssvarende boliger af høj 
kvalitet samt etablering af større og bedre fælles opholdsarea-
ler. Små og uhensigtsmæssige gårdrum kan med fordel sam-
menlægges og gøres grønnere. Ulige fordelte opholdsarealer 
kan omdannes til egnede udendørsarealer med adgang til sol-
lys, vanskelige adgangsarealer kan afhjælpes og affaldshånd-
tering kan ske på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde.

Byfornyelsestilskuddet skal give incitament til, at private ejere 
igangsætter renovering- og forbedringsarbejder på deres ejen-
domme, så boligmassen på Frederiksberg løbende vedlige-
holdes, energieffektiviseres og fremstår i god stand i bybille-
det. Byfornyelsesindsatsen rettes særligt mod Nordre Fasanvej 
Kvarteret, hvor der samtidig gennemføres områdefornyelse. 

BOLIGER
Frederiksberg er en attraktiv boligby med mange forskel-
lige boligtyper, som er godt blandet i byens kvarterer med 
stor nærhed til lokale servicetilbud. Byens boligområder skal 
opretholdes og udvikles, så de forskellige behov for boliger 
kan imødekommes. Kvaliteten af den eksisterende bolig-
masse skal så vidt muligt og under hensyntagen til det ar-
kitektoniske udtryk og kulturhistoriske træk kunne udvikles 
efter borgernes behov med elevatorer, altaner, tagterrasser 
med videre. 

Det fremtidige boligbyggeri skal kunne tilbyde forskellige 
bolig- og ejerformer, der blandes overalt i byen. Boligerne 
skal så vidt muligt være fleksible for ændringer i indretnin-
gen, og der lægges vægt på at tilbyde attraktive boliger til 
unge, til seniorer, til singler og til borgere med særlige bo-
ligbehov. 

I kraft af de store uddannelsesinstitutioner på Frederiksberg 
er der mange unge under uddannelse, som søger en bolig. 
Muligheden for etablering af kollegie- og ungdomsboliger 
har igennem hele sidste planperiode derfor haft høj priori-
tet. Fra 2016-18 bliver der opført cirka 1.150 nye boliger ret-
tet mod studerende. Denne udvikling ønsker Frederiksberg 
Kommune at forsætte, idet studieboliger især fremmes, hvis 
de kan tilbyde nye fællesskaber, der for eksempel fremmer 
iværksætteri, samt hvis de er med til at øge bykvaliteten i 
et område. Et andet segment, der efterspørger en særlig 
boligtype på Frederiksberg, er en ny gruppe af seniorer. De 
ønsker en moderne, tilgængelig og mindre bolig, gerne med 
mulighed for særligt socialt fællesskab omkring boligen. Så-
danne typer af boliger skal fremmes, så boligmassen på Fre-
deriksberg imødekommer alle livets faser. 

Frederiksbergs borgere lever i mange forskellige familiefor-
mer, som byens boliger også skal understøtte, hvilket bety-
der, at der skal være en høj grad af variation i boligstørrelser. 

LIVSKVALITET
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MÅLSÆTNINGER
• Byfornyelsen skal bidrage til attraktive og tidssvarende 

boliger og gårdanlæg i karréerne.
• Byfornyelsen skal bidrage til at Frederiksberg Kommune 

når sit mål som CO2-netural kommune i 2035.
• Byfornyelsen og områdefornyelsen i Nordre Fasanvej 

Kvarteret skal understøtte hinanden for at opnå en 
samlet positiv udvikling af kvarterets boliger og opholds-
arealer. 

• Klimavenlige løsninger og skybrudssikring skal indarbej-
des i fornyelsen af gårdanlæg.

OMRÅDEFORNYELSE
Med områdefornyelse kan der iværksættes en positiv udvik-
ling i byens udvalgte kvarterer ved at forbedre nærmiljøerne 
og ved at fremme trivslen og de boligsociale indsatser. Dette 
kan bl.a. ske gennem forbedring af udearealer, veje og plad-
ser, etablering af beboerlokaler, igangsætning af fælles aktivi-
teter, integrationsindsats og særlig indsats for børn og unge. 
Områdefornyelse skal foregå som fælles koordinerede tiltag 
i tæt samarbejde med områdernes beboere og brugere. I de 
byområder, hvor der er behov for udvikling i forhold til tryg-
hed og trivsel, skal den boligsociale indsats intensiveres med 
henblik på at skabe velfungerende og attraktive lokal- og bo-
ligområder. Der er i dag områdefornyelse i Nordre Fasanvej 
Kvarteret, Søndermarkskvarteret og Svømmehalskvarteret 
Vest. Muligheden for en ny områdefornyelse i den vestlige 
del af Frederiksberg er ved at blive undersøgt. 

MÅLSÆTNINGER
• Områdefornyelse skal ske i tæt samarbejde med  

om rådernes beboere og brugere.
• Områdefornyelse skal sikre, at de berørte kvarterer 

løftes både fysisk, kulturelt og socialt.

DEN SOCIALT BÆREDYGTIGE BY
Frederiksberg skal være en by for alle, og udviklingen af byen 
skal fortsat understøtte og bredt tilgodese byens borgere. 
Frederiksberg Kommune skal sammen med byens aktører 
udvikle byen og herigennem styrke den sociale bæredygtig-
hed. Med de kommende byggerier og renoveringer i byen, 
tænkes der på tværs af målgrupper og samarbejdspartnere 
for at udvikle de bedste rammer for alle. Understøttelse af 
mulighederne for møder på tværs bidrager til at styrke byen 
og løfte, hvor der er behov. Der skal sikres et udbud af boli-
ger, der passer til den enkeltes behov hele livet. Det sker for 
eksempel gennem samarbejdet med de almene boligorga-
nisationer om fleksibel anvisning, boligsociale indsatser og 
med områdefornyelse og byfornyelse. På den måde sikres 
den sociale, fysiske og kulturelle udvikling af byen - til gavn 
for hele byen. Frederiksberg skal være en by for alle genera-
tioner og skal understøtte alle generationers aktive liv, sam-
vær og mødet mellem generationerne. 

MÅLSÆTNINGER
• Det skal undersøges og afdækkes, hvordan Frederiks-

berg Kommune sammen med byens aktører kan styrke 
den sociale bæredygtighed på Frederiksberg.

• Der skal udvikles en plan for den socialt bæredygtige by, 
herunder boligudvikling, områdefornyelse, boligsociale 
indsatser med mere.

• Samarbejdet med den almene sektor skal styrkes, og der 
skal etableres 100 nye almene familieboliger.

• I samarbejde med de almene boligselskaber og andre 
aktører skal der udvikles projekter med særlige boformer 
tilpasset forskellige målgrupper.

• Data og regnskab til måling af byens sociale bæredyg-
tighed skal udvikles.
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FREMTIDENS BOLIGER
PÅ FREDERIKSBERG
En af Frederiksbergs mange kvaliteter som boligby er, at der er nærhed til butikker, service-
tilbud og kollektiv trafik. Samtidig er det en mangfoldig by med en variation i boligformer, 
ejerformer og boligstørrelser. At det er en attraktiv boligby, afspejler sig bl.a. i boligpriserne.

Frederiksberg skal også i fremtiden være en socialt bæredygtig by med forskellige boligtyper. 
Der skal skabes et varieret boligudbud, så der er plads til mange forskellige livsformer, her-
under ældre, unge, studerende, udsatte borgere, familier, storfamilier og singler. Desuden 
ønsker kommunen at fremme fællesskaber på tværs af forskellige befolkningsgrupper.

Alternative boformer skal fremmes, og planmæssigt arbejdes der for varierede bolig- og ejer-
former i de enkelte bykvarterer. Kommunen samarbejder med private investorer og almene 
boligselskaber om at opnå denne målsætning. Kommunen vil have fokus på at planlægge for 
alle. I den forbindelse indgår det i vurderingen af projekterne, hvorvidt man vil benytte de 
lovmæssige muligheder for at stille krav om en andel af almene boliger i lokalplanlægningen.

På Frederiksberg er der forholdsvis flere store lejligheder end i resten af hovedstaden. Samti-
digt er 3/4 af alle husstande på 1 eller 2 personer. Der skal stadig være store lejligheder på Fre-
deriksberg, men i denne kommuneplan sættes minimumsstørrelsen ned for nye boligprojek-
ter, så der muliggøres en større variation i boligstørrelserne ved tilførsel af nye, mindre boliger.

Boligtilvækst er ikke et mål i sig selv, men kan ske ud fra Frederiksberg Kommunes målsæt-
ninger om at fremme levende og blandede kvarterer. Projekter vil blive vurderet ud fra den 
kvalitet, de tilfører byen. Det kan for eksempel være høj arkitektonisk kvalitet, trygge nær-
miljøer, tilgængelighed og varieret boligudbud. Da erhverv også er vigtigt i en blandet by, vil 
kommunen være tilbageholdende med konverteringer fra erhverv til bolig.

Gode byrum
På Danasvej skal den tidligere SU-Styrelse 
transformeres til studieboliger, seniorbo-
liger, erhverv og bibliotek. Projektet giver 
attraktive boliger, der passer ind i områ-
det, og samtidig sikrer istandsættelse af 
et spændende bygningsmiljø. De arkitek-
toniske kvaliteter i bygningerne bevares 
og udvikles, og der skabes gode grønne 
opholdsarealer til beboerne, lokalområ-
det og brugerne af biblioteket.
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VORES FÆLLES LØSNINGER
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Boliger et særligt sted
På ”Falck-grunden” på Nordre Fasanvej opføres 124 almene stu-
dieboliger med butik og Falck-station i stueetagen. Bygningen er 
tilpasset den store skala ved Bispeengbuen og udformes, så den 
danner ”ryg” mod Bispeengbuen og virker som støjskærm. Bo-
ligerne udformes med eget bad, toilet og køkken. Der etableres 
et fælles studierum, et stort fællesrum med køkken og et vaskeri. 
Bygningens terrassering skaber hævede opholdsarealer på tag-
terrasser i flere niveauer, som giver mulighed for udendørsliv. 
Foran bygningen anlægges en mindre plads, og tagterrassen i 
første sals højde bliver tilgængelig for lokalområdet. 

Varierede boligtyper
Oven på den kommende Frederiksberg Allé Station anlægges nye 
boliger og Madkulturens Hus. Bygningen indrettes med en variation 
af boligtyper målrettet forskellige livsformer. Huset sammensættes af 
fem mindre byhuse, som indeholder hver sin boligtype. Boligtyperne 
udformes som 2-plans og 3-plans ”rækkehuse” rettet mod familier og 
mindre studio-lejligheder til unge og singler. Boligerne orienterer sig 
med altaner og altangange mod en fælles grøn gårdhave, der både 
fungerer som indgang til boligerne og som grønt opholdsareal.
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VIDENSBYEN
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Frederiksberg har en lang historie som uddannelses- og vidensby.  
De centralt beliggende campusområder er tydelige i bybilledet og  
udgør markante omdrejningspunkter for byens rum og dynamik.  
Frederiksberg vil fremme uddannelsesinstitutionernes ud viklings-
muligheder og prioriterer derfor arbejdet med at udvikle og integrere 
campusområderne med byen højt. Den store koncentration af videns-
erhverv og uddannelsesinstitu tioner på Frederiksberg udgør en  
væsentlig ressource i Greater Copenhagen og har et potentiale for at 
bidrage til udvikling og vækst. Frederiksberg vil derfor styrke mulig-
hederne for, at flere virksomheder og arbejdspladser vælger Frederiks-
berg - også når de vækster. Samarbejde om udvikling af viden, tekno-
logi og service mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder  
og kommunen skal styrkes, blandt andet ved at skabe attraktive  
udviklingsmiljøer, der under støtter netværk og vækst i  
videnserhverv og iværksættermiljøer. 

Frederiksberg skal være en dynamisk vidensby 
med optimale rammer for uddannelsesinstitu-
tioner - fra folkeskole til universitet. En by, der 
understøtter Greater Copenhagens profil og 
bidrager til dynamikken i lokalsamfundet og 
udvikling af velfærd gennem synergi mellem 
vidensmiljøet, erhvervsliv og kommune. 

VISION
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UDVIKLING AF BYINTEGREREDE  
UDDANNELSESMILJØER  
30.000 studerende præger det daglige bybillede på Fre-
deriksberg, og uddannelsesinstitutionerne og campus-
områderne er blevet en stor og vigtig del af Frederiksbergs 
identitet og byliv. Uddannelsesmiljøernes integration 
i byen vægtes højt, både i relation til de vigtige forbin-
delser og i relation til de omkringliggende byfunk tioner. 
Uddannelsesinstitutionerne på Frederiksberg dækker  
et bredt udsnit af uddannelsessektoren: Gymnasier, KU 
Frederiksberg Campus, CBS, Hærens Officersskole, Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium, Professionshøjskolen 
Metropol, Niels Brock, TEC, VUF m.fl. 

ANVENDELSE OG UDVIKLING AF VIDEN
Uddannelsesinstitutionernes centrale placeringer gør 
dem meget attraktive for de studerende - også interna-
tionalt, men gør dem også til stærke omdrejningspunkter 
i byen. Attraktive og tilgængelige studiemiljøer, studie-
boliger, kvalitetsbyrum til ophold og gode forbindelser til 
og i campusområderne er ikke kun til gavn for de stude-
rende. Det er også til gavn for borgerne og erhvervs livet 
på Frederiksberg. Kvaliteten af campusområderne og 
uddannelsesinstitutionernes udviklingsmuligheder spil-
ler en meget stor rolle for Greater Copenhagens vækst- 
potentiale og internationale styrkeposition. 

NETVÆRK OG FÆLLESSKABER
En tredjedel af Frederiksbergs godt 10.000 virksom-
heder er videnserhverv. De mange virksomheder er fuldt 
integrerede i byen og befinder sig ikke bare i bymidten 
eller de særligt udpegede erhvervsområder, men også 
langs de lokale handelsgader og i boligområderne, for 
eksempel som enkeltmandsvirksomheder. 

Mange uddannelsesinstitutioner og den tilhørende forsk-
ning er en væsentlig lokaliseringsfaktor for virksomheder. 
Det skyldes tilstedeværelsen af uddannet arbejdskraft 
samt specialiseret og højt vidensniveau. Et andet vigtigt 
vækstpotentiale er koblingen mellem virksomhederne og 
uddannelsesinstitutionerne med henblik på gensidig ud-
vikling, entreprenørskab og innovation.

Frederikbergs store trafikale tilgængelighed med kollek-
tiv trafik i kombination med uddannelsesinstitutionerne 
styrker lokaliseringsfaktoren for virksomheder markant.
Frederiksberg understøtter, at Greater Copenhagen får 
mere økonomisk vækst. Dels fordi mange frederiksberg-
ske virksomheder får direkte gavn af øget økonomisk 
vækst, ligesom mange frederiksbergborgere arbejder i 
andre kommuner i Greater Copenhagen. Frederiksberg 
Kommune kan være med til at skabe gode fysiske rammer 
for mødet virksomheder imellem og mellem uddannel-
sesinstitutioner og virksomheder. Det kan blandt andet 
ske ved en fortsat integration mellem campus områderne 
og den øvrige by.
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VIDENSBYEN

UDVIKLINGSMULIGHEDER FOR 
UDDANNELSESINSTITUTIONERNE
Frederiksberg Kommune prioriterer uddannelsesinstitu-
tionernes udviklingsmuligheder som en vigtig del af Fre-
deriksberg og Greater Copenhagens samlede potentialer. 
Det hænger tæt sammen med uddannelsesinstitutionernes 
samspil med byen omkring. Derfor skal campusområderne 
integreres i byens rum, med de vigtigste forbindelser og 
med andre byfunktioner. Dialogen og samarbejdet mellem 
kommunen, uddannelsesinstitutionerne og andre relevante 
parter, for eksempel virksomhederne og foreningerne, skal 
intensiveres. Det kan ske eksempelvis gennem samarbejds-
aftaler, fælles udviklingsprojekter og Frederiksberg Science 
City.

MÅLSÆTNINGER
• På og omkring campusområderne og uddannelsesinsti-

tutionerne skal der udvikles dynamiske bymiljøer med 
flere aktiviteter og byfunktioner, herunder erhvervs-, 
kultur- og idrætsfaciliteter.

• De store uddannelsesinstitutioner skal understøttes i at 
oprette innovations- og erhvervsmiljøer, forskerparker 
og lignende.

• Områderne med CBS, KU Frederiksberg Campus, 
professionshøjskolerne og de øvrige uddannelses- og 
forskningsinstitutioner samt gymnasierne bibeholdes til 
undervisningsformål med mulighed for at gennemføre 
de for institutionerne nødvendige moderniseringer og 
udvidelser.

• Campusområderne skal integreres med den øvrige by  
og være åbne og tilgængelige for alle, der opholder sig 
på Frederiksberg.

• Den grønne Sti udvikles fortsat som et vigtigt bindeled 
mellem campusområderne og på tværs af kommune-
grænsen.

• Vidensmiljøerne skal udvikles, blandt andet gennem 
samarbejdet i Greater Copenhagen.

• Samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune og ud-
dannelsesinstitutionerne udvikles og styrkes gennem 
udviklingsfællesskaberne Frederiksberg Science City, 
Slotskredsmøde og Frederiksberg Uddannelsesforum.

• Det grønne bånd som løber mellem uddannelsesinstitu-
tioner på Frederiksberg skal synliggøres og styrkes.

UDVIKLING AF BYINTEGREREDE
UDDANNELSESMILJØER
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STUDIELIV 
Byens liv og muligheder er en vigtig ramme for de mange 
studerende på Frederiksberg og dermed uddannelsesinsti-
tutionernes attraktivitet, udviklingsmuligheder og kvaliteten 
af studielivet. Byen skal have mere ud af de mange stude-
rendes tilstedeværelse og den dynamik, de omsætningsmu-
ligheder og det byliv, som en pulserende videns- og uddan-
nelsesby giver. Byudviklingen skal tilpasses de studerende, 
særligt når det gælder bymiljø og byens rum. 

Uddannelsesinstitutionerne på Frederiksberg får flere og 
flere studerende, og de efterspørger i høj grad kollegie- og 
studieboliger. Den store efterspørgsel på studieboliger er 
især en udfordring, når uddannelsesinstitutionerne skal ud-
vikle deres internationale profil. I byudviklingen prioriterer 
Frederiksberg Kommune derfor boliger til studerende højt.

MÅLSÆTNINGER
• Der opføres yderligere kollegie-, gæste-, forsker-  

og ungdomsboliger i og uden for campusområderne.
• Frederiksberg understøtter muligheden for, at flere 

studerende kan finde boliger i den øvrige boligmasse, 
blandt andet gennem fleksible udlejningsregler i  
almennyttige boliger. 

• Frederiksberg skal rumme mulighed for et dynamisk  
studieliv med sociale bymiljøer, opholdssteder og facili-
teter til kultur, idræt og bevægelse, ligesom der  
skal skabes rammer for ro og fordybelse.

• På campusområderne skabes flere muligheder for  
ophold og byliv, der både kan bruges af studerende  
og borgere.

• På strækningerne ved og mellem uddannelsesinsti-
tutionerne skal byliv og de attraktioner, der tiltrækker 
studerende, fremmes.

• I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne udpeges 
områder inden og uden for campus områderne til  
”studieliv”. 

•  Ved udvikling af campusområderne arbejdes der ud fra 
helhedsplaner, der vil beskrive, hvordan de rekreative 
værdier udvikles, som for eksempel ved etablering af  
nye områder og bedre forbindelser.
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VIDENSERHVERV    
Mange virksomheder på Frederiksberg befinder sig inden 
for rådgivning, kommunikation og it. Denne gruppe virk-
somheder er en del af en større erhvervsstrukturudvikling 
i Greater Copenhagen og er sammen med de mange ud-
dannelsesinstitutioner vigtige parter i Frederiksberg som 
vidensby.

De mange mindre erhvervsvirksomheder, primært inden for 
vidensservice, er også med til at skabe skabe liv i de lokale 
byområder og er med til at understøtte andre lokale erhverv.
Frederiksberg rummer mange typer erhverv, for eksempel 
håndværksmæssige virksomheder med en høj grad af spe-
cialiseret viden, detailhandel og serviceerhverv.

Manglen på plads begrænser dog virksomhedernes vækst-
muligheder på Frederiksberg. 

For at skabe gode rammer for kontor- og serviceerhvervene, 
og dermed vidensservicesektoren, fastholdes muligheden 
for placering af erhverv i størstedelen af byudviklingsområ-
derne samt i etageboligbebyggelsen langs de overordnede 
og mindre trafikveje.

For at fastholde udviklingsmulighederne for erhvervslivet på 
Frederiksberg generelt og for at sikre synergien mellem de 
mange forskellige typer erhverv er Frederiksberg Kommune 
ydermere tilbageholdende med konverteringer fra erhverv 
til bolig.

ANVENDELSE OG  
UDVIKLING AF VIDEN

VIDENSBYEN
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MÅLSÆTNINGER
•  Frederiksbergs erhvervsprofil og vidensservice- 

sektorens rammebetingelser udvikles.
•  Byudviklingen skal tage højde for og understøtte de 

helt unikke lokaliseringsfaktorer for virksomheder, som 
campusområderne og de omkringliggende områder har  
i kombinationen med nærheden til kollektiv trafik.

•  Områder med små erhvervslejemål skal fastholdes som 
lokaliseringsmulighed for de mange små og nyopstar-
tede virksomheder.

•  Mindre, lokale virksomheder skal have flere muligheder 
for at anvende lokale lokaliteter såsom kulturhuse og 
biblioteker til møder, mindre arrangementer med videre.

•  Kommunens erhvervsstrategi skal understøtte erhvervs-
udviklingen på Frederiksberg gennem en række indsat-
ser og fokus på udvikling af kommunens service over  
for virksomheder.
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SYNERGI MELLEM VIDENSBYENS 
AKTØRER 
Den store koncentration af videnserhverv og uddannelses-
institutioner på Frederiksberg udgør et potentiale, som byen 
kan få mere ud af. Frederiksberg Kommune og de offentlige 
institutioner er vigtige parter enten direkte eller som facilita-
torer og igangsættere af initiativer. Koblingen og netværks-
dannelsen mellem virksomhederne og uddannelsesinstitu-
tionerne drejer sig først og fremmest om at tilføre en viden 
til virksomhederne, der kan styrke vidensproduktionen. 
Men det drejer sig også om at tilvejebringe praksisviden fra 
eksempelvis kommunale institutioner til udvikling hos virk-
somhederne og uddannelsesinstitutionerne. 

En af de grundlæggende forudsætninger er at skabe bedre 
muligheder for mødet mellem de forskellige aktører, og her 
spiller de fysiske rammer og bymiljøet en stor rolle. 

For at skabe muligheder for synergi mellem uddannelses-
institutioner, virksomheder og den offentlige sektor skal der 
også være fokus på dialog, partnerskaber, samarbejde og 
netværk på tværs. En bedre integration og kontakt mellem 
uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne og kommunen 
skal være med til at profilere Frederiksberg overfor de stude-
rende som et godt sted at starte virksomhed. Frederiksberg 
Science City skal være med til at udvikle og understøtte sam-
arbejdet mellem vidensbyens aktører. 

NETVÆRK OG FÆLLESSKAB

VIDENSBYEN
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MÅLSÆTNINGER
• Der kan lokaliseres mindre virksomheder i campus-

områderne for eksempel i form af kontorfællesskaber 
og afgrænsede erhvervs- og iværksættermiljøer, der 
også kan rette sig mod studerende - med afsæt i 
uddannelses institutionernes forskningsmæssige fokus.

• Campusområderne og de øvrige uddannelsesinstitutio-
ner skal integreres yderligere med den øvrige by for at 
skabe flere muligheder for mødet mellem virksomheder, 
studerende og forskere.

• Den unikke samlokalisering af to universiteter forbedres 
ved at udvikle og forbedre forbindelser i og imellem 
campusområderne.

• Flere studerende og nyuddannede på Frederiksberg 
starter virksomhed på Frederiksberg.

• Etablering af Frederiksberg Erhvervsforum skal styrke 
den beskæftigelsesrettede erhvervsindsats.
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Netværk og fællesskaber
Den Grønne Sti er en livsnerve 
gennem byen, der sikrer fysisk 
sammenhæng og let tilgængelig-
hed. Stien, der er indrettet til både 
cyklister og fodgængere, er ikke 
bare en vigtig pendlerrute, men 
også et betydningsfuldt rekreativt 
rum i byen. Som en del af byens 
trafikale netværk danner den kob-
ling mellem vidensmiljøer på tværs 
af kommunegrænsen. Et netværk, 
der vil styrkes yderligere, når City-
ringen kommer i drift fra 2019. 

VORES FÆLLES LØSNINGER

  CBS KILEN

  TEC

  DIAKONISSESTIFTELSENS UDDANNELSCENTER

  CBS

  CBS

  CBS

  METROPOL
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VIDENSMILJØER
De etablerede vidensmiljøer omkring universiteterne på Frederiksberg 
ligger centralt og er godt koblet til byens infrastruktur. Campusmiljø-
erne og byen er på den måde både velintegrerede og velfungerende. 

Vidensmiljøer opstår også omkring de mange øvrige uddannelses-
institutioner på Frederiksberg, hvor byfunktioner integreres - for ek-
sempel i form af rekreative byrum eller tilgængelige faciliteter. Det 
gælder også omkring de mange nye studieboliger, der indpasses i den 
eksisterende by, og sikrer et studieliv med let adgang til byens tilbud.

Vækst og udvikling af vidensmiljøer i Greater Copenhagen understøttes 
i samarbejdet Greater Copenhagen Science Cities med bl.a. analyse og 
kortlægning af forskningsmæssige styrkepositioner.

Lokalt er der vækstpotentiale i at danne et mere finmasket netværk mel-
lem uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder. Det kan blandt 
andet gøres ved at understøtte særlige forskningsmiljøer, skabe attrak-
tive rammer for unge virksomheder og fortsat arbejde med et bymiljø af 
høj kvalitet.
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Udvikling af byintegrerede uddannelsesmiljøer 
CBS udvikler området på Solbjerg Plads under 
overskriften Solbjerg Campus Development. Ud 
fra en rammesættende masterplan arbejdes der 
med en moderne integreret bycampus, hvor over-
gangen mellem by og campus forbedres, hvor der 
skabes inviterende og rekreative byrum inde på 
selve campus, og hvor nye rumligheder giver mu-
lighed for et indblik i livet på CBS.

Anvendelse og udvikling af viden
KU Frederiksberg Campus arbejder 
med en udviklingsplan for et åbent, 
sammenhængende undervisnings- 
og forskningsmiljø. Der er planlagt 
en større etapedelt udbygning ved 
Bülowsvej til Copenhagen Plant 
Science Centre på 20.000 m2. Før-
ste etape er realiseret i 2016.

  CBS

  KU FREDERIKSBERG CAMPUS

  METROPOL
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KLIMABYEN FOR 
FREMTIDEN

Frederiksberg skal være et bæredygtigt 
storbyområde, der er CO2-neutralt, godt 
rustet til fremtidens klima, og som gen-
nem innovative miljø- og klimaløsninger 
skaber en grønnere og renere by med 
mere livskvalitet for borgerne.

VISION
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Frederiksberg har gode forudsætninger for at blive et bæredygtigt  
storbyområde. Frederiksberg er en af Danmarks mest cyklende  
byer, og der investeres fortsat i cykeltrafikken. Den kollektive trafik  
er fintmasket og højfrekvent med metroen som rygrad. Og der er 
mere metro på vej som et centralt element i arbejdet med at fremme  
et bæredygtigt trafiksystem. Frederiksberg har sat ambitiøse mål for  
CO2-neutralitet. Mål, der opnås gennem satsning på energi-
effektivisering og vedvarende energi. 
Der er en meget høj tilslutning til klimarigtig fjernvarme, som bl.a.  
udnytter affald til energiproduktion. Og Frederiksberg arbejder  
målrettet med klimatilpasning, så byen bliver mindre sårbar over  
for ekstremregn og højere temperaturer samtidig med, at vi  
fremmer byens rekreative tilbud og den biologiske mangfoldighed.
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DEN KLIMATILPASSEDE BY
Frederiksberg arbejder målrettet med klimatilpasning, 
så fremtidens hyppigere skybrud og varmere somre kan 
håndteres. Frederiksberg skal være en robust by, der 
hurtigt kan fungere igen efter ekstremt vejr, så byens og 
kommunens drift påvirkes mindst muligt. Byens mang-
foldige natur skal styrkes gennem udviklingen af den blå-
grønne by.

DEN CO2-NEUTRALE BY  
OG BESKYTTELSE AF MILJØET
Frederiksberg vil bidrage til at mindske den menneske-
skabte påvirkning af klimaet gennem energieffektivise-
ringer og udbredelse af vedvarende energi. Som en tæt 
befolket by midt i Hovedstaden har Frederiksberg gode 
muligheder for at skabe bæredygtige og innovative miljø-
løsninger. Håndtering af affald og støj samt forurening af 
luft, jord og grundvand kan ske på en måde, så vi både 
sikrer borgernes sundhed og belaster miljøet mindst mu-
ligt. 

BÆREDYGTIG MOBILITET
Høj mobilitet er centralt for byen. Det skal være let at 
bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted. Trafikken giver 
byen puls og sammenhængskraft. Men Frederiksberg 
skal også som klimaby sørge for mobilitet på et bæredyg-
tigt grundlag, så de forskellige transportformer udnyttes 
bedst muligt i den tætte by. Trafikkens forurening skal 
begrænses og byens rum skal være tilgængelige, attrak-
tive, spændende og trygge at bevæge sig i.

SMART CITY 
På Frederiksberg arbejder vi aktivt med Smart City-
løsninger for at udvikle og optimere brugen af de res-
sourcer, byen har til rådighed. På grund af kommunens 
unikke størrelse, byens netværksmæssige infrastruktur 
og byens almene digitale modenhed, er Frederiksberg 
særlig velegnet til at implementere Smart City-løsninger 
for eksempel på byens trafikale, miljø- og klimamæssige 
udfordringer. Løsninger, der alle er med til at gøre Frede-
riksberg til et attraktivt sted at bo og arbejde. 
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KLIMABYEN

KLIMATILPASNING
Frederiksberg arbejder målrettet med klimatilpasning, så de 
hyppigere skybrud og varmere somre, som forventes i frem-
tiden, kan håndteres. Frederiksberg vil minimere risikoen 
for oversvømmelser og gøre byen sundere ved at fremme 
grønne og blå elementer. 

Klimatilpasningen skal integreres i kommunens planlægning 
og byudvikling, så løsningerne opfylder flere formål og giver 
synergi til byen, ligesom vi på den måde får mest muligt ud 
af investeringerne. 

Indsatsen, som forventes at strække sig over de kommende 
20 år, omfatter primært grønne overfladeløsninger, der for-
sinker, transporterer, nedsiver og opmagasinerer vand.

DEN KLIMATILPASSEDE BY

Arbejdet vil blive gennemført i tæt samarbejde med Frede-
riksberg Forsyning og øvrige kommuner og aktører i regio-
nen, og udviklingen af nye og fremtidssikrede klimaløsnin-
ger vil blive foretaget i samarbejde med byens virksomheder, 
borgere og vidensinstitutioner.

De nærmere indsatser er beskrevet i kommunens klima-
tilpasnings- og skybrudsplaner. I 2016 er der i samarbejde 
med Frederiksberg Forsyning indsendt en rammeansøgning 
til Forsyningssekretariatet, der muliggør realiseringen af et 
infrastrukturnet af skybrudsveje, skybrudsledninger, forsin-
kelsesveje, grønne veje og forsinkelsespladser i byen.
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MÅLSÆTNINGER
•  Fremtidens oversvømmelser skal minimeres ved at  

etablere lokale anlæg til håndtering af skybrud.  
Kommunen har et mål om, at der højst én gang hvert  
100 år må stå mere end 10 cm vand på terræn.

•  Lokal håndtering af regnvand skal fremmes blandt andet 
ved hjælp af grønne tage samt nedsivning og genbrug 
af regnvand. 30 % af regnvandet skal være afkoblet fra 
kloaksystemet inden for 100 år. 

•  Beplantning, træer, grønne overflader og åbne vand-
elementer skal fremmes for at skabe en blå-grøn by,  
som samtidig er med til at reducere effekten af de  
fremtidige temperaturstigninger. 

•  Samarbejdet med vidensinstitutioner, beboerforeninger 
og erhvervsliv, der kan forebygge oversvømmelser og 
samtidig inddrage borgere og virksomheder i planlæg-
ning af konkrete lokale løsninger, skal styrkes.
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KLIMABYEN

REDUKTION AF CO2

Frederiksberg Kommune går foran for at modvirke klima-
forandringerne og mindske CO2-udledningen. Det betyder, 
at ressourceforbruget skal begrænses og energiforsyninger 
omlægges til vedvarende energi. Kommunen arbejder for 
at skabe rammerne for en bæredygtig udvikling, som både 
øger livskvaliteten hos borgerne, og samtidig skaber en 
fremtidssikret by uden afhængighed af fossile brændsler. 

Frederiksberg vil arbejde for at opnå fossilfrihed ved at følge 
en udvikling, som sikrer et balanceret og fleksibelt energi -  
system. Det kræver væsentlige energibesparelser i bygnin-
gerne og gadebelysningen og en væsentlig indsats med om-
stilling af transporten til mere cykling, kollektiv transport og 
alternative drivmidler. Det kræver også fremme af en CO2- 
neutral fjernvarmeforsyning baseret på en høj andel af bio-
masse, affaldsforbrænding, geotermi, store varmepumper, 
varmelagring og solvarme.

Frederiksberg Kommune reducerer desuden egen klima-  
og miljøbelastning gennem grønne indkøb.

MÅLSÆTNINGER
• Frederiksberg reducerer CO2-udledningen med  

minimum 50 % i 2020 og 85 % i 2030 i forhold til 2005.
• Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2035.
• Virksomheden Frederiksberg Kommune reducerer  

CO2-udledningen med mindst 3 % årligt frem mod 2018.
• Frederiksberg Kommune stiller miljøkrav til sine leve-

randører og er med i partnerskab for offentlige grønne 
indkøb.

DEN CO2-NEUTRALE BY  
OG BESKYTTELSE AF MILJØET

BÆREDYGTIGT BYGGERI
Byggeriet og driften af bygningerne står for størstedelen af 
det samlede energi- og ressourceforbrug, og kvaliteten af 
bygningerne er afgørende for menneskers sundhed og livs-
kvalitet. 

Frederiksberg Kommune vil mindske miljøbelastningen og 
energiforbruget fra byggeri og bygninger markant. Kom-
munen går foran med energirenovering af den kommunale 
bygningsmasse samt pilotprojekter, hvor kommunale ejen-
domme skal leve op til DGNB-bæredygtighedscertificering.

Energirenovering af private ejendomme fremmes gennem 
byfornyelsesindsatsen samt gennem samarbejde med og 
rådgivning af boligejere, andelsboligforeninger og boligsel-
skaber. På Frederiksberg er der en særlig udfordring med at 
energirenovere den bevaringsværdige bygningsmasse, der 
skal sikre både den miljømæssige og arkitektoniske kvalitet. 

MÅLSÆTNINGER
• Kommunen gennemfører pilotprojekter med DGNB  

certificering af større bygge- og renoveringsprojekter  
og anvender udvalgte kriterier ved mindre projekter.

• I forbindelse med nye lokalplaner lægges der vægt på  
at fremme bæredygtigt byggeri.

• Energirenovering fremmes gennem rådgivning af  
boligejere, andelshavere og lejere. 

• Der foretages energirenovering af den kommunale  
bygningsmasse.
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FORSYNING OG VEDVARENDE ENERGI
Frederiksberg Forsyning leverer fjernvarme, fjernkøling, by- 
gas og drikkevand til borgerne på Frederiksberg og bort-
leder spilde- og regnvandet. Frederiksberg Kommune og 
Frederiksberg Forsyning arbejder tæt sammen for at nå  
ambitionen om at gøre Frederiksberg CO2-neutral i 2035. 

På Frederiksberg dækkes 99 % af varmebehovet med fjern-
varme. Frederiksberg Kommune samarbejder med andre 
kommuner om vores fælles forsyningsnet og deltager aktivt i 
at udvikle fjernvarmen mod fleksibilitet og fossilfrihed. 

Øvrige indsatsområder er fjernkøling, biogas og vindenergi. 
Fjernkøling sikrer en mere energieffektiv køling af bygninger 
sammenlignet med traditionel køling. Bygassen til madlav-
ning bliver stadig mere CO2-neutral, idet biogas fra BIOFOS 
udgør en stigende andel. Frederiksberg Energi-koncernen 
investerer også i vindenergi og ejer nu i alt 6 vindmøller, 
som er placeret på Lolland og ved Store Røttinge. Kommu-
nen ønsker at øge andelen af lokalt produceret vedvarende 
energi på private og kommunale ejendomme, for eksempel 
ved at fremme solcelleanlæg.

MÅLSÆTNINGER
• Fjernvarmen skal være fossilfri i 2025.
• Alle nye bygninger skal tilsluttes fjernvarme.
• Flere bygninger skal tilsluttes Frederiksberg Fjernkøling.
• Der udarbejdes en plan for øget lokal produktion af 

vedvarende energi i samarbejde med Frederiksberg 
Forsyning og eksterne interessenter.

• Der skal være større andel af anlæg til produktion af 
vedvarende energi.

• Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Energi skal 
arbejde sammen lokalt og regionalt for at opnå målene 
om fossilfri forsyning og CO2-neutralitet.
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BESKYTTELSE AF GRUNDVAND OG JORD
Der indvindes store mængder grundvand under Frederiks-
berg Kommune til at forsyne kommunes borgere med drik-
kevand. Det er derfor vigtigt at rydde op efter aktiviteter, 
der har forurenet jorden og grundvandet, samt at forhindre 
fremtidig forurening. I dag suppleres rensningen af vandet 
på Frederiksberg Vandværk med avanceret vandbehand-
ling. Det er visionen, at der på sigt kan leveres drikkevand 
til byens borgere og brugere fra Frederiksberg Vandværk 
uden brug af avanceret vandbehandling. For at understøtte 
opnåelse af dette langsigtede mål er der i indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse for perioden 2014-2018 opstillet 4 
forskellige typer af indsatser. Det er forebyggende, opsø-
gende, afværgende og overvågende indsatser. Der er opli-
stet ansvarlige for udførelse af de enkelte indsatser. 

Jorden på Frederiksberg er klassificeret som ”lettere forure-
net”. Forureningen stammer blandt andet fra tidligere tiders 
industri og brug af blyholdig benzin. Reglerne for håndtering 
af jord fremgår af Frederiksberg Kommunes Jordregulativ.

MÅLSÆTNINGER
• Sprøjtemidler skal undgås på offentlige arealer, og  

brugen af sprøjtemidler i private haver minimeres.
• Projekter, der udføres i byen, skal medføre bedre  

beskyttelse af grundvand og jord.
• Frederiksberg Kommune skal forsat indgå i forhandlinger 

om, at Region Hovedstaden opprioriterer den offentlige 
indsats overfor grundvand og jord på Frederiksberg.

• Bæredygtig genanvendelse af lettere forurenet jord  
skal fremmes.

• Bæredygtig udnyttelse af overskydende vand fra  
for eksempel afværgeanlæg og drænsystemer  
skal udbredes.

KLIMABYEN

DEN CO2-NEUTRALE BY  
OG BESKYTTELSE AF MILJØET
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RENERE LUFT OG MINDRE STØJ
Støj og luftforurening påvirker sundheden og livskvalite-
ten. Der skal være renere luft og mindre støj i byens rum. 
Kommunen vil arbejde for, at ingen udsættes for en luftfor-
urening, der belaster sundheden. Den sundhedsmæssige 
partikelforurening fra de fine partikler i gaderummet skal 
reduceres, således at den på sigt nærmer sig niveauet, som 
den måles i byens baggrund, hvor den direkte påvirkning fra 
trafikken er lille. 

I parker og grønne områder skal der være mulighed for ro 
og fordybelse - blandt andet gennem udpegning af stilleom-
råder. I forbindelse med byudviklingen vil kommunen have 
fokus på, at støj og luftforurening reduceres via miljørigtig 
planlægning og gennem miljøbestemmelser i lokalplaner og 
anden planlægning. Indsatserne konkretiseres i Strategi for 
bekæmpelse af Luftforurening, Sundhedsplan 2015-2018 
og den reviderede Støjhandlingsplan 2018-2023.

MÅLSÆTNINGER
• Frederiksberg skal i takt med den teknologiske udvikling 

fremme reduktion af den sundhedsskadelige partikel-
forurening fra fine partikler på gadeniveau, som senest  
i 2035 skal være reduceret med cirka 30%, så det nærmer 
sig byens baggrundsniveauer.

• Den eksisterende miljøzone udbygges med krav til  
varebiler.

• Alle trafikveje har senest i 2018 støjsvag asfalt.
• Alle nye boliger og tilknyttede primære opholdsarealer 

skal støjbeskyttes.
• Det er et langsigtet mål, at antallet af boliger belastet af 

et støjniveau over den vejledende grænseværdi på 58 dB 
reduceres markant, og at ingen boliger udsættes for en 
støjbelastning over 68 dB.

MERE GENBRUG
Frederiksberg vil udnytte de ressourcer, der er i affald. Af-
faldssystemet skal løbende udvikles, så det er fleksibelt og 
svarer til borgernes behov og forventninger. Der skal være 
fokus på brugervenlighed samtidig med, at genanvendelsen 
øges i overensstemmelse med målsætningerne i Affalds- og 
Ressourceplan 2014-2018 og favner den cirkulære økonomi.

MÅLSÆTNINGER
• Kommunens affaldssystem skal udvikles, så det opfylder 

behovet for øget sortering og genanvendelse af ressour-
cerne. Affaldssystemet skal opleves brugervenligt 
og ikke optage unødvendig plads i byrummet eller på 
boligernes friarealer.

• Kommunen skal være med til at fremme fokus på miljø-
mæssige effekter og genanvendelsen ved indsatser  
med indsamling af madaffald og affald fra byggeri.

• Husholdningsaffald til forbrænding reduceres med  
20 % per indbygger frem til 2013.

• Kommunen skal gennem sit eget virke og i samarbejde 
med andre bidrage til en ressourcebevidst og bæredygtig 
dagsorden.
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TILGÆNGELIGHED FOR ALLE
Uanset mobilitetsevne - om man er svagtseende, kørestols- 
eller rollatorbruger eller forældre med barnevogn, skal det 
være let, trygt og sikkert at færdes på Frederiksberg og at 
kunne nå de vigtigste mål i byen herunder kultur- og fritids-
tilbud. Der skal være god tilgængelighed overalt og mulig-
heder for ophold. Der skal være særligt gode forhold for 
fodgængerne langs handelsgaderne, i lokalområderne, på 
de offentlige pladser og i de grønne områder.

I Tilgængelighedsplanen fra 2005 er der udpeget et tilgæn-
gelighedsrutenet, hvor tilgængeligheden har et særligt fo-
kus. I 2016 blev nettet udvidet, idet flere strækninger blev 
forlænget.

Tilgængeligheden forbedres ved anvendelse af årlige pulje-
midler, der er afsat til formålet, og desuden implementeres 
tilgængelighedsprincipper og -løsninger i øvrige anlægs-
projekter og i den daglige drift.

MÅLSÆTNINGER
• 8 ud 10 skal synes, at Frederiksberg er et  

trygt og sikkert sted at færdes.
• 9 ud af 10 forældre skal være tilfredse med  

kommunes sikring af skolevejen.

BÆREDYGTIG MOBILITET

BÆREDYGTIG TRANSPORT
Mange beboere i byen har kun behov for bil en gang imel-
lem. Her kan en delebil være løsningen i stedet for selv at 
eje en bil. Frederiksberg Kommune bidrager til at fremme 
delebilismen, og der findes flere delebilordninger i kommu-
nen. En delebil kan erstatte seks privatejede biler og dermed 
være med til at nedbringe trængslen på vejene og lette pres-
set på parkeringen. 

Frederiksberg Kommune vil gerne bidrage til, at flere vælger 
en elbil, da elbiler ikke udleder CO2-partikler og ikke støjer.

MÅLSÆTNINGER
• 88 % af turene på mindre end 10 km skal foregå med 

grønne transportmidler som f.eks. cykel, gang, bus,  
tog eller metro.

• Delebilismen skal udbredes, og derfor udvides antallet 
af stampladser til de traditionelle delebiler løbende i 
samarbejde med delebilordningerne.

• Der skal sikres gode muligheder for opladning af  
elbiler på de offentlige parkeringspladser. 

KLIMABYEN
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DANMARKS MEST CYKLENDE BY
Cyklisterne er den største gruppe trafikanter på Frederiks-
berg. Derfor er det vigtigt, at de kan færdes nemt, trygt og 
sikkert. Cyklismen skal prioriteres højt som et sundt alterna-
tiv til bilen, både for den enkelte cyklist og for miljøets skyld, 
og fordi det er en effektiv måde at komme igennem byen på. 
Der skal skabes endnu bedre forhold for cyklister på hele 
Frederiksberg med gode cykelfaciliteter. Cykelstinettet skal 
fortsat udbygges gennem etablering af cykelstier langs kom-
munens trafikveje, og der skal etableres flere supercykelstier 
gennem Frederiksberg. På cykelstinettet skal der også være 
plads til de ”langsomme” cyklister, der gerne vil bruge ru-
terne mere rekreativt. Bycykelsystemet giver pendlere og 
øvrige brugere mulighed for nemt at transportere sig fra A 
til B i byen og er et vigtigt supplement til den kollektive trafik 
og i bestræbelserne på at reducere CO2-udledningen.

Parkeringspladser til cykler er også en vigtig del af at være en 
god cykelby. Og selvom der allerede er mange, dækker det 
ikke det aktuelle behov på lokaliteter, der tiltrækker særligt 
mange cyklister. Der skal derfor skabes endnu flere parke-
ringspladser til cyklisterne, så der overalt på Frederiksberg 
er gode muligheder for at parkere sin cykel. Det skal ske 
med cykelparkering, der inviterer til at parkere cyklen, så 
den ikke er til gene for andre trafikanter. Der er i 2017 afsat 
en pulje til forbedring af cykelparkering.

MÅLSÆTNINGER
• Frederiksberg skal fortsat være Danmarks mest cyk-

lende by, derfor skal minimum 40 % af samtlige ture 
foretages på cykel.

• Alle trafikveje har cykelstier eller -baner i 2020, og der er 
etableret to nye supercykelstier gennem Frederiksberg.

• Der skal etableres cykelstier på relevante skoleveje.
• Mindst 90 % af cyklisterne er tilfredse med muligheden 

for at finde et ledigt cykelstativ ved trafikale knudepunkter.
• Mindst 90 % af cyklisterne er tilfredse med standarden 

af cykelparkeringsfaciliteter ved trafikale knudepunkter.
• Cykelparkeringsforholdene ved de trafikale knudepunk-

ter skal forbedres.

MERE METRO OG BEDRE BUSSER 
Den kollektive trafik binder byen sammen, og der skal være 
god tilgængelighed til den kollektive trafik på Frederiksberg. 
Derfor skal trafiknettet være fintmasket og frekvensen skal 
være høj. Sammen med Metro og S-tog sikrer buslinjerne  
et sammenhængende og effektivt net. De seks A-busser 
gennem Frederiksberg og de almindelige buslinjer har ruter 
langs trafikvejene. Som supplement findes Frederiksberg-
busserne, der kører som lokale ruter på Frederiksberg. 

Cityringen står færdig i 2019 med tre nye stationer på Fre-
deriksberg. Hermed får Frederiksberg en endnu bedre kol-
lektiv trafikbetjening. Den nye Frederiksberg Station bliver 
den ene af to metrostationer, hvor der kan skiftes mellem 
City ringen og den nuværende metro. Frederiksberg Allé/
Platanvej Station bliver et nyt centralt skiftepunkt med 
blandt andet realtidsinformation på tværs af metro og bus. 
Tilgængeligheden til stationerne og gode skiftemuligheder 
mellem trafikformerne er vigtige indsatsområder. Der er alle-
rede undersøgelser i gang om, hvordan metroen kan udbyg-
ges yderligere i Hovedstaden. På Frederiksberg vil der være 
fokus på at sikre en ny linje fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg og 
eventuelt en ny indre ring ved Forum. Der lægges vægt på, 
at nye linjer skal betjene de områder, der i dag har mere end 
600 meter til en station.

MÅLSÆTNINGER
• Rejsehastigheden for A-busserne i kommunen kommer 

op på gennemsnitligt 20 km/t inklusive ophold ved stop-
pesteder, hvilket vil medføre, at rejsehastigheden øges 
med 25 % ift. i dag. 

• Frederiksberg arbejder for mere metro i Hovedstaden 
med en linje langs Fasanvej - fra Ny Ellebjerg over  
Frederiksberg langs Fasanvejen til Bispebjerg Hospital.



54 | KOMMUNEPLAN 2017

FREMKOMMELIGHED, SIKKERHED  
OG MILJØ
Frederiksberg er en tæt by og kendetegnet ved, at der er 
mange biler på lidt plads. Det giver udfordringer, både for 
den trafik, der kører gennem byen, den lokale interne tra-
fik samt trafikken til arbejdspladser eller uddannelsessteder. 
Desuden giver det udfordringer med at finde en ledig par-
keringsplads. Der er mange hensyn, der skal tages, så trafik-
ken på og gennem Frederiksberg kan afvikles så smidigt,  
sikkert og miljøvenligt som muligt.

Det er vigtigt, at alle trafikantgrupper, herunder de lette tra-
fikanter, oplever Frederiksberg som et sikkert og trygt sted 
at færdes. Derfor prioriteres cyklister og bilister ligeværdigt 
på de overordnede trafikveje. På de mindre trafikveje og på 
lokalveje, særligt skoleveje, prioriteres de bløde trafikanter 
højest ved, at trafikarealerne indrettes med særligt fokus 
herpå.

Frederiksberg skal være et godt sted at leve og opholde sig, 
hvorfor miljøbelastningen fra trafikken søges minimeret, 
samtidig med at erhverv og detailhandel tilgodeses med 
gode muligheder for at få leverancer af varer frem, f.eks. ved 
anlæg af særlige læssezoner. Den tunge trafik søges i videst 
muligt omfang afviklet på det overordnede vejnet, og kun i 
meget lille omfang på lokalvejnettet.

BÆREDYGTIG MOBILITET
MÅLSÆTNINGER
• Øget brug af intelligente transportsystemer (ITS), hvor 

der indsamles og videreformidles information om den 
aktuelle trafikafvikling, skal øge fremkommeligheden  
på det overordnede vejnet.

• Trafiksikkerheden skal forbedres gennem anlægs-
tekniske tiltag og kampagner, så målsætningen om  
en halvering af antallet af tilskadekomne i trafikken  
fra 2010 til 2020 nås.

• Den tunge trafik må ikke stige på Frederiksberg, og på 
de hårdest belastede strækninger skal andelen af tung 
trafik holdes under det nuværende niveau på 9 %, og  
der arbejdes på yderligere reduktion.

KLIMABYEN
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PARKERING I BALANCE
En levende by med mange aktiviteter skaber trafik og be-
hov for parkeringspladser - både til byens egne borgere og 
til gæster. Behovet for bilparkering har i de senere år været 
stigende, hvilket er en udfordring i forhold til målene om en 
grøn, sund og aktiv by. Der er i 2015 indført en ny parke-
ringsordning med betaling på alle offentlige veje, og det er 
besluttet at anvende provenuet fra betalingen til at øge par-
keringskontrollen samt at etablere flere parkeringspladser 
i konstruktion og på terræn. Sidstnævnte under hensynta-
gen til at fastholde grønne og attraktive byrum. Behovet for 
yderligere tiltag vurderes ved en evaluering af parkerings-
ordningen i foråret 2018. 

MÅLSÆTNINGER
• Frederiksbergs borgere skal have nem adgang til en 

parkeringsplads nær deres egen bolig, og dette gode 
skal være uden væsentlige udgifter for borgerne.

• Byens borgere og byens gæster kan forholdsvis nemt og 
billigt parkere, hvis det er nødvendigt at bruge bilen til 
arbejdsformål, indkøb eller kultur- og fritidsaktiviteter. 

• Pendlere til de frederiksbergske arbejdspladser skal 
have rimelige muligheder for at parkere, hvis det er nød-
vendigt at køre i bil til arbejde, men der skal samtidigt 
være et incitament til at bruge byens meget veludbyg-
gede kollektive trafik.

• Der skal skabes bedre parkeringsforhold med flere 
parkeringspladser og udvikling af "smart parkering".
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SMART CITY 

SMART CITY FREDERIKSBERG
Frederiksberg har en netværksmæssig infrastruktur, en unik 
størrelse og almen digital modenhed, som betyder, at byen 
er meget velegnet at implementere Smart City-løsninger i. 
Smart City er en måde at udvikle og optimere brugen af de 
ressourcer, byen har til rådighed, samt skabe højere livskva-
litet og en attraktiv og bæredygtig vækst inden for eksem-
pelvis turisme, handel, iværksætteri og forskning. Det består 
dels af teknologier såsom sensorer, dels data, som både 
opsamles ved hjælp af teknologierne eller tilføres fra andre 
videnskilder. Byens aktører inviteres med i udviklingen - by-
ens data stilles til rådighed, så vi sammen kan hjælpes ad 
med at finde de innovative løsninger på byens udfordringer 
og forankre Frederiksberg som en attraktiv vidensby. 

Arbejdet med Smart City på Frederiksberg tager udgangs-
punkt i principperne: Åbenhed, rum til at eksperimentere, 
smidig proces, hurtige resultater og skabe bedre beslut-
ningsgrundlag.  

Frederiksberg arbejder med åbne data. Åbne og tilgænge-
lige data kan ses som det nye grundstof for udviklingen af in-
novative løsninger på kommunens udfordringer. Ved at give 
borgere, virksomheder og andre interesserede let adgang til 
byens data, vil disse kunne danne grundlag for nye forret-
ningsmuligheder (apps, tjenester eller services) eller bruges 
i analyser, forskning eller benchmarking. Åbne data vil også 
kunne bidrage til større gennemsigtighed i kommunens ar-
bejde, så borgere og virksomheder i højere grad end nu kan 
være aktive medspillere i udviklingen af vores by.

KLIMABYEN
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Et projekt, der knytter sig til åbne data, er Smart Parkering. 
Smart Parkering, som i første omgang udføres som pilotpro-
jekt, skal være med til at løse parkeringsudfordringen på Fre-
deriksberg. Projektet tester de data, som kan indsamles fra 
forskellige teknologier såsom inground-sensorer, radar- og 
kamerateknologi. Målet er at opnå data, som blandt andet 
kan bruges til at give bilisterne information om ledige plad-
ser, hvor der er størst parkeringspres, i hvilke tidsrum samt 
dokumentation for hvor byens kommende parkeringsplad-
ser bedst kan etableres. Pilotprojektet fokuserer på samar-
bejde og partnerskaber mellem Frederiksberg Kommune, 
Frederiksberg Forsyning, uddannelsesinstitutioner, private 
virksomheder til levering af hardware i form af sensorløsin-
ger samt virksomheder, der kan bruge de frie og åbne data til 
at formidle informationen om parkering til bilisternes. 

MÅLSÆTNINGER
• Frederiksberg skal skabe innovative løsninger som for 

eksempel et klimavarslingssystem, der varsler om, hvor 
der skal sættes ind  for at forhindre og minimere vand-
skader

• Byens ressourcer skal udvikles ved eksempelvis at sam-
arbejde med byens aktører om nye Smart City-løsninger

• Der skal skabes flere forretningsmuligheder eksempel-
vis ved at gøre data tilgængeligt for virksomheder og 
derigennem skabe vækst

• Der skal skabes bedre beslutningsgrundlag bl.a. ved  
at skabe faciliteter, der kan give mere data og viden.

• Smart City skal skabe højere livskvalitet for byens  
borgere.
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KLIMATILPASNING
- ET NYT DESIGNPARAMETER
I fremtiden vil der komme flere og kraftigere nedbørshændelser. 
For Frederiksberg betyder det, at kommunen med jævne mellem-
rum vil opleve store oversvømmelser, hvis vi ikke arbejder for at 
klimatilpasse byen.

Klimatilpasningen indebærer, at Frederiksberg i løbet af de næste 
20 år skal realisere mere end 100 projekter til en samlet værdi af 
2,2 milliarder kroner.

Projekterne vil sætte markante spor i byen, og derfor skal klimatil-
pasning, udover at ruste mod oversvømmelser, også tænkes ind i 
en helhed. Byen bliver sundere og mere robust ved at vælge hel-
hedsorienterede og fleksible løsninger, der er særligt velegnede 
til tætte byområder som Frederiksberg og giver byen merværdi.

Merværdi
På Skolen på Duevej opføres en tilbygning. Sam-
tidig bliver skolegården omdannet til et åbent kli-
matilpasset byrum for lokalområdet. Skolegården 
vil blive udformet, så landskabet kan håndtere de 
store mængder regn, der lander på skolen og dens 
område, men til daglig vil skolegården fungere som 
skolegård og byrum med plads til leg og ophold.

VORES FÆLLES LØSNINGER
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Smarte løsninger sammen med borgerne
Både på Helenevej og Ærøvej er vejen blevet klimatilpasset. 
Det vil sige, at vejen er opbygget således, at vand kan passere 
frit igennem fugerne i belægningen. På Helenevej siver van-
det efterfølgende ned til grundvandet, og på Ærøvej opsamles 
vandet i underjordiske bassiner, indtil det kan føres ud i kloak-
ken. Helenevej er en privat fællesvej og ejet af beboerne, og 
projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med vejens beboere.

Sunde omgivelser
Lindevangsparken er blevet klima-
tilpasset, så den kan tilbageholde 
store mængder vand. Samtidig er 
parken et grønt åndehul for bru-
gerne og et læringsunivers for sko-
lebørn i området. En del af parken 
rummer beplantning med bærbu-
ske, frugttræer og enggræs, der gi-
ver parkens gæster mulighed for at 
gå på opdagelse i den "vilde natur".
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  NORDRE FASANVEJSKVARTERET MED BISPEENGBUEN

  CBS

  KU FREDERIKSBERG CAMPUS

  FREDERIKSBERG ST.

BYUDVIKLINGSOMRÅDER  
OG BYOMDANNELSE
Byudvikling er allerede i gang i flere af de 
angivne byudviklingsområder. I første del 
af planperioden, der strækker sig fra 2017-
2021, kan fem områder udvikles.

Kommuneplanen angiver de fem byudvik-
lingsområder 
• Nordens Plads 
• Flintholm 
• Nordre Fasanvej Kvarteret med 
 Bispeengbuen 
• Diakonissestiftelsen 
• Campusområderne og Bymidten

Byudviklingen for Frederiksberg hospitals-
område vil ske i den kommende planperiode.

FAKTA
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Flintholm-området er Frederiksbergs nyeste  
byområde beliggende i den vestlige del af  
kommunen. Området er delt af metroen i en 
sydlig og en nordlig del. Flintholm Syd er næ-
sten færdigudbygget med boligbebyggelser, 
firma domiciler og centerfunktioner. Der er 
etableret flere byrum samt en bypark i områ-
det. Senest er det nye kultur- og bevægelses-
hus KU.BE åbnet.

I Flintholm Nord kan et større areal omdan-
nes til et byområde med nye kontor- og ser-
vicevirksom heder, f.eks. hotel- og kongres-
center, større udvalgs varebutikker samt 
uddannelsesinstitutioner og andre offentlige 
servicetilbud. Desuden kan der etableres bo-
ligbebyggelse. I foråret 2017 vil der blandt 
andet blive udarbejdet lokalplan for en bebyg-
gelse med både ungdomsboliger og almene 
familieboliger.

Flintholm Øst - området langs Bernhard Bangs 
Allé mod Grøndalen og langs metroen - er 
ved at blive omdannet til blandede byfunk-
tioner. Mod øst planlægges blandt andet se-
niorboliger. På grunden ud mod Grøndalen er 
etableret et nyt aktivitetscenter med beskæf-
tigelses-, idræts- og kulturtilbud, ligesom der 
er ved at blive opført en svømmehal og en 
idrætshal. Dermed skabes en helt ny destina-
tion, der vil tiltrække borgere fra andre dele af 
kommunen og bidrage til udviklingen af by-
livet i Flintholm-området.

Med en stibro over metroen mellem Grønda-
len og Flintholm Syd er der skabt en helt ny 
bymæssig sammenhæng. Forbindelsen udgør 
blandt andet et kultur- og fritidsstrøg, der 
forbinder Grøndalen og svømmehallen ved 
Bernhard Bangs Allé med aktivitetsparken og 
KU.BE mod syd. Med et nyt kollegium i syd får 
området nye, aktive beboere.

Byudviklingen i Flintholm-området forbedrer 
generelt bolig- og levestandarden i kvarteret, 
og de mange grønne forbindelser og sammen-
hænge har også stor betydning for livskvalite-
ten i hverdagen for områdets mange beboere.  
I naboområderne - blandt andet ved Finsens-
have og Solbjerg Have - undersøger kommu-
nen mulighed for at lave områdefornyelse, for 
yderligere at understøtte udviklingen i kvarte-
ret med en helhedsorienteret indsats.
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BYUDVIKLINGSOMRÅDE:
FLINTHOLM OG BERNHARD BANGS ALLÉ

Finsensvej

Bernhard

Bangs Allé
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Flintholm Syd: Området er næsten færdigud-
bygget. Senest er KU.BE åbnet i 2016.

Flintholm Nord: Blandede byfunktioner - 
herunder byfunktioner af regional betydning 
- i form af kontor- og servicevirksomheder 
samt evt. offentlige institutioner, undervis-
nings- og forskningsinstitutioner, kulturelle 
aktiviteter, idræts- og bevægelsesaktiviteter, 
forlystelser, hotel- og konferencefaciliteter 
samt boligbebyggelse med bolignære of-
fentlige servicetilbud.

Flintholm Øst: Blandede byfunktioner i form 
af kontor- og serviceerhverv, uddannelses-
institutioner, andre offentlige institutioner, 
idræts- og kulturaktiviteter samt boliger. Et 
aktivitetscenter er opført og en svømme- og 
idrætshal er under opførelse.

BYGGEØNSKER 
På C. F. Richs Vej planlægges en tidligere 
kontorejendom konverteret og udbygget til 
familie- og ungdomsboliger, og på Bernhard 
Bangs Allé planlægges nye seniorboliger i 
stedet for nedslidte erhvervsbygninger.

KOMMUNEPLAN 2017
Flintholm Syd og Flintholm Nord fastholdes  
til blandede byfunktioner.  
I kommuneplanen udlægges Flintholm Øst til 
blandede byfunktioner med vægt på kontor- 
og serviceerhverv, offentlige institutioner, 
uddannelsesinstitutioner, kulturelle aktivite-
ter o.lign.

LOKALPLAN
Der er 2 nye lokalplaner på vej på C. F. Richs 
Vej og Bernhard Bangs Allé med familie-, 
ungdoms- og seniorboliger.

FAKTA

Bangs Allé
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BYUDVIKLINGSOMRÅDE:
NORDENS PLADS
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Nordens Plads ligger i den syd-vestligste del af 
Frederiksberg Kommune ved Roskildevej nær 
Den Grønne Sti, Langgade Station og Ålholm 
Station. Domus Vista - Danmarks højeste be-
boelsesejendom - stod færdig i 1969. Det er 
med dets 30 etager områdets vartegn og et 
markant eksempel på efterkrigstidens bolig-
byggeri og byplanmæssige strømninger. Visio-
nen for området var dengang at skabe en selv-
forsynende enhed, hvor man kunne finde alle 
dagligdagens fornødenheder. I dag er mange 
butikker dog tomme, og store dele af parke-
ringspladsen står ubenyttet hen.

Nordens Plads er udpeget som byudviklings-
område og stationsnært kerneområde, hvor 
der er plads til at tænke visionært og udvikle 
bydelen, så Nordens Plads igen kan blive 
områdets lokale bydelscenter med et attrak-
tivt bymiljø. Udviklingen skal således sikre at 
Domus Vista, Betty Nansens Allé og Nordens 
Plads igen fremtræder tidssvarende og udnyt-
ter sin unikke placering.

Det eksisterende Domus Vista Center vil fra 
udgangen af 2016 og de kommende år gen-
nemgå en omfattende renovering. Der vil 
komme nye butikker, og på første sal kom-
mer der 127 studieboliger. Som en aktiv del af 
Domus Vista Centret og byrummene omkring 
dette, skal et nyt medborgercenter med bib-
liotek bidrage til at skabe liv og være en driv-
kraft i området. Det er derfor et ønske, at der 
skabes en attraktiv adgang til medborgercen-
teret med god tilgængelighed fra både Domus 
Vista Centret og de omgivende byrum.

Betty Nansens Allé 51-53 samt 57-61 gen-
nemgår også en omfattende renovering. Byg-
ningerne vil efter renoveringen indeholde et 
mix af tidssvarende handicap-, ældre- og ung-
domsboliger.

Renoveringen af Domus Vista Centret og 
Betty Nansens Allé 57-61 er første del af ud-
viklingen ved Nordens Plads. De senere faser 
vil omfatte udvikling af selve Nordens Plads og 
området omkring Betty Nansens Allé. 

Visionen er at udvikle området til en destinati-
on med sammenhængende og attraktive ude-
arealer. Direkte, trygge og trafiksikre forbin-
delser samt forbedrede forbindelser på tværs 
af Roskildevej og mod Langgade Station skal 
sikre, at området bliver bundet bedre sammen 
med resten af byen.

Roskildevej
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BYGGEØNSKER 
Renovering af Domus Vista med nye butik-
ker, boliger og etablering af et medborger-
center.
Omdannelse, udvikling og renovering af Bet-
ty Nansens Allé 51-53 og 57-61. 
Udvikling af området ved Betty Nansens Allé 
16, hvor der i dag er opsat 3 midlertidige pa-
villoner. Et kommende projekt skal integre-
res i områdets byrum og bidrage til at skabe 
nye forbindelser.  
Fortsat fokus på udvikling af Nordens Plads 
og etablering af sammenhængende byrum i 
byudviklingsområdet.

KOMMUNEPLAN 2017
Området er et bydelscenter og udlagt til 
blandede byfunktioner i form af blandt andet 
detailhandel, kulturelle aktiviteter, idræts- 
og bevægelsesaktiviteter samt familie- og 
kolle gieboliger.

LOKALPLAN
Nordens Plads er omfattet af lokalplan 175, 
der muliggør udvidelse af Domus Vista med 
detailhandel, serviceerhverv og boliger. Nyt 
byggeri i området ved Betty Nansens Allé vil 
kræve en ny lokalplan.

FAKTA
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Nordre Fasanvej Kvarteret er præget af de 
store trafikanlæg, der gennemskærer områ-
det. Bebyggelsen består af etageboliger og 
erhvervsbygninger, heriblandt Novozymes 
store produktionsanlæg og mindre, kreative 
erhverv i Hillerødgade. Området omkring 
Bispe engbuen har en særlig urban karakter, 
som ikke findes andre steder på Frederiksberg 
eller i hovedstaden. 

Området er udpeget til byfornyelsesområde, 
hvilket omfatter områdefornyelse, bygnings-
fornyelse og friarealforbedring. Der er i områ-
det flere påbegyndte byggeprojekter, og der 
er yderligere byggeprojekter på vej. Som en 
del af områdefornyelsen opgraderes og udvik-
les flere af byrummene i området.

På grunden lige syd for Bispeengbuen, hvor 
den gamle Falckstation lå, er der netop op-
ført 124 ungdomsboliger med detailhandel og 
kontorfunktion i stueetagen.

Lige nord for Bispeengbuen opføres ligeledes 
studieboliger og detailhandel. På 2 sammen-
hængende grunde på Mariendalsvej er der ud-
arbejdet lokalplan for et projekt med blandede 
senior- og studieboliger.

Flere steder i kvarteret er der igangværende 
projekter med nye byrum og klimatilpasning. 
Det er blandt andet på Skolen på Duevej, hvor 
der kommer en klimatilpasset åben skolegård. 
For enden af Fuglebakke opføres en lokal by-
have, og der er netop påbegyndt et større 
projekt på Kronprinsesse Sofies Vej om klima-
tilpasning, byrum og trafik.

Som del af byfornyelsen opgraderes 3 gård-
anlæg, og på 7 bygninger er der igangsat byg-
ningsfornyelse.

Via områdefornyelsen testes desuden poten-
tialet for byliv på arealet under Bispeengbuen. 
I sommeren 2015 blev der etableret facilite-
ter, der understøtter den daglige brug såvel 
som større arrangementer. Faciliteterne står 
foreløbig til sommeren 2018. Erfaringerne, 
som oparbejdes med denne test, bringes ind i 
overvejelserne om den fremtidige brug og ud-
formning af arealet under og omkring Bispe-
engbuen. 

Under skybruddet den 2. juli 2011 var Bispe-
engbuen særlig hårdt ramt af oversvømmel-
ser, og omdannelsen af området er derfor også 
målrettet forebyggelse af fremtidige proble-
mer med ekstremregn. 
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BYUDVIKLINGSOMRÅDE:
NORDRE FASANVEJ KVARTERET / BISPEENGBUEN
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BYGGEØNSKER 
Der er henvendelser om og konkrete projek-
ter på vej inden for området blandt andet om 
studieboliger, serviceerhverv og butikker.
De tomme grunde på Mariendalsvej ved 
Stjernen henligger forsømte og sætter et 
negativt præg på kvarteret. Nybyggeri i høj 
arkitektonisk kvalitet kan med nye sammen-
hænge og rekreative muligheder medvirke til 
at løfte området, og grundene indgår derfor i 
byudviklingsområdet.     

KOMMUNEPLAN 2017
Byfornyelsesområdet med bygningsforny-
else, friarealforbedring og områdefornyelse 
er udpeget til byudviklingsområde.

LOKALPLAN
Der er udarbejdet lokalplaner for flere af 
byggegrundene samt andre projekter i  
området. På byggegrunden lige nord for 
Bispeengbuen, Nordre Fasanvej 176, er der 
udarbejdet lokalplan 196 til studieboliger og 
detailhandel. På de to byggegrunde på Ma-
riendalsvej 55-57 er der udarbejdet lokalplan 
194, som muliggør senior- og studieboliger . 

FAKTA
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Diakonissestiftelsen er placeret i hjertet af 
Frederiksberg som et af de særligt identitets-
skabende steder. Karakterfuld bebyggelse 
og grønne, rolige områder præger stedet, og 
sociale, sundheds- og uddannelsesmæssige 
funktioner gør området til et unikt sted at bo, 
arbejde og leve. 

Diakonissestiftelsen er i gang med en fornyel-
sesproces, så den kan fortsætte som en alsidig 
institution i byen. I 2012 udviklede Diakonis-
sestiftelsen i samarbejde med Frederiksberg 
Kommune sin Udviklingsplan 2020, som fore - 
løbig har dannet grundlag for to lokalplaner. 

De første projekter i planen har allerede taget 
form. Det nye hospice blev indviet i foråret 
2016 og rummer 16 pladser. Det giver i sine 
lyse, harmoniske rum mulighed for både tæt 
samvær mellem de syge og deres pårørende 
og for det intensive plejearbejde. 

47 nye seniorboliger står klar i 2017. Senior-
boligerne er en ny, attraktiv boligform for se-
niorer, der ønsker en bolig, som gør det nemt 
at bevare den aktive livsstil. De individuelle 
boliger er lidt mindre end den normale stan-
dardbolig, men kombineret med et stærkt fæl-
lesskab, så man som ældre har et tæt socialt 
netværk. Boligerne er forberedt til, at man kan 
bo der, også hvis man på et tidspunkt er blevet 
mindre mobil. 

Blandt de kommende projekter i planen er et 
nyt sundhedshus, som vil tilføre området en 
ny funktion og et nyt mødested i form af et 
fælles atriumrum. Der er i planen lagt særlig 
vægt på at fastholde og udvikle den grønne 
karakter og dermed tilføre området nye rekre-
ative kvaliteter, som både beboere, brugere og 
naboer kan nyde godt af. 

Opgradering af områdets mange funktioner 
samt en styrket interaktion mellem borgere og 
brugere betyder, at Diakonissestiftelsen kan 
blive et endnu mere levende kvarter. Diakonis-
sestiftelsen har en tæt forbindelse til bydels-
strøget Peter Bangs Vej og til Den Grønne Sti. 
En udvikling af området med fokus på byrum, 
byliv, oplevelser og kulturelle begivenheder 
vil bidrage til en større sammenhæng med den 
omgivende by. 

Bæredygtighed er et nøgleord i udviklingen af 
området med referencer til anvendelse af bæ-
redygtige materialer, permeable belægninger, 
nedsivning af regnvand, grønne tage med vi-
dere. Fokus på udvikling af uddannelsescente-
ret vil bidrage til, at Frederiksberg udvikler sig 
som en dynamisk vidensby. 

BYUDVIKLINGSOMRÅDE:
DIAKONISSESTIFTELSEN

FOTO: ADAM MØRK
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BYGGEØNSKER 
Plejeboliger, seniorboliger, hospice, uddan- 
nelsescenter, sundhedshus, børneinstitu-
tion(er), studie- og gæsteboliger, KOL-tilbud, 
udvidelse af psykiatriske bofællesskaber og 
tilbud, som understøtter det moderne senior-
liv, have anlæg, parkering og offentlige rum

KOMMUNEPLAN 2017
Området er udlagt til blandede byfunktioner 
med maks. bebyggelsesprocent på 130 og 
maks. 6 etager. 

LOKALPLAN
Lokalplan 171 for Diakonissestiftelsens om-
råde blev vedtaget i juni 2014 og Lokalplan 
197 for et sundhedshus ved Diakonissestif-
telsen blev vedtaget i august 2015. 

FAKTA
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Frederiksberg Bymidte er et trafikalt knude-
punkt og det pulserende centrum for detail-
handel, erhverv og videregående uddannelse 
på Frederiksberg. I seneste planperiode blev 
Frederiksberg Centret udvidet, og det er sam-
men med den øvrige detailhandel i bymidten 
en betydningsfuld faktor for bylivet i området.

Falkoner Centret er en vigtig, udadvendt de-
stination i bymidten. Med en ny lokalplan bli-
ver det muligt for centret at udvikle de store 
åbne arealer i stueplan mod Falkoner Allé. De 
vil blive omdannet til publikumsvenlige og 
indbydende arealer til glæde for gæster og 
borgere. Planen sikrer samtidig en væsentlig 
arkitektonisk opgradering af facaden, og en 
udbygnings aftale mellem centret og kommu-
nen sikrer, at byrummet ved den kommende 
station til City ringen kan få et arkitektonisk og 
bylivsmæssigt løft. 

CBS Solbjerg Campus er med hovedbygnin-
gen på Solbjerg Plads 3 og Kilen ved Fasanvej 
Station også et markant omdrejningspunkter i 
Frederiksberg Bymidte. I 2014 blev der gen-
nemført en masterplankonkurrence om en ud-
bygning af campusområdet. Visionen for kon-
kurrencen var at skabe en campus, der flettes 
sammen med den eksisterende by og skaber 
nye byrumsmæssige værdier til gavn for både 
studerende, forskere og borgere samt besø-
gende på Frederiksberg. 

Strukturen i Frederiksberg Bymidte fortsæt-
tes i masterplanen med en række sammen-
kædede bygninger. Vinderforslaget er senere 
bearbejdet og videreudviklet og viser nu mere 
præcist, hvilke udviklingsmuligheder CBS har 
på Solbjerg Campus. Målet er en by- og sam-
fundsintegreret campus som ramme om CBS’ 
satsning på entreprenørskab og innovation.

Øst for bymidten ligger Københavns Univer-
sitets store campusområde. Universitetet er i 
gang med en udvidelse, som sikrer, at anlæg-
get mellem Thorvaldsensvej og Rolighedsvej 
åbner sig mod Bülowsvej. Mellem Roligheds-
vej og Åboulevarden er Freja Ejendomme ved 
at udvikle et tidligere universitetsområde til en 
åben bycampus. Området skal fortsat rumme 
aktiviteter, der relaterer sig til vidensmiljøer 
som for eksempel innovation og entreprenør-
skab. Det vil således fortsat være en del af 
campusområderne, men skal samtidig åbnes 
og integreres med den omkringliggende by.

BYUDVIKLINGSOMRÅDE:
CAMPUSOMRÅDERNE OG BYMIDTEN
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 BYGGEØNSKER 
Solbjerg Campus ønskes udbygget med et 
bruttoareal af nye bygninger på ca. 33.500 
m2. CBS forventer at opdele projektet i en 
række faser for at øge fleksibiliteten i udbyg-
ningen. Udbygningstakten tænkes at stræk-
ke sig fra vest mod øst. 
Falkonercentret: Bygningen mod Falkoner  
Allé øges fra 3 til 5 etager svarende til ga-
dens proportioner i øvrigt, hvilket giver ho-
tellet mulighed for at udvide kapaciteten 
med 50 %. Desuden vil scene faciliteterne 
blive udviklet til et nyt musicalteater.
Området mellem Rolighedsvej og Åboulevar-
den ønskes udviklet til en åben bycampus 
med funktioner som for eksempel studie-
boliger, skolefaciliteter, erhverv, iværksæt-
terfællesskaber, publikumsorienterede funk-
tioner og idrætsfaciliteter i en blanding af 
eksisterende bevaringsværdig bebyggelse 
og nyt byggeri.

KOMMUNEPLAN 2017
Der er er udpeget et byudviklingsområde 
ved CBS Solbjerg Campus. 
Solbjerg Campus og Falkoner Centret er 
udlagt til blandede byfunktioner, herunder 
funktioner af regional betydning.

LOKALPLANER
Der er igangsat lokalplan for udbygning af 
Falkoner Centret. Der udarbejdes ramme-
lokalplan for CBS’ udbygning af Solbjerg 
Campus baggrund af masterplankonkur-
rencen, der blev afholdt i 2014. Herefter 
udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner 
for delområder inden for rammelokalplanen.  
(kommuneplan tillæg?)
Der foreligger Lokalplan 174 for udbygning 
på KU Frederiksberg Campus. Der skal des-
uden udarbejdes lokalplan for grunden mel-
lem Rolighedsvej, Bülowsvej og Åboulevar-
den.

FAKTA
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Frederiksberg Hospital er bygget over en læn-
gere periode mellem 1900 og 1970 og består 
af en række bygninger til forskellige hospitals-
formål samlet omkring en række grønne rum. 
Hospitalsområdet er et delvis lukket område 
afgrænset af overordnede og lokale veje.

Frederiksberg Hospital fungerer i dag som et 
af fire akuthospitaler i Hovedstaden, men det 
er besluttet, at funktionerne skal afvikles over 
en årrække og overføres til andre hospitaler i 
Region Hovedstaden. Overflytningen forven-
tes fuldført i 2025, og derefter skal hospitalets 
bygninger og området i sin helhed overgå til 
nye formål. 

Planlægning af omdannelsesprocessen ind-
ledes derfor i næste planperiode, og for Fre-
deriksberg Kommune er udvikling af hospi-
talsområdet det sidste byudviklingsområde 
på Frederiksberg i en størrelse, hvor omdan-
nelsen i større eller mindre omfang vil påvirke 
hele kommunen. Samtidig er området så cen-
tralt beliggende på Frederiksberg, at kommu-
nen vil have en række interesser i området, 
herunder muligheden for offentlige funktioner 
knyttet til det nære sundhedsvæsen, undervis-
ningsformål, rekreative formål med videre.

Udviklingen af hospitalsområdet vil ske over 
en lang årrække, og der vil være behov for en 
strategisk tilgang, der sætter retning på udvik-
lingen, men samtidig er åben og robust nok til 
at klare foranderlighed og de ændrede kon-
junkturer og behov, som opstår over tid. Der 
skal tilrettelægges en udviklingsproces, der 
sikrer en bred belysning af udviklingsmulig-
hederne, og som foregår i dialog med borgere 
og byens andre aktører.

Selve hospitalsgrunden ejes i dag af Region 
Hovedstaden, som forventer at afhænde den 
til byudviklingsformål. Frederiksberg Kom-
mune vil med sine interesser i området og som 
ejer af en række arealer, der omkranser hospi-
talets grund, gå i dialog med regionen om at 
skabe den for udviklingen mest hensigtsmæs-
sige organisations- og ejerstruktur. 

BYUDVIKLINGSOMRÅDE:
FREDERIKSBERG HOSPITAL
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BYGGEØNSKER 
Konkrete byggeønsker vil først forelægge i 
en senere fase.

KOMMUNEPLAN 2017
Området udlægges til byudviklingsområde.

LOKALPLAN
Lokalplan 35 er gældende for området. Det 
forventes, at der i forbindelse med omdan-
nelsen skal udarbejdes en ny rammelokal-
plan med efterfølgende byggeretsgivende 
lokalplaner og kommuneplantillæg. 

FAKTA
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CITYRINGEN
Når Hovedstadens metroforsyning går fra metrolinjer til me-
tronet med Cityringen i 2019, vil det gøre Frederiksberg end-
nu mere central og tilgængelig.

Frederiksberg får tre stationer på Cityringen, og de nye be-
vægelsesmønstre som metronettet giver, vil skabe et nyt og 
mere levende bymiljø omkring stationerne. Der vil være basis 
for nye funktioner og serviceydelser, og stationerne giver på 
den måde anledning til nytænkning af byrum og forbindelser. 

Frederiksberg Station bliver en krydsningsstation mellem to 
metrolinjer. Det gør Frederiksberg Station til en knudepunkts-
station tæt på vigtige campusområder. Stationen er central for 
bylivet i bymidten på Frederiksberg med blandt andet detail-
handelsstrøget, Frederiksberg Centret, Falkoner Centret og 
campusområderne.

Frederiksberg Allé Station anlægges under Frederiksberg Allé 
41. Stationen er forberedt til, at der kan bygges oven på med 
adgang til stationen i stueetagen. Denne mulighed udnyttes 
med et byggeri, der indeholder en kulturel destination om-
kring madkultur, kaldet Madkulturens Hus.

Stationen ved Aksel Møllers Have er indpasset i parkområdet 
med stationsnedgang og forplads mod Godthåbsvej. Den nye 
station vil få betydning for Godthåbsvej som handelsstrøg og 
kan give anledning til nytænkning af byrum og park.

PLANER FOR FREMTIDIG METRO
Med beslutningen om at lægge Metroens sydhavnslinje under 
jorden ved Ny Ellebjerg Station har man muliggjort en frem-
tidig forlængelse af metrolinjen. Frederiksberg Kommune ar-
bejder for, at en fremtidig ny linje skal følge Fasanvejslinjen. 
Dermed vil store, eksisterende destinationer blive stations-
nære, og det kommende byudviklingsområde ved Frederiks-
berg Hospital vil få en offentlig trafikbetjening af høj klasse.

Zoologisk Have er én af de eksisterende destinationer, der vil 
opnå stationsnærhed ved en fremtidig linjeføring langs Nor-
dre og Søndre Fasanvej. Zoologisk Have forventer en markant 
udvidelse af antal gæster, når de modtager sjældne pandaer, 
som den kinesiske regering har doneret til Danmark. Zoolo-
gisk Have har flere omdannelsesplaner for at kunne håndtere 
denne publikumsudvikling. Blandt andet vil man se på en ud-
videlse af parkeringsmulighederne.

En fremtidig indre metrolinje langs søerne bliver stadig drøf-
tet. En sådan linjeføring vil gøre Forum til en knudepunkts-
station. Forumområdet er vigtigt i et vidensby-perspektiv, idet 
Niels Brock og flere gymnasier er placeret her. Det samme 
er Det kgl. Danske Musikkonservatorium, og Frederiksberg 
Kommune planlægger en kulturskole i området som et vigtigt 
fritidstilbud til børn og unge. Selve Forumbygningen udgør en 
vigtig kulturel destination i området. Kommuneplanen giver 
mulighed for en udvikling på grunden, såfremt der kan etab-
leres en ny, spændende destination for hovedstadens kultur-  
og idrætspublikum.
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PERSPEKTIVOMRÅDER:
METRO PÅ FREDERIKSBERG

På Frederiksberg Allé 41 har Frederiksberg 
Kommune solgt byggegrunden over den 
kommende metrostation til et konsortium, 
der vil opføre Madkulturens Hus samt boli-
ger.

KOMMUNEPLAN 2017
Projektet på Frederiksberg Allé 41 kræver en 
ændring i kommuneplanen, så området får 
sin egen ramme til blandede byfunktioner.

LOKALPLAN
Der er ny lokalplan under udarbejdelse for 
Frederiksberg Allé 41. Forslag til lokalplan vil 
være i offentlig høring i foråret 2017.
Lokalplanerne 154, 155 og 156 fastlægger de 
kommende metrostationer og forpladser.

FAKTA
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Socialdemokratiet (A)
Socialdemokratiet foreslår, at følgende indarbejdes i Kommuneplanen:

• at Frederiksberg i den kommende planperiode har et helt særligt fokus på at få flere boliger, 
der er til at betale for almindelige lønmodtagere, som fx almene boliger, både i form af familie- 
boliger, men også studie- og egentlige ældreboliger. Derfor vil kommunen som det klare ud-
gangspunkt kræve 25 % alment ved nybyggeri eller ombygning/konvertering, hvor det er 
muligt.

• at minimumsstørrelsen for nybyggeri sænkes til 50 kvadratmeter og 80 kvadratmeter i mini-
mumsgennemsnit.

• at nybyggeri skal søges opført som CO2-neutralt byggeri, således at der efter forhandling 
indgås privatretlig aftale med den enkelte bygherre om, hvordan dette mål kan nås.

• at kommuneplanen i højere grad fokuserer på mulighederne for at bygge ungdoms- og studie- 
boliger i arkitekttegnet modulbyggeri, som gør, at boligerne er billige men af en høj kvalitet.

SF (F)
SF mener, at udkastet til Kommuneplan ville kunne blive forbedret, med et større fokus på at 
modvirke et Frederiksberg som hele hovedstadens gratis parkeringsplads, og hvor de nuvæ-
rende parkeringspladser udnyttedes bedre, før anlæg af adskillige ekstra. Ved anlæg af under-
jordiske parkeringspladser, bør den plads der frigives på overfladen kunne overgå til grønne og 
rekreative byrum med bl.a. urban gardening, kultur og streetidræt. SF ønsker desuden et mere 
ambitiøst fokus på anlæggelsen af bredere cykelstier og fortove, samt for bedre tilgængelighed 
for handicappede og gangbesværede. SF ønsker derudover et Frederiksberg med boliger der 
er til at betale, hvilket tildels ville blive tættere på en muliggørelse ved at sænke kravene til lejlig-
hedsstørrelser og gennemsnittet af disse. SF mener, at Frederiksberg burde anlægge en lige så 
ambitiøs målsætning vedr. CO2-neutralitet som det er tilfældet i København, hvor man arbejder 
på at opnå dette i 2025. Som et redskab til at nå dette nye mål, mener SF, at Frederiksberg burde 
arbejde på forbedringer af kildesorteringen. Samt ydermere at der ved nybyggeri stilles krav 
om CO2-neutralt byggeri gennem lokal produktion af vedvarende energi. I forhold til turisme, 
er SF af den opfattelse at Frederiksberg har brug for at nytænke sin markedsføring ved fx bor-
gerinvolverende tiltag på de sociale medier. De bedste ambassadører for Frederiksberg, er de 
mennesker der bor der, fordi de holder af byen, samt de gæster der har glædet sig over at have 
besøgt byen. De bør derfor aktiveres og inddrages i langt højere grad.

Enhedslisten (Ø)
"Enhedslisten havde gerne set, at kommuneplan 2017 markerede en start på den omstilling af 
Frederiksberg som vi mener er nødvendig. Det vil sige: 

1. en omstilling mod en mere bæredygtig by, klima- og miljømæssigt. Det vil indebære skrap-
pere krav på miljøområdet, en styrkelse af biodiversiteten og bynaturen på Frederiksberg. 

2. en reduktion af parkering i byens gader og pladser ved at begrænse "udenbys" parkering fra 
København, en flytning af p-pladser til under jorden og udnytte overfladen til opholdsarealer 
og grønne områder, også for at sikre de svage trafikanter i byen. 

3. at kommunen sikrer, at der er boliger i byen som er til at betale, ved at bygge flere almennyt-
tige boliger, tillader mindre boliger end i dag og sikre boligtyper som er mangler i dag, herunder 
seniorbofællesskaber, ungdomsboliger og mindre bofællesskaber. En social bæredygtig by. 

4. en fastsættelse af et maks på 6 etager ved nybyggeri og et krav om CO2-neutral byggeri. 

5. at sikre en reel demokratisk borgerinddragelse i byens udvikling, gennem krav om lokal op-
bakning til lokalplanen mm." 

MINDRETALSUDTALELSER FRA A, F OG Ø
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Kommuneplan 2017 består af fire dele
• Hovedstruktur (denne del)
• Rammer for lokalplanlægning 
• Retningslinjer
• Redegørelse for planen

Kommuneplanens fire dele kan ses på 
www.frederiksberg.dk
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