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INDLEDNING

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens mål for kommunens ud-
vikling. 
Kommuneplanen består af en hovedstruktur med overordnede mål 
for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen, retningslinjer for 
arealanvendelsen for en række emner, rammer for lokalplanlægning 
samt nærværende redegørelse. 
Ifølge planlovens § 11e skal kommuneplanen ledsages af en rede-
gørelse for planens forudsætninger, herunder om 
• den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse.
• hvordan kommuneplanen forholder sig til den regionale udvik-

lingsplan samt den vedtagne strategi for udviklingen.
• grundlaget for udpegning af eksisterende og potentielle natur-

områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.
• beskyttede områder efter anden lovgivning og eventuelle areal-

reservationer efter sektorlove eller projekterings- og anlægslo-
ve.

• de i vandplanen og kommunens vandhandleplaners relevante 
bestemmelser.

• kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i 
nabokommunerne.

• kommuneplanens sammenhæng med den statslige trafikplan og 
trafikselskabernes trafikplan for offentlig service.

• forudsætningerne for kommuneplanens rammer for detailhan-
del.

Frederiksberg Kommunes planstrategi - Frederiksbergstrategien - 
blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. juni 2016. 
Frederiksbergstrategien er en samlet plan- og bæredygtighedsstra-
tegi. Den er bygget op omkring fire temaer: Byen i byen, Livskvali-
tet i hverdagen, Vidensbyen og Klimabyen for fremtiden. Denne op-
bygning går igen i kommuneplanens hovedstruktur og redegørelse, 
og kommuneplanen er således en konkretisering af de overordnede 
mål i kommuneplanstrategien. 
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HIDTIDIG PLANLÆGNING OG UDVIKLING 
Den hidtidige planlægning og udvikling er beskrevet inden for syv 
kvarterer på Frederiksberg:
1. Det centrale Frederiksberg med bymidten, Frederiksberg Have 

og Søndermarken.
2. Det vestlige Frederiksberg omkring Peter Bangs Vej.
3. Det vestlige Frederiksberg omkring Finsensvej.
4. Kvarteret omkring Femte Juni Plads og Fuglebakken.
5. Kvarteret omkring svømmehallen og nord for Godthåbsvej.
6. Det østlige Frederiksberg mellem Falkoner Allé og Søerne.
7. Det østlige Frederiksberg omkring Frederiksberg Allé og Vester-

brogade.

1. Det centrale Frederiksberg med bymidten, Frederiksberg 
Have og Søndermarken
Bymidten omkring Frederiksberg og Fasanvej stationer rummer en 
lang række byfunktioner, herunder funktioner af regional betyd-
ning. Det drejer sig om Frederiksberg Centret med et stort udvalg 
af butikker, Falkoner Centret, Copenhagen Business School og Rets-
bygningen på Frederiksberg. Endvidere rummer bymidten Rådhu-
set, Frederiksberg Gymnasium, Hovedbiblioteket, Falkonerbiografen 
samt caféer og restauranter foruden familie- og kollegieboliger. Der 
er opført en ny tilbygning til Retten i tilknytning til de omkringlig-
gende fredede bygninger og anlæg. Derudover er der sket en større 
udvidelse og ombygning af Frederiksberg Centret. 
Frederiksberg Station vil i de kommende år blive udbygget som 
krydsningsstation i forbindelse med anlæg af Cityringen. Der etab-
leres en ny stationsforplads i Holger Tornøes Passage. En udbyg-
ning af Falkoner Centret med en arkitektonisk opgradering af faca-
den er også under planlægning.
Den Grønne Sti, den regionale cykel- og gangsti, gennem Køben-
havns og Frederiksberg kommuner, forløber mellem Nordre Fasan-
vej og Falkoner Allé ved Frederiksberg Station.
Foruden bymidten omfatter den nordlige del af kvarteret både æl-
dre og nyere etageboligområder, et mindre villaområde samt Porce-
lænshaven, der er blevet omdannet  til et attraktivt, blandet byom-
råde med boliger og funktioner for CBS. Ved Virginiavej er opført 
en større integreret børneinstitution i sammenhæng med det omlig-
gende villaområde.
Frederiksbergs ældste bebyggelse fra 1800-tallet ligger langs Allé-
gade. Allégade er en del af Frederiksbergs kulturstrøg. Vestsiden af 
Allégade og Pile Allé er præget af det grønne Allégadeanlæg, Lorry, 
Frederiksberg Runddel, Storm P. Museet og De små haver.
Den sydlige del af kvarteret rummer Frederiksberg Have og Søn-
dermarken samt boligbebyggelsen ved Søndre Fasanvej, Bag Søn-
dermarken. Der er opført en ny bebyggelse til idræts- og fritidsfor-
mål ved Søndermarken.
De to parker udgør sammen med Frederiksberg Slot og Zoologisk 
Have udflugts- og turistmål. Frederiksberg Kommune er ved at un-
dersøge mulighederne for at skabe et mere sammenhængende om-
råde omkring Frederiksberg Slot.

HIDTIDIG PLANLÆGNING OG UDVIKLING
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2. Det vestlige Frederiksberg syd for Peter Bangs Vej
Kvarteret syd for Peter Bangs Vej er karakteriseret ved at væ-
re et af de mest åbne og grønne i kommunen med store villaområ-
der, Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård på hver side 
af Roskildevej samt de store idrætsarealer ved K.B. Hallen og Jens 
Jessens Vej. 
Sydsiden af Peter Bangs Vej er karakteriseret af boligejendomme 
fra 1930’erne. Ved Diakonissestiftelsen ligger Klammergården, som 
en punkthusbebyggelse fra 1990’erne. 
Diakonissestiftelse er i gang med en fornyelsesproces, så den kan 
fortsætte som en alsidig institution i byen. Der er planer om en 
større modernisering med tilhørende ombygninger og tilbygninger i 
sammenhæng med det omliggende kvarter. Et nyt hospice blev ind-
viet i foråret 2016, og nye seniorboliger står klar i den kommende 
planperiode.
Den vestligste del af Roskildevej er på nordsiden karakteriseret af 
en række større boligejendomme fra 1950’erne, der ligger trukket 
tilbage fra vejen. Plejehjemmet Kredsens Hus ved Troels-Lunds Vej 
er færdigbygget og K.B. Hallen skal genopføres i en ny version efter 
en større brand.
Syd herfor ligger tæt-lave boligbebyggelser i form af række- og ter-
rassehuse samt Domus Vista på 30 etager med den store åbne Nor-
dens Plads mod Roskildevej. 
Roskildevej øst for Dalgas Boulevard er præget af højhusene ved 
Borgmester Fischers Vej og 6-7-etages punkthuse ved Søndermark 
Kirkegård. 
Vest for Solbjerg Parkkirkegård er der på Roskildevej opført en 
6-etages punkthusbebyggelse. Ved Borgmester Fischers Vej er der 
opført plejeboliger.
Områdefornyelsen i Søndermarkskvarteret, som omfatter Domus 
Vista og bebyggelserne omkring Nordens Plads og Borgmester Fi-
schers Vej, har fokus på en øget boligsocial indsats og en forbedring 
af udearealerne. Centeret i Domus Vista er præget af mange tom-
me butikker og er bygningsmæssigt og funktionelt forsømt, og Nor-
dens Plads er præget af et halvtomt parkeringsareal. Området er 
udpeget som et byudviklingsområde, og der er planlagt en omfat-
tende renovering af Domus Vista Centret, etablering af et medbor-
gercenter og opførelse af nye studieboliger. 
Den Grønne Sti er anlagt på strækningen mellem Peter Bangs Vej 
og kommunegrænsen. 
I bydelen ligger S-togstationerne KB-Hallen Station og Ålholm Sta-
tion.

3. Det vestlige Frederiksberg omkring Finsensvej
Inden for de senere år er der sket en væsentlig byudvikling og om-
dannelse af området ved Flintholm Station, syd for Metroen, til et 
attraktivt blandet byområde. Der er opført flere nye etageboligbe-
byggelser, plejeboliger og større kontor- og servicebygninger. Der-
udover er opført et nyt, større kultur- og bevægelseshus, KU.BE, 
med en bypark, butikker og serviceerhverv samt pladser.  
Bebyggelsen i den østlige del af kvarteret består hovedsageligt af 
etagebebyggelse overvejende i form af store boligkarréer mellem 
Metroen, Finsensvej og Peter Bangs Vej. Omdannelse af sidste eta-
pe i Nimbusparken fra erhverv til boliger og serviceerhverv er under 
opførelse. På hjørnet af Finsensvej og Lindevangs Allé er opført en 
større bebyggelse til boliger med dagligvarebutik i stueetagen. 

HIDTIDIG PLANLÆGNING OG UDVIKLING
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HIDTIDIG PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Nord for Finsensvej ligger Solbjerg Have, en tæt-lav boligbebyggel-
se fra 1980.
Kvarterets vestlige del rummer villaområder ved Gustav Johann-
sens Vej og C.N. Petersens Vej samt villaområdet Ved Grænsen. I 
den sydvestlige del af kvarteret ligger Den Sønderjyske By fra 1925 
og bag denne Herman Bangs Have opført i 1991. Ved Grænsen, 
Den Sønderjyske By og Lindevandskvarteret er karakteristiske, ho-
mogene bebyggelser, der er udpeget som kulturmiljøer. 
De vigtigste grønne områder i kvarteret er Lindevangsparken, hvor 
der er gennemført et større klimatilpasningsprojekt og opført Fre-
deriksberg Kommunes Idrætspark ved Sønderjyllands Allé.
På banearealet mod vest ligger en række kolonihaveforeninger. 
Den Grønne Sti løber gennem kvarteret fra krydset Nordre Fasan-
vej/Finsensvej til Peter Bangs Vej.
Metroen har stationer ved Lindevang og Flintholm, hvor også Ring-
banen og Frederikssundbanen krydser. I Flintholm-området er 
etableret en fodgængerbro over Metroen.

4. Kvarteret omkring Femte Juni Plads og Fuglebakken
Kvarteret rummer nogle af Frederiksbergs største villaområder, 
mens der langs de større veje - Nordre Fasanvej, Godthåbsvej og 
Borups Allé - overvejende ligger etagebebyggelse. 
Omkring Femte Juni Plads og Tesdorpfsvej ligger villaerne i et ku-
peret terræn, der falder mod Grøndalsengen, hvilket giver bebyg-
gelsen en særlig landskabelig karakter. 
Villaområdet på Fuglebakken rummer - foruden villaer - rækkehu-
se, dobbelthuse og enkelte etageboliger.  
Syd for villakvarteret ligger rækkehusene på Fuglebakken, der er 
opført som en samlet bebyggelse i 1928. Bebyggelsen er opført i fi-
re enklaver, symmetrisk udformet omkring Drosselvej. Langs Godt-
håbsvej afsluttes bebyggelsen af etageboligbebyggelse, som i stue-
etagen rummer butikker og serviceerhverv. 
Endvidere rummer kvarteret en række samlede bebyggelser.
Ringparken ved C.F. Richs Vej består af fem let krumme tre-etages 
boligblokke med oplevelsesrige rum mellem bygningerne. Bebyg-
gelsen er fredet. 
På et tidligere erhvervsområde mellem Bernard Bangs Allé og 
Grøndalen er der etableret et nyt aktivitetscenter med beskæftigel-
ses-, idræts- og kulturtilbud, ligesom der er ved at blive opført en 
svømmehal og en ny idrætshal.
I Dalgas Have, som er opført i slutningen af 1980’erne, udgør de 
16 punkthuse og de to store buede boligbebyggelser sammen med 
bygningen, hvor en del af CBS i dag har til huse, et sammenhæn-
gende miljø.
Ved Borups Allé ligger endnu et boligbyggeri, Borups Have, opført i 
1990.
Frederiksberg Hospital ligger i et sammenhængende grønt og åbent 
område mellem Godthåbsvej og Nyelandsvej. Frederiksberg Hospi-
tal består af mange forskellige bygninger opført fra begyndelsen af 
1900-tallet og frem til 1970’erne. Hospitalet fungerer i dag som et 
af fire akuthospitaler i Hovedstaden, men det er besluttet, at funk-
tionerne skal afvikles over en årrække og overføres til andre ho-
spitaler i Region Hovedstaden. Udflytningen forventes gennemført 
i 2025, og derefter skal hospitalets bygninger og området i sin hel-
hed overgå til nye formål. Planlægningen af omdannelsesprocessen 
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indledes i den kommende planperiode.
Frederiksberg Forsynings aktiviteter er samlet i et område ved 
Stæhr Johansens Vej. 
Kedelhallen er renoveret og omdannet til kultur-, forenings- og sel-
skabslokaler.
Femte Juni Plads og Grøndalen er kvarterets største grønne områ-
der. Femte Juni Plads skærer sig som et grønt vejforløb gennem vil-
laområdet. Ned mod Grøndalsengen udvider pladsen sig og får ka-
rakter af et egentligt grønt anlæg. Grøndalen, som er et tidligere 
jernbaneareal, er anlagt som et grønt rekreativ område til leg, be-
vægelse og idræt. Begge områder er fredede.
Femte Juni Plads og Tesdorpfsvej/Dalgas Boulevard er et sammen-
hængende grønt vejforløb, som giver karakter og identitet til kvar-
terets sydlige del. Tesdorpfsvej er anlagt med en bred beplantet 
midterrabat.
Den nordøstlige del af kvarteret indgår i byudviklingsområdet ved 
Bispeengbuen og områdefornyelsen ved Nordre Fasanvej.
Mellem Borups Allé og Hillerødgade er anlagt en ny genbrugsplads i 
samarbejde med Københavns Kommune.

5. Kvarteret omkring svømmehallen og nord for Godthåbsvej
Den sydlige del af kvarteret udgøres af Svømmehalskvarteret, der 
er Frederiksbergs tættest bebyggede område. Svømmehalskvarte-
ret rummer homogene karrébebyggelser overvejende opført i slut-
ningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet. Der har været gen-
nemført en omfattende byfornyelsesindsats med fokus på facadere-
novering, forbedring af boligstandarden og friarealer samt sikring af 
de bevaringsværdige bygninger. 
Aksel Møllers Have, Langelands Plads og idrætsanlægget ved Nan-
drupsvej er kvarterets nærrekreative områder.
På pladsen ud mod Godthåbsvej ligger Metronomen, der fungerer 
som foredrags- og udstillingshus. Der vil i forbindelse med etable-
ring af Cityringens station ved Aksel Møller Have blive etableret en 
ny stationsforplads ved Godthåbsvej og Metronomen.
Syd for Aksel Møllers Have ligger Frederiksberg Svømmehal. 
I den vestlige del af Svømmehalskvarteret er områdefornyelsen un-
der afslutning. Der er gennemført renovering af områdets veje, mil-
jøprojekter samt fornyelse af byrummene. Det sidste projekt, der 
vil blive gennemført, er renovering af Langelands Plads, som etab-
leres oven på en kommende parkeringskælder.   
Også den nordlige del af kvarteret rummer en del ældre karrébe-
byggelse foruden blandede bebyggelsesformer af nyere og ældre 
dato.
Herudover ligger ved Nordre Fasanvej boligområdet Stjernen og 
omkring Kong Georgs Vej et blandet villa- og erhvervsområde. End-
videre ligger der i området en del mindre erhvervsvirksomheder.
Den nordligste del af kvarteret indgår i byudviklingsområdet ved 
Bispeengbuen. Kvarteret nord for Godthåbsvej, der blandt andet 
mangler større grønne og rekreative opholdsmuligheder, indgår i 
områdefornyelsen ved Nordre Fasanvej. Der arbejdes med forskelli-
ge indsatser af fysisk, kulturel og social karakter i området.

6. Det østlige Frederiksberg mellem Falkoner Allé og Søerne
Kvarterets bebyggelse er karakteriseret ved at være meget sam-
mensat og fra forskellige tidsperioder.
Ned mod Sankt Jørgens Sø ligger både store, ældre villaer og flere 
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punkthusbebyggelser.
Langs Vodroffsvej ligger tæt bebyggelse fra begyndelsen af 
1900-tallet blandet med flere nyere bebyggelser opført på tidligere 
industrigrunde.
Langs H.C. Ørsteds Vej ligger etageboligejendomme, mens bebyg-
gelsen øst for H.C. Ørsteds Vej fremtræder mere blandet med villa-
er, etageboligbebyggelse og erhvervsejendomme. 
Bebyggelsen langs Gammel Kongevej er meget varieret i højde, vo-
lumen, arkitektonisk udtryk og alder. Mange af bygningerne er rigt 
detaljerede, og flere hjørner er markerede med tårne og karnapper. 
Hostrups Have er en sammenhængende etageboligbebyggelse fra 
midten af 1930’erne, der omslutter et stort indre haverum. 
KU Frederiksberg-campusområde (tidligere Landbohøjskolen) langs 
vestsiden af Bülowsvej sætter med sine bygninger og med sine 
grønne områder og anlæg sit præg på kvarteret. Flere af de ældre, 
karakteristiske bygninger samt haveanlægget er fredede. Haven er 
kvarterets største rekreative område. Der er opført et større, mar-
kant nybyggeri til undervisning og forskning langs Bülowsvej mel-
lem Rolighedsvej og Thorvaldsensvej. Området mellem Roligheds-
vej, Bülowsvej, Åboulevarden og Den grønne Sti skal ikke længere 
bruges til universitetsformål, og udviklingen af området til nye for-
mål er påbegyndt.
Til Skolen ved Bülowsvej er opført en større tilbygning langs nordsi-
den af Thorvaldsensvej.
Kvarterets afgrænsning mod nord og øst danner samtidig grænse 
mellem Frederiksberg og Københavns Kommuner. Markante bygnin-
ger udgør flere steder en slags indgange til Frederiksberg.
Ved Rosenørns Allé markerer Forum og Radiohuset på hver sin si-
de af vejen en af indgangene, mens tårnene på bebyggelsen ved 
Danas Plads udgør en anden. Der er overvejelser om at opføre en 
større bebyggelse oven på Forum Station, og bag Radiohuset skal 
der i den kommende planperiode opføres en kultur- og musikskole.
Ved Gammel Kongevej ligger mod øst Codanhus som et landmark 
ved indgangen til Frederiksberg, og mod vest markerer rådhustår-
net sig i gadebilledet. 
Ved Sankt Jørgens Sø ligger Søfrontparken med vandtrappe ned 
mod søen. 
Danas Plads fremstår som et grønt byrum med to mindre græs-
klædte og rigt beplantede pladser. 
Den Grønne Sti løber gennem kvarteret fra stibroen over Ågade, på 
det tidligere baneareal og langs KU Frederiksberg-campusområde 
til Falkoner Allé.

7. Det østlige Frederiksberg omkring Frederiksberg Allé og 
Vesterbrogade
Kvarteret rummer primært ældre villa- og etagebebyggelse. Den 
tætte etagebebyggelse er især koncentreret omkring kvarterets 
store veje, Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og Vesterbrogade. 
Mellem de store veje er bebyggelsen mere åben med villabebyg-
gelse og fritliggende ejendomme i grønne omgivelser. Der er langs 
flere af de mindre veje anlagt forhaver, ligesom der mange steder 
mellem de 4-5-etagers ejendomme er kig til gårdrum og baghaver, 
hvilket er med til at forstærke kvarterets grønne præg.
Frederiksberg Allé løber gennem kvarteret som et grønt strøg, der 
ender i Frederiksberg Have. Frederiksberg Allé viser på fornemme-
ste vis det klassiske Frederiksberg og indgår med teatre og caféer 
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som en væsentlig del af kommunens kulturstrøg. 
Den grønne promenade har brede fortove og to dobbelte rækker 
klippede lindetræer. Alléen indgår i en flot sammenhæng med Fre-
deriksberg Slot og Frederiksberg Have og er en af hovedstadens 
smukkeste alléer, fremhævet af de to pladsdannelser, Frederiks-
berg Runddel og Sankt Thomas Plads. 
Sankt Thomas Plads danner en smuk indgang til Frederiksberg fra 
Vesterbrogade og markerer samtidig begyndelsen på Frederiksberg 
Allé.
I det hele taget har kvarteret et grønt præg som, trods den tætte 
bebyggelse, er karakteristisk for Frederiksbergs ældste områder. 
Rosenhaven ved Allégade samt anlægget mellem Nyvej og 
Mynstersvej, Pariserhaven, er sammen med Frederiksberg Kirke-
gård kvarterets grønne områder.
Området omkring Rahbeks Allé fremstår med karakteristiske grøn-
ne forhaver. Bakkehuset og de omkringliggende villaer udgør en 
væsentlig del af Frederiksbergs historie og identitet. Rahbeks Al-
lé og bebyggelsen syd herfor renoveres med genskabelse af allébe-
plantning og mulighed for etablering af nye institutioner og boliger 
i sammenhæng med Carlsberg-området og kvarteret i øvrigt.
Der vil i forbindelse med Cityringen blive etableret en underjordisk 
metrostation med forplads ved Frederiksberg Allé/Platanvej. Oven 
på stationen skal der opføres en ny bebyggelse med stationsad-
gang i stueetagen. Bygningen kommer til at rumme et madkultur-
hus og boliger.
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BEFOLKNINGSUDVIKLING

BEFOLKNINGSTILVÆKST

Frederiksberg Kommune har oplevet en tilvækst i befolkningen. Det 
er sket som et led i en overordnet udviklingstendens, hvor storbyen 
tiltrækker unge mennesker og fastholder mange af de børnefami-
lier, der tidligere flyttede ud af byen. Befolkningen udgjorde januar 
2016 ca. 105.000 borgere, hvilket er en stigning på ca. 12.800 bor-
gere siden 2006. 
Udviklingen de sidste 10 år viser, at der fra 2006 til 2016 skete en 
stor vækst i alle aldersgrupper, undtagen de helt gamle. Den stør-
ste absolutte vækst er sket blandt de unge 17-24-årige, men det 
kan også læses af tallene, at der er kommet mange nye børnefa-
milier, da antallet af børn er vokset, se nedenstående figur. Befolk-
ningsvæksten er drevet af både et fødselsoverskud og i nogle år en 
positiv flyttebalance. Således var væksten fra 2007 til 2012 kende-
tegnet ved stor nettotilflytning, mens væksten i 2013 og 2016 i hø-
jere grad var drevet af fødsler. Det fremgår af nedenstående tabel. 

Udvikling i befolkningstal fordelt på aldersgrupper og perioder
Kilde:Frederiksbergs befolkningsdata

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fødselsoverskud 406 431 516 455 645 608 623 557 704 678
Flyttebalance -37 798 1240 1234 1410 829 1202 246 -238 530

Fødselsoverskud og flyttebalance
Kilde:Frederiksbergs befolkningsdata

Væksten er ikke overvejende sket som følge af byggeri af nye boli-
ger, men som følge af en øget udnyttelse af den eksisterende bolig-
masse, især siden 2007. Figuren på side 13 viser, hvordan befolk-
ningsvæksten er fordelt på nye og eksisterende boliger. Det frem-
går, at størstedelen af de nye borgere fra 2007 og frem har fundet 
plads i den eksisterende boligmasse, mens en mindre og faldende 
antal nye borgere er tilflyttet nye boliger. I løbet af 2014 var der for 
eksempel en befolkningsvækst på i alt 466 borgere, hvoraf 95 flyt-
tede ind i nye boliger, og 371 fandt plads i den eksisterende bolig-
masse.
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Boligmassen er kendetegnet ved en altoverskyggende andel etage-
boliger, overvejende fra før 1940. Der er, sammenlignet med andre 
kommuner, mange store lejligheder. Det er også lejlighederne som 
boligform, der ser ud til at have modtaget meget af væksten. Her 
kan særligt peges på de store lejligheder, der nu rummer en større 
andel af befolkningen end for seks år siden. Der kan dog stadig pe-
ges på en andel større boliger, der bebos af en til to beboere, her-
under også en del ældre. Boligstrukturen er nærmere beskrevet i 
afsnittet Boliger under kapitlet Livskvalitet i hverdagen.
Frederiksberg er karakteriseret ved en højere andel af personer i 
aldersgruppen 20-40 år i sammenligning med resten af landet. Om-
vendt har Frederiksberg en lavere andel af børn og unge (dog und-
taget de 0-3-årige) samt 40-65-årige. Aldersfordelingen på Frede-
riksberg er meget sammenfaldende med Københavns. Forskellene 
består af færre i aldersgruppen ca. 20-35 år og flere 60+ årige. Se 
nedenstående figur. 
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Kilde:Frederiksbergs befolkningsdata

Siden 2006 er aldersfordelingen ændret, og som det fremgår af 
grafen på side 14, er der nogle aldersgrupper, der udgør en større 
del af befolkningen nu, især de 18-27-årige og de 63-72-årige. De 
flere 63-72-årige kan forklares med størrelsesforholdet mellem de 
forskellige årgange, der også udgjorde en stor andel i 2006, men 
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blot var 10 år yngre. De flere 18-27-årige afspejler, at det især 
er unge, ofte studerende, der flytter til, mens flere borgere først i 
30’erne, ofte børnefamilier, flytter fra Frederiksberg. Befolknings-
tallet i begge grupper er steget, som det fremgår af figuren på side 
12, men antallet af unge er steget mest.
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Aldersfordeling i procent i 2006 og 2016
Kilde:Frederiksbergs befolkningsdata

BEFOLKNINGSPROGNOSE
Befolkningstallet er siden sidste Kommuneplan 2013 steget ca. 4,3 
% (1. januar 2012 til 1. januar 2016) og udgjorde i januar 2016 ca. 
105.000 personer. 
Nedenstående tabel viser den forventede befolkningsprognose frem 
til år 2030. Befolkningstallet forventes frem til år 2030 at stige til 
ca. 122.000 personer, svarende til en stigning på 16,5 %. Til sam-
menligning forventes befolkningstilvæksten på landsplan at ligge 
omkring 7 %. Den hidtidige vækst i indbyggertal skyldes nettotil-
flytning til kommunen samt et fødselsoverskud, hvor fødselsover-
skuddet er den konstante faktor, mens størrelsen på nettotilflytning 
varierer. Dette forventes også at være tendensen fremover. Der er 
i befolkningsprognose 2016 forudsat, at en del af befolkningsvæk-
sten udgøres af flygtninge som følge af et stigende antal af tilkom-
ne flygtninge siden 2014. I 2017 forventes således knap 20 % af 
befolkningsvæksten at udgøres af flygtninge. På trods af væksten i 
antallet af flygtninge, så vil flygtninge ikke udgøre mere end 1-1,5 
% af den samlede befolkning på Frederiksberg.
Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete for-
udsætninger, og det er sandsynligt, at disse forudsætninger ændres 
over tid. Dette betyder, at usikkerheden i prognosen vokser med 
længden af den betragtede tidshorisont. Befolkningsprognosen op-
dateres hvert år og er at finde på www.frederiksberg.dk. Tallene i 
Kommuneplan 2017 stammer fra Befolkningsprognose 2016, der er 
udarbejdet i starten af 2016.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 …2030

0-2 år 4.178 4.216 4.231 4.318 4.413 4.532 4.665 4.789 4.882 4.940 5.059

3-5 år 3.461 3.342 3.408 3.439 3.488 3.497 3.539 3.590 3.661 3.744 3.978

6-16 år 9.875 10.191 10.382 10.555 10.705 10.850 10.919 11.013 11.045 11.106 11.503

17-24 år 11.547 11.863 12.716 12.839 12.651 12.590 12.603 12.632 12.740 12.830 13.342

25-64 år 58.083 58.632 59.672 60.739 61.592 62.316 62.865 63.411 63.919 64.419 66.827

65-84 år 14.983 15.245 15.549 15.835 16.099 16.296 16.511 16.659 16.844 17.023 17.771

85+ år 2.361 2.319 2.276 2.235 2.245 2.255 2.289 2.363 2.423 2.500 3.254

I alt 104.488 105.808 108.233 109.961 111.193 112.337 113.391 114.457 115.514 116.562 121.734

Forventet befolkningsprognose i planperioden frem til år 2030
Kilde:Frederiksbergs befolkningsdata
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I prognoseperioden frem til år 2030 forventes antallet af børn (0-
5 år) at falde en smule i starten og herefter stige i resten af peri-
oden. Også antallet af skolebørn (6-16 år) forventes at stige. An-
tallet af unge (17-24 år) forventes ligeså at stige, især i starten af 
perioden som følge af planlagt byggeri af nye ungdomsboliger. Al-
dersgruppen 25-64-årige forventes at vokse jævnt over hele prog-
noseperioden. Antallet af 65-74-årige forventes også at stige gen-
nem planperioden. Antallet af borgere over 85 forventes som den 
eneste befolkningsgruppe at aftage i flere år, inden antallet også 
stiger. Nedenstående grafer viser befolkningsudviklingen for de en-
kelte befolkningsgrupper.

Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2016
Kilde:Frederiksbergs befolkningsdata
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FYSISK PLANLÆGNING PÅ FREDERIKSBERG
Frederiksberg er i dag fuldt udbygget med meget få ledige arealer, 
og det giver store udfordringer i forhold til en fortsat udvikling af 
byen. Den byudvikling, der skal ske, må foregå ved omdannelser, 
der udnytter de eksisterende arealer endnu bedre til bymæssige 
funktioner og sikrer, at de investeringer, der foretages, skaber mer-
værdi for byen som helhed.
I mange år har den fysiske planlægning på Frederiksberg baseret 
sig på to strukturer: en tæt karréstruktur med etageboliger og ser-
vicefunktioner langs trafikvejene, og en villa- og rækkehusstruktur, 
der (som boligbebyggelse) fortrinsvist findes i den vestlige del af 
kommunen. Men i forbindelse med udbygningen af 1. etape af me-
troen og S-togs-ringbanen, kunne der udpeges en række nye stati-
onsnære områder: Bymidten, Flintholm-området, området omkring 
Nimbusparken og Porcelænsgrunden og det muliggjorde, ud fra 
stationsnærhedsprincippet, en omdannelse af områderne til nye at-
traktive bymiljøer. Denne omdannelse er nu næsten sket, men med 
etablering af Cityringen bliver en endnu større del af Frederiksberg 
stationsnær, og den positive byudvikling kan fortsættes omkring Ci-
tyringens stationer.
Ingen anden kommune har så høj en andel af stationsnære area-
ler som Frederiksberg. Stationsnærheden kan udnyttes til at udvik-
le de eksisterende, centrale byområder med nye byfunktioner, der 
kan skabe et mere varieret byliv med kulturtilbud, butikker samt 
kontor- og serviceerhverv. Det vil ske primært inden for den nuvæ-
rende bebyggelsesstruktur og med begrænset nybyggeri. I de stati-
onsnære dele af kommunen, hvor der er mulighed for nybyggeri og 
omdannelse i større skala, og hvor der samtidig er behov for nye 
byfunktioner og for at forbedre områdernes funktionelle og oplevel-
sesmæssige kvaliteter, kan potentialet udnyttes til en byudvikling 
med højere og tættere bebyggelse. Byudviklingen på Frederiksberg 
kan på den måde ske som en dynamisk og differentieret udvikling 
indenfor de eksisterende fysiske rammer. 

STØRRE BYUDVIKLINGSOMRÅDER
De fem større byudviklingsområder, der er udpeget i Kommune-
plan 2017, er: Nordens Plads, Flintholm, Nordre Fasanvej-kvarteret 
med Bispeegnbuen, Diakonissestiftelsen og Campusområderne og 
Bymidten. Områderne udlægges til byudviklingsområder med mu-
lighed for en mere intensiv udnyttelse med høj og tæt bebyggel-
se. Derudover er der også peget på Frederiksberg Hospitalsområde, 
som kan omdannes til nye funktioner frem mod 2025.
Desuden er der muligheder i området omkring Forum Station for 
omdannelse og ny bebyggelse, ligesom der over den nye station til 
Cityringen på Frederiksberg Allé vil kunne bygges nyt. Der vil fort-
sat ske en udvikling af den kollektive trafik i hovedstadsområdet, 
for eksempel i form af en yderligere udbygning af metronettet, der 
kan betyde mere metro på Frederiksberg. 
Byudvikling kan ske indenfor de rammer for anvendelse, bebyg-
gelsesprocenter og etagehøjder, der er fastlagt i kommuneplanens 
rammebestemmelser. I de nævnte byudviklingsområder åbnes der 
mulighed for, at ændre kommuneplanrammerne til at kunne rumme 
bebyggelse med en større bygningshøjde og bebyggelsesprocent 
end angivet. Det skal hvert tilfælde bero på et kommuneplantillæg 
med en konkret vurdering af helhedsvirkninger i forhold til de arki-
tektoniske og byrumsmæssige forhold og hvilke kvaliteter, projek-
ter i øvrigt tilfører området og byen. 
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Rækkefølgeplan
Byudviklingen er allerede igang i flere af områderne, og det er der-
for vanskeligt at fastsætte en egentlig rækkefølgeplan. Følgende 
fem områder kan udvikles i første del af planperioden, der strækker 
sig fra 2017-2021:

• Nordens Plads.
• Flintholm.
• Nordre Fasanvej-kvarteret med Bispeengbuen.
• Diakonissestiftelsen.
• Campusområderne og Bymidten.

Byudviklingen for Frederiksberg Hospitalsområde forventes først at 
ske senere. Kommuneplanens hovedstruktur indeholder en ræk-
ke byudviklingskort, der beskriver planerne for de enkelte områder. 
Som udgangspunkt skal der udarbejdes helhedsplaner for de områ-
der, hvor byudviklingen endnu ikke er igangsat. 
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Oversvømmelseskort ved en 100-års regnhændelse i år 2112, hvis der ikke foretages klima-
tilpasning på Frederiksberg. Kilde: Rambøll

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
Frederiksberg Kommune har en overordnet målsætning om at sikre 
en bæredygtig byudvikling samt en grøn omstilling ved at reduce-
re miljøbelastningen, ressourceforbruget og CO2-udledningen, både 
for kommunens egne ejendomme og for byen. 
Mål og handlinger beskrives i Bæredygtighedshandlingsplan 2017 
og i Strategisk Energiplan 2013. Indsatsen omfatter bl.a. projek-
ter om transportmidler og transportvaner, bæredygtigt byggeri og 
energirenovering af bygninger, vedvarende energi, miljørigtig tek-
nologi, grønne indkøb samt adfærdsændringer. 

KLIMA OG ENERGI

Frederiksberg Kommune har en overordnet målsætning om at re-
ducere CO2-udledning, hvorfor Frederiksberg arbejder aktivt på at 
gennemføre planlægning og projekter, som vil nedsætte CO2-udled-
ningen. Det omfatter blandt andet projekter om transportmidler og 
transportvaner, energirenovering af bygninger, opvarmningsmeto-
der samt vedvarende energi. 
I 2012 er der udarbejdet en klimatilpasningsplan, som indeholder 
mål og retningslinjer for kommunens indsats over de kommende år. 
Planen er i perioden 2014-2016 suppleret med skybrudsplaner for 
henholdsvis Frederiksberg Øst og Vest samt en rammeansøgning i 
2016 omfattende i alt 5 projekter. Fire af projekterne er puljer hen-
holdsvis til anlæg af 13 skolegårde og ca. 260 grønne veje. Ram-
meansøgningen forventes realiseret over de kommende 20 år og vil 
sammen med øvrige kloak- og skybrudsprojekter medføre en inve-
stering på ca. 2,2 mia. kr. Skybrudssystemet etableres ud fra nog-
le grundlæggende typologier: skybrudsvej, skybrudsledning, forsin-
kelsesvej, central forsinkelsesplads og grøn vej. 
Realiseringen af skybrudssystemet sker i tæt samarbejde med Fre-
deriksberg Forsyning og de øvrige kommuner og forsyninger i ho-
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Årlige samfundsøkonomiske omkostninger til oversvømmelser i år 2112, hvis der ikke foreta-
ges klimatilpasning på Frederiksberg. Kilde: Rambøll

vedstadsområdet gennem formaliserede samarbejdsaftaler - 
2-partssamarbejde, 4-partssamarbejde, 7-partsamarbejde og Har-
restrup Å-samarbejdet. Der udarbejdes i samarbejde med de øvrige 
aktører årlige projektpakker med henblik på at sikre den mest hen-
sigtsmæssige udbygning af skybrudsystemet.  
Der er i Klimatilpasningsplan 2012 udpeget 3 fokusområder: områ-
det omkring Vodroffsvej, området ved Bispeengbuen samt området 
omkring Fuglebakkekvarteret vest (Vagtelvej osv.). Området er ud-
peget ud fra oversvømmelses- og risikokort. Områderne har særlig 
bevågenhed i forhold til skybrudssikring.  
I Spildevandsplan 2011 arbejdes der med lokal afledning af regn-
vand (LAR) samt med fastsættelse af maksimale afløbskoefficien-
ter til begrænsning af afstrømningen til det offentlige kloaksystem. 
Det offentlige afløbssystem er i dag et fuldt fælleskloakeret system. 
Der udarbejdes i 2017 en revideret klima- og spildevandsplan. Pla-
nen påtænkes i højere grad at fokusere på koblingen mellem det 
eksisterende kloaksystem og det i de kommende år etablerede sky-
brudssystem for at opnå størst mulig synergi og mest rentabilitet i 
systemerne. Separering af regnvand indgår som en af hovedindsat-
serne. 

MILJØBESKYTTELSE

Rent grundvand
Størstedelen af Frederiksberg Kommune er udpeget som et område 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og den resterende del af 
kommunen er udpeget som et område med drikkevandsinteresser 
(OD). Hele Frederiksberg Kommune ligger i indvindingsoplandet til 
Frederiksberg Vand A/S, der årligt indvinder ca. 2,5 mio. m3 grund-
vand til drikkevand under Frederiksberg og en del af Københavns 
Kommune. Dette betyder, at der i indvindingsoplandet skal udføres 
en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 
I Frederiksberg Kommunes Indsatsplan for Grundvandsbeskyttel-
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se 2014-2018 fremgår uddybende oplysninger om de opstillede ret-
ningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Bl.a. findes der oplysninger 
om baggrunden for udpegning af områder som særligt følsomme og 
indenfor hvilke der, som udgangspunkt, er større restriktioner på, 
hvilke grundvandspåvirkende aktiviteter kommunen giver tilladel-
se til. Kort, der viser disse områder, samt hvilke retningslinjer, der 
er gældende i de pågældende områder, kan ses i kommuneplanens 
retningslinjer, hvor kort over bl.a. kommunens udpegede områder 
med særlige drikkevandsinteresser, boringsnære beskyttelsesområ-
der ved Frederiksberg Vandværks indvindingsboringer og områder 
med frit grundvandsspejl fremgår.
De statslige vandplaner, som var gældende indtil juli 2016, inde-
holdt retningslinjer for byudvikling i områder med kortlagte drik-
kevandsinteresser (retningslinje 40 og 41). Udgangspunktet var, at 
man ikke måtte udlægge arealer til byformål inden for områder, der 
er udpeget til områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), 
nitratfølsomme vandindvindingsområder (NFI) eller indvindingsop-
lande til den almene vandforsyning.
Retningslinje 40 og 41 er nu afløst af udkast til bekendtgørelse med 
tilhørende vejledning om krav til kommunalbestyrelsens fysiske 
planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser 
og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. 
Bekendtgørelsen har fokus på grundvandstruende aktiviteter fra er-
hvervsområder. Boligområder betragtes ikke længere som grund-
vandstruende, idet der er kommet regler for privates anvendelse af 
pesticider i villahaver. Nu fokuseres der på erhvervsformål i nye og 
eksisterende arealer. Her skal planlægningen tage højde for virk-
somhedstyper, der sædvanligvis har oplag af, anvender eller frem-
bringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold 
til grundvandet.
Udgangspunktet er, at områder udpeget som OSD eller indvindings-
opland til den almene vandforsyning skal friholdes for erhvervs-
virksomheder eller anlæg, der kan udgøre en fare for grundvandet. 
Kommunerne kan dog i særlige tilfælde fravige dette krav, såfremt 
kommunen kan redegøre for, at der foreligger særlige planlæg-
ningsmæssige begrundelser, herunder at det ikke har været muligt 
at finde alternative lokaliseringer, og hvis faren for forurening kan 
forebygges, vil det være muligt at udlægge arealer til erhvervsfor-
mål og anlæg.
Frederiksberg Kommune er fuldt udbygget, hvorfor der ikke fore-
kommer udlæg af nye arealer til byudvikling, men derimod udpeges 
der i kommuneplanen områder til byomdannelse (ændret anvendel-
se). Da hele kommunen ligger i et OSD eller indvindingsopland til 
almen vandforsyning uden for OSD, findes der på Frederiksberg ik-
ke alternative placeringer for byomdannelse uden for OSD eller ind-
vindsopland til almen vandforsyning uden for OSD. Det betyder, at 
det for hele kommunen gælder, at arealanvendelsen ikke kan æn-
dres, hvis ændringen indebærer en væsentlig risiko for forurening 
af grundvandet, der ikke kan forebygges. 
I tabellen på side 21 er områder udpeget til byomdannelse, der lig-
ger i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvin-
dingsopland til almen vandforsyning udenfor dette, beskrevet og 
vurderet i forhold til grundvandsressourcen.
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Område 
med mu-
lighed for 
byomdan-
nelse

Udlagt anvendelse
Ændringer markeret 
med kursiv

Grundvandsbeskyttelse
1) Dæklag (ler)
2) Afstand til drikkevandsbo-
ring*
3) Frit grundvandsspejl **

Drikke-
vandsinters-
ser
OD***
OSD****
BNBO*****

Risikovurdering
Grundvand

Bispeeng-
buen

Områder med blandede 
byfunktioner (C)
Detailhandel i specifice-
rede områder

1) 3-10 m dæklag
2) 2 km
3)delvist frit vandspejl

OD Ingen væsentlig risiko 
ved ændret anvendelse. 
Dog skal retningslinjer for 
grundvandsbeskyttelse i 
områder med frit grund-
vandsspejl iagttages.

Flintholm Blandede byfunktioner 
(C)
Ingen

1) ca. 10 m dæklag
2) 1 km
3) delvist frit vandspejl

OSD Ingen arealanvendelses-
ændring i forhold til kom-
muneplan. 

KB-hallen Idræt (R)
Idræt/bevægelse, kul-
tur, café, restaurant og 
kontor

1) 10-20 m dæklag
2) 1,8 km
3) ikke frit vandspejl

OSD Ingen væsentlig risiko ved 
ændret anvendelse.

Diakonisse-
stiftelsen

Offentlige formål (O)
Områder med blandede 
byfunktioner (C) og de-
tailhandel, bolig, café, 
restaurant, kontor/ser-
vice, idræt/bevægelse

1) 10-20 m dæklag
2) 450 m
3) frit vandspejl

OSD Ingen væsentlig risiko 
ved ændret anvendelse. 
Dog skal retningslinjer for 
grundvandsbeskyttelse i 
områder med frit grund-
vandsspejl iagttages, jf. 
retningslinjerne.

CBS Blandede byfunktioner 
(C)
Ingen

1) 10-20 m dæklag
2) <10 meter mod nord fra 
matr.nr. 46ca og 46bv. Bo-
ringen findes på nabomatri-
kel 46bv.
3) frit vandspejl

OSD
BNBO

Ingen arealanvendelses-
ændring i forhold til kom-
muneplan. 

KU Frede-
riksberg 
Campus

Offentlige formål (O)
Ingen

1) 10-20 m dæklag
2) 550 m
3) ikke frit vandspejl

OD Ingen arealanvendelses-
ændring i forhold til kom-
muneplan.

Forum Blandede byfunktioner 
(C)
Ingen

1) 5-10 m dæklag
2) 1,8 km
3) ikke frit vandspejl

OD Ingen arealanvendelses-
ændring i forhold til kom-
muneplan.

Nordens 
Plads

Blandede byfunktioner 
(C)
Ingen

1) 5-20 m dæklag
2) 2 km
3) ikke frit vandspejl

OD Ingen arealanvendelses-
ændring i forhold til kom-
muneplan.

Falkoner 
Center

Blandede byfunktioner 
(C)
Ingen

1) 16-17 m dæklag
2) 0,6 km
3) ikke frit vandspejl

OSD Ingen arealanvendelses-
ændring i forhold til kom-
muneplan.

Frederiks-
berg Hos-
pital

Offentlige formål (O)
Områder med blandede 
byfunktioner (C) 

1) 6-15 m dæklag
2) <10 meter mod vest fra 
skel. Boringen findes på na-
bomatrikel 10bh.
3) delvist frit vandspejl

OSD
BNBO

Ingen væsentlig risiko 
ved ændret anvendelse. 
Dog skal retningslinjer for 
grundvandsbeskyttelse i 
områder med frit grund-
vandsspejl indenfor OSD 
samt BNBO iagttages.

* Afstand til boring med indvinding af grundvand til drikkevandsproduktion
** Områder med frit grundvandsspejl. Frit grundvandsspejl forefindes, når vandspejlskoten ligger lavere end koten for det 

 primære grundvandsmagasin, så der ikke står grundvand i den øverste del af de primære grundvandsmagasiner.
*** OD: Områder med drikkevandsinteresser.
**** OSD: Områder med særlige drikkevandsinteresser.
***** BNBO: Boringsnære beskyttelsesområder.
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Område 
med mu-
lighed 
for par-
kerings-
kældre

Matrikel Grundvandsbeskyttelse
1) Dæklag (ler)
2) Afstand til drikkevandsbo-
ring*
3) Frit grundvandsspejl **

Drikke-
vandsinters-
ser
OD***
OSD****

Risikovurdering
Grundvand

Langelands 
Plads

10bg, 11id, samt vej-
udlæg på 10bn, 10cq, 
10cy, 10cx, 11g

1) 16-18 m dæklag
2) 0,4 km
3) ikke frit vandspejl

OSD Risikovurdering afhæn-
ger af det konkrete pro-
jekt. Følgende retnings-
linjer skal iagttages ved 
etablering af dybe kæld-
re i området: retningslinjer 
for grundvandsbeskyttelse 
i OSD samt for permanent 
dræning. 

Ved Forum 20hr, 7000ap 1) 7-8 m dæklag
2) 1,8 km
3) ikke frit vandspejl

OD Risikovurdering afhæn-
ger af det konkrete pro-
jekt. Følgende retnings-
linjer skal iagttages ved 
etablering af dybe kældre i 
området: retningslinjer for 
permanent dræning. 

Bag Rådhu-
set

121b, 87, 89a, 7000dæ, 
110b, 109, 108, 107a, 
107b

1) 17-18 m dæklag
2) 0,4 km
3) ikke frit vandspejl

OSD Risikovurdering afhæn-
ger af det konkrete pro-
jekt. Følgende retnings-
linjer skal iagttages ved 
etablering af dybe kæld-
re i området: retningslinjer 
for grundvandsbeskyttelse 
i OSD samt for permanent 
dræning. 

Frederiks-
berg Rund-
del

7000bz, 7000ar, 155 1) 16-19 m dæklag (afgræn-
set til vestlige del af matr.nr. 
7000ar)
2) 0,9 m
3) ikke frit vandspejl

OSD Risikovurdering afhæn-
ger af det konkrete pro-
jekt. Følgende retnings-
linjer skal iagttages ved 
etablering af dybe kæld-
re i området: retningslinjer 
for grundvandsbeskyttelse 
i OSD samt for permanent 
dræning. 

I nedenstående tabel er områder med mulighed for etablering af en 
p-kælder, beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser 
eller i indvindingsopland til almen vandforsyning udenfor dette, be-
skrevet og vurderet i forhold til grundvandsressourcen. Dybe kæld-
re defineres som værende mere end én etage under terræn.

* Afstand til boring med indvinding af grundvand til drikkevandsproduktion
** Områder med frit grundvandsspejl. Frit grundvandsspejl forefindes, når vandspejlskoten ligger lavere end koten for det 

 primære grundvandsmagasin, så der ikke står grundvand i den øverste del af de primære grundvandsmagasiner.
*** OD: Områder med drikkevandsinteresser.
**** OSD: Områder med særlige drikkevandsinteresser.
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Grundvandsbeskyttelse i byomdannelsesområder
Hele Frederiksberg Kommune er udlagt som bymæssigt område. 
Herudover ligger alle områder udlagt med mulighed for byomdan-
nelse i indvindingsopland til almen vandforsyning, der er udpeget 
som områder med drikkevandsinteresser eller særlige drikkevands-
interesser. I disse områder kan den planlagte arealanvendelse der-
for ikke ændres, hvis den fører til en ringere grundvandsbeskyttel-
se. Ændringer af arealanvendelsen, der medfører øget grundvands-
beskyttelse, skal generelt fremmes. Alle byomdannelsesområder, 
med undtagelse af CBS og Frederiksberg Hospital, ligger udenfor de 
boringsbære beskyttelsesområder, BNBO, for Frederiksberg Vands’ 
indvindingsboringer. Byudviklingsområdet ved hhv. CBS og Frede-
riksberg Hospital ligger delvist indenfor BNBO til en af Frederiks-
berg Vands indvindingsboringer. CBS ligger derudover i et område 
med frit vandspejl. Der er derfor i henhold til Frederiksberg Kom-
munes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse som udgangspunkt 
større restriktioner overfor grundvandstruende aktiviteter i disse 
områder, jf. kommuneplanens beskyttende retningslinjer. 
Diakonissestiftelsen ligger i et område med frit vandspejl, hvorfor 
der ligeledes i henhold til Frederiksberg Kommunes retningslinjer 
som udgangspunkt vil være større restriktioner overfor grundvand-
struende aktiviteter i dette område. 
Områderne er, med undtagelse af Bispeengbuen, Forum, Nordens 
Plads og Falkoner Centeret, beskyttet af 10-20 m dæklag (ler). 
Dette betyder, at nedsivning af overfladevand, f.eks. ved ekstrem-
regn, ikke vurderes at udgøre en risiko for grundvandsressour-
cen i disse områder. I områderne Bispeengbuen, Forum og Nordens 
Plads, hvor dæklaget maksimalt er 10 m, skal dette forhold iagtta-
ges i forbindelse med byomdannelse. Dæklaget i området Frede-
riksberg Hospital varierer fra 5-16 m, hvilket betyder, at dette for-
hold skal iagttages sammen med øvrige retningslinjer for nedsiv-
ning, såfremt der ønskes at nedsive overfladevand, jf. kommune-
planens retningslinjer.  
I alle tilfælde vil der alene kunne meddeles tilladelse til anlæg og/
eller aktiviteter der kan medføre risiko for grundvandsressourcen, 
såfremt det konkret vurderes, at anlægget og/eller aktiviteten, ikke 
medfører væsentlig risiko overfor grundvandsressourcen. 
Overordnet vurderes det, at de i Kommuneplan 2017 muliggjorte 
byomdannelser omfatter mindre ændringer i forhold til den nuvæ-
rende mulige anvendelse. Ændringerne er vurderet i forhold til be-
skyttelse af grundvandsressourcen. Det vurderes sammenfattende, 
at de muliggjorte ændringer, under forudsætning af at Frederiks-
berg Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse følges, 
samt at der forud for projekterne udarbejdes en konkret risikovur-
dering, ikke medfører en ringere grundvandsbeskyttelse. 

Grundvandsbeskyttelse ved etablering af p-kældre
Alle fire områder er beliggende i indvindingsopland til Frederiksberg 
Vandværk, hvilket betyder, at projekter generelt ikke må medføre 
negativ påvirkning af grundvandsressourcen. 
Af de fire områder, hvor der er mulighed for etablering af p-kælder, 
er de tre, Langelands Plads, Bag Rådhuset og Frederiksberg Rund-
del, beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Dette 
betyder, at kommuneplanens retningslinjer for grundvandsbeskyt-
telse indenfor OSD skal iagttages. Området Ved Forum er beliggen-
de i område med drikkevandsinteresser. 
Områderne er alle, med undtagelse af Ved Forum, ud fra den geolo-
giske kortlægning af områderne, vurderet at være beskyttet af mi-
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nimum 16 m lerlag. I området Ved Forum forventes der 7-8 m be-
skyttende lerlag.   
Ingen af de fire områder er beliggende i område med frit grund-
vandsspejl. Alle områderne er omfattet af beskyttende retnings-
linjer for permanent dræning. Langelands Plads og Frederiksberg 
Runddel er beliggende i områder, hvor der efter etablering af an-
læggene som udgangspunkt ikke accepteres dræning af større 
vandmængder fra dybe anlæg.
Der vil i forbindelse med behandling af konkrete ansøgninger om 
etablering af p-kældre blive stillet krav om, at grundvandssænknin-
ger ikke må medføre væsentlig påvirkning af grundvandsressour-
cen (sekundært og primært grundvandsmagasin) i forbindelse med 
etablering og efterfølgende drift. Risiko overfor grundvandsressour-
cen vil være afhængig af de konkrete projekter, herunder antallet 
af parkeringsdæk osv. Derudover vil projekterne være omfattet af 
VVM-reglerne, vandforsyningslovens § 26 samt miljøbeskyttelses-
lovens § 19. De konkrete projekter kan, såfremt der vurderes be-
hov, tilpasses, f.eks. ved begrænsning i antal parkeringsdæk mv. 
Det vurderes på den baggrund, at projekterne vil kunne gennemfø-
res uden væsentlig risiko for grundvandsressourcen.
For yderligere uddybning af retningslinjer for grundvandsbeskyt-
telse kan der henvises til Frederiksberg Kommunes Indsatsplan for 
Grundvandsbeskyttelse 2014-2018.

Støj og luftforurening
Kommunens seneste støjkortlægning fra 2012 viser, at ca. 47 % af 
de frederiksbergske boliger er belastet af et støjniveau fra trafik-
ken over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Ca. 9,6 % af bo-
ligerne er belastet af et støjniveau over 68 dB, hvilket normalt an-
ses som stærkt støjbelastede boliger. Frederiksberg Kommune har i 
2013 vedtaget Støjhandlingsplan 2013-2018. Planen opsætter mål 
og strategier for perioden frem til 2018. 
Af centrale strategiske indsatser er blandt andet indgåelse af of-
fentlige-private samarbejder (støjpartnerskaber), bekæmpelse af 
trafikstøj ved institutioner, udlægning af støjsvag asfalt samt ud-
pegning af nye stilleområder. Der er ultimo 2016 gennemført 16 
støjpartnerskaber med ejendomme på Frederiksberg. 
Øvrig støj fra for eksempel virksomheder og støj fra byggeplad-
ser med videre reguleres og begrænses via de almindelige bestem-
melser i miljøbeskyttelsesloven. Frederiksberg Kommune har siden 
2010 haft en lokal forskrift til begrænsning af støjende og støvende 
bygge- og anlægsarbejder. 
Frederiksberg Kommune er en tæt by, hvor trafikken er den væ-
sentligste lokale kilde til luftforurening. 
Siden 2008 har hele Frederiksberg Kommune været omfattet af 
reglerne om miljøzone for tunge dieselkøretøjer, hvilket betyder, at 
køretøjet enten skal være forsynet med et godkendt partikelfilter 
eller have en motor, der lever op til Euro 4-kravene eller bedre. 
En anden lokal kilde til luftforurening er brændeovne. For at be-
grænse luftforureningen fra brændeovne er der i 2015 gennemført 
en kampagne for miljørigtig fyring i brændeovne samt udarbejdet 
en lokal forskrift for brændeovnsfyring.
Der er i kommuneplanen opstillet bestemmelser for støj fra ve-
je, jernbaner og virksomheder. Dette betyder, at støjfølsom anven-
delse, som f.eks. boliger samt følsomme opholdsarealer, skal være 
støjbeskyttet inden ibrugtagningen. Derudover er det fastsat i ret-
ningslinjerne, i overensstemmelse med planlovens § 15 stk. 1 og 2, 
at en lokalplan kun må udlægge arealer belastet af støj, lugt, støv 
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og anden luftforurening til miljøfølsom anvendelse, hvis planen med 
bestemmelser om etablering af afværgeforanstaltninger mv., kan 
sikre den fremtidige anvendelse mod forureningsbelastning. 
Der er i kommuneplanen udpeget følgende stilleområder: Frede-
riksberg Have, Søndermarken, Solbjerg Kirkegaard, Frederiksberg 
Ældre Kirkegård, Søndermarken Kirkegård, Landbohøjskolens Ha-
ve, en mindre del af Den Grønne Sti (strækningen Peter Bangs Vej 
– Roskildevej) og Grøndalsegnen ved 5. Juni Plads. Udpegning af et 
stilleområde er ikke til hindring for dagligdags rekreative aktiviteter 
såsom boldspil, motionsaktiviteter, afholdelse af lejlighedsvise kon-
certer osv. Udpegningen af et område som stilleområde betyder, at 
området får status som støjfølsomt område, samt at der i forbindel-
se med fremtidige kommunale planer og regulering for området ar-
bejdes for, at området forbliver stille.
Frederiksberg Kommune skal medio 2017 udarbejde en ny støjkort-
lægning, og medio 2018 skal der udarbejdes en revideret støjhand-
lingsplan.

TRAFIK OG MOBILITET

Frederiksberg Kommune vedtog primo 2013 Trafik- og Mobilitets-
plan 2018. Planen tager udgangspunkt i Frederiksbergstrategiens 
visioner og målsætninger om et bæredygtigt trafiksystem, hvor 
miljørigtig bilisme samt fodgænger- og cykeltrafik kombineres med 
effektiv kollektiv trafik. Trafik- og Mobilitetsplanen samler eksiste-
rende fagplaner og sikrer, at der arbejdes i en fælles retning inden-
for trafik-, mobilitets- og miljøområdet i fremtidige fagplaner. Tra-
fik- og Mobilitetsplanen er desuden med til at skabe sammenhæng 
mellem Frederiksbergstrategien og kommuneplanen på den ene 
side og eksisterende og kommende fagplaner på den anden side. 
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Uddannelsesinstitutioner på Frederiksberg:
• CBS – Copenhagen Business School.
• KU Frederiksberg Campus – Det Natur- og Biovidenskabelige 

Fakultet på Københavns Universitet.
• TEC – Teknisk Erhvervsskole Center.
• Professionshøjskolen Metropol 

(socialrådgiver, lærer, sygeplejerske m.m.).
• Hærens Officersskole.
• Professionshøjskolen UCC (pædagog).
• Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
• Niels Brock.

ERHVERV
Den erhvervsstrukturelle udvikling på Frederiksberg er overordnet 
den samme som i resten af hovedstaden. Mængden af arbejdsplad-
ser indenfor industrien er reduceret til en tredjedel de sidste 25 år 
– flere gamle erhvervsområder er typisk omdannet til boligområder. 
Andre brancher indenfor kontor- og serviceerhverv er kommet til i 
stedet for industrierhvervene, og typisk for disse erhverv er, at de 
er lokaliseret sammen med byens almindelige boligmasse.
Frederiksberg er en markant erhvervskommune, om end det ud-
over detailhandelen ikke er så synligt i bybilledet. Karakteristisk for 
Frederiksberg Kommune er en klar overvægt af virksomheder in-
denfor handel og videnserhverv. Detailhandelen er meget synlig på 
Frederiksberg, men der er markant flere virksomheder indenfor vi-
denserhverv, hvoraf en del også er indenfor kreative erhverv, se 
diagram på side 27.
Ses på antallet af ansatte, gentager billedet sig overordnet, men 
der er nogenlunde lige mange ansatte indenfor handel og viden-
serhverv. Det er karakteristisk for virksomhederne indenfor beg-
ge brancher, at der er mange små virksomheder og enkelmands-
virksomheder. Indenfor videnserhverv er der desuden flere enkelt-
mandsvirksomheder end indenfor detailhandelen. Diagrammet på 
side 28 viser en oversigt over virksomhedsstørrelser efter antal an-
satte.

UDDANNELSE
Frederiksberg Kommune er kendetegnet ved at huse mange ud-
dannelsesinstitutioner. Samlet set er der ca. 30.000 studerende på 
erhvervsfaglige og videregående uddannelser på Frederiksberg.
Der er også ca. 4.150 studerende på gymnasielle uddannelser og 
ca. 10.000 elever i folkeskolerne.

Antal studerende på Frederiksberg i 2015:  

Uddannelsestype Antal studerende
Erhvervsfaglige uddannelser 4.697

Mellemlange videregående 
uddannelser

12.444

Lange videregående uddannelser 12.079

Ph.d. studier mv. 554

Total 29.774

Dertil kommer et større antal forskere, undervisere og andet per-
sonale tilknyttet uddannelsesinstitutionerne.
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Erhvervsstrukturen på Frederiksberg er ligeledes kendetegnet ved 
en markant iværksætterkultur indenfor handel og videnserhverv. 
Det er særligt indenfor disse brancher, at virksomheder stadig eksi-
sterer 3 år efter opstarten, se nedenstående diagram.

Virksomheder fordelt på brancher i 2016
Kilde: NN Markedsdata 

Iværksætterkultur i 2016, virksomheder aktive tre år efter etablering
Kilde: NN Markedsdata
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Der er få særskilte erhvervsområder i kommunen. Mange virksom-
heder ligger i områder med blandet bolig og erhverv i den centra-
le del af Frederiksberg. Der er i stor udstrækning mulighed for loka-
lisering af kontor- og serviceerhverv i kommunen. Det gør sig gæl-
dende for erhvervsområderne, den centrale del af Frederiksberg og 
i varierende udstrækning i de nederste etager på andre centrale ve-
je udenfor det centrale Frederiksberg. Virksomheder findes således 
i hele kommunen, men med en større tæthed i områderne øst for 
Nordre Fasanvej. Særligt virksomhederne indenfor vidensserhverv 
er spredt udover hele kommunen. Detailhandel er koncentreret om-
kring Gl. Kongevej, Falkoner Allé, Godthåbsvej, Peter Bangs Vej, 
H.C. Ørsteds Vej og Vesterbrogade. 
Erhvervslivet på Frederiksberg har på alle måder en central place-
ring som en integreret del af hovedstaden og Greater Copenhagen 
tæt på den nationale og internationale infrastruktur og centralt i 
forhold til Øresundsregionens arbejdsmarked. 
Frederiksberg er en integreret del af arbejdsmarkedet på Sjæl-
land og i Greater Copenhagen, hvilket også ses af de store pend-
lingsstrømme ind og ud af kommunen. Den overvejende del af ar-
bejdsstyrken pendler ud af kommunen, typisk til Københavns Kom-
mune og andre kommuner i hovedstadsområdet – og de fleste ar-
bejdspladser i kommunen besættes af personer med bopæl udenfor 
kommunen, ligeledes typisk fra Københavns Kommune og andre 
kommuner i hovedstadsområdet.
Borgerne på Frederiksberg er typisk ansat indenfor videnserhverv, 
handel og offentlige jobs indenfor social- og sundhedsområdet. 
Borgerne i kommunen er generelt kendetegnet ved et højt uddan-
nelsesniveau. Det høje uddannelsesniveau afspejles ligeledes af et 
højt indkomstniveau. 

Virksomhedstørrelse efter ansatte i 2014
Kilde: Danmarks Statistik
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DETAILHANDEL
Detailhandelen spiller en markant rolle for Frederiksbergs erhvervs-
liv og er med til at skabe byliv på Frederiksberg. Detailhandelen 
skal derfor have gode udviklingsmuligheder. Detailhandelsstruktu-
ren skal være med til at udvikle Frederiksberg som en destination 
i hovedstaden med et alsidigt butiksudbud og med en god trafikal 
tilgængelighed. Detailhandelen på Frederiksberg er karakteriseret 
ved mange små virksomheder med under fem ansatte, og er typisk 
specialforretninger. Den største del af detailhandelen er koncentre-
ret i tilknytning til det centrale Frederiksberg, som også er kende-
tegnet ved at tiltrække kunder fra København. Den centrale del af 
Frederiksberg er dermed en vigtig del af hovedstadens detailhan-
delsstruktur. Ud over de mange specialforretninger er Frederiksberg 
Centret en markant del af detailhandelsstrukturen i den centrale del 
af Frederiksberg Kommune. 

Mål for detailhandelsstrukturen
Målene for detailhandelsstrukturen er:
• Udvalgsvarebutikker skal hovedsagelig lokaliseres i bymidterne 

og bydelscentrene.
• Den lokale forsyning med dagligvarer og mere almindelige ud-

valgsvarer skal sikres og udvikles.
• De primære handelsstrøg skal være attraktive, tilgængelige og 

velfungerende byrum.

Detailhandelsanalyse
Frederiksberg Kommune har i 2016 fået udarbejdet en detailhan-
delsanalyse. Formålet var at få et overblik over udviklingstenden-
serne, som danner baggrund for at kunne opstille mål og retnings-
linjer for den fremtidige detailhandelsstruktur. De seneste detail-
handelsanalyser blev foretaget i 2008 og 2012. Som led i analy-
serne blev antal butikker og deres areal registreret. I analysen fra 
2012 er omsætningen vurderet overordnet på baggrund af en frem-
skrivning af de registrerede omsætninger i analysen fra 2008. For 
at beskrive udviklingen på baggrund af et sammenligneligt grundlag 
beskrives udviklingen i antal butikker og deres areal for perioderne 
2008-2016 og 2012-2016, mens udviklingen i omsætningen beskri-
ves for perioden 2007-2015.
I 2012 var de økonomiske konjunkturer på deres laveste siden 
2004-2005. Siden er det igen gået frem for detailhandlen i Dan-
mark. Særligt områder med stor befolkningstilvækst har haft vækst 
i detailhandlen siden 2012, herunder også Frederiksberg. I efteråret 
2016 er der registreret 687 butikker i Frederiksberg Kommune med 
et samlet areal  på ca. 147.000 m2 (arealet er eksklusiv ca. 4.000 
m2 gangareal i Frederiksberg Centret), en samlet omsætning på ca. 

2012 2016 Ændring 2012-2016
Antal dagligvarebutikker 223 227 +4

Dagligvarebutiksareal 66.100 m2 61.100 -5.000 m2

Antal udvalgsvarebutikker 422 453 +31

Udvalgsvarebutiksareal 76.300 m2 76.900 +600

Antal butikker i alt 658 687 +29

Areal i alt (inkl. særlig 
pladskrævende varer)

150.000 147.000 m2 -3.000 m2

Udviklingen i antallet af butikker og deres areal i perioden 2012-2016. Arealerne er eksklusiv ca. 4.000 m2 gangareal i Frede-
riksberg Centret. Gangareal mv. skal ifølge regler medregnes som butiksareal.
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5,0 mia. kr. i 2015 og en dækningsgrad på ca. 83 i 2015. Som det 
kan ses i skemaet ovenfor, er antallet af butikker steget med ca. 
5 %, og det samlede areal er faldet med ca. 2 % i perioden 2012-
2016. Den samlede omsætning er steget med ca. 4 % i perioden 
2007-2015.
Det vurderes, at i størrelsesordenen 70-100 butikker er lukket i pe-
rioden 2012-2016, og at halvdelen af de lukkede butikker er erstat-
tet af bylivsfunktioner inden for service- og restaurationssektoren. 
Samlet set er der åbnet 30 butikker mere, end der er lukket.
Omsætningen i detailhandlen toppede i 2008 og nåede et lavpunkt 
omkring 2012. Udviklingen i detailhandlen i Frederiksberg Kommu-
ne skal ses i sammenhæng med den generelle udvikling i detail-
handlen i Danmark i denne periode.
Den største fremgang i antallet af butikker i perioden 2012-2016 er 
sket inden for udvalgsvarer og primært inden for beklædning. An-
tallet af beklædningsbutikker er øget med ca. 22 %, og antallet af 
øvrige udvalgsvarebutikker er øget med ca. 10 %. Stigningen i an-
tallet af udvalgsvarebutikker på Frederiksberg skyldes især udvidel-
sen af Frederiksberg Centret. Der er registreret et fald på 3 % i an-
tallet af dagligvarebutikker i samme periode.
I perioden 2008-2016 er antallet af dagligvarebutikker faldet med 
ca. 10 %, antallet af beklædningsbutikker er faldet med ca. 15 % 
og antallet af øvrige udvalgsvarebutikker er faldet med ca. 8 %. For 
udviklingen i antallet af butikker i perioden 2008-2016 gælder, at 
antallet af butikker er faldet i alle hovedbrancher. I samme periode 
er omsætningen steget inden for alle hovedbrancher, bortset fra øv-
rige udvalgsvarer. Når antallet af butikker er faldet, mens omsæt-
ningen generelt er steget, skyldes det både større butikker og høje-
re arealintensitet (omsætning pr. areal) i 2016 end i 2008. Den ene-
ste store udvalgsvarebutik på over 2.000 m² er H&M i Frederiksberg 
Centret.

FORBRUG, BEFOLKNINGSUDVIKLING OG DÆKNINGSGRAD
Den samlede årlige omsætning i detailhandlen i Frederiksberg Kom-
mune er i perioden 2007-2012 steget med ca. 200 mio. kr. svaren-
de til ca. 4 %. Udviklingen i omsætningen er forskellig for daglig-
varer og udvalgsvarer. Omsætningen for dagligvarer er steget ca. 
18 %, mens udvalgsvareomsætningen er faldet ca. 11 %. Til sam-
menligning er den samlede omsætningen i detailhandlen på lands-
plan reduceret med ca. 10 % siden 2007. Butikkerne i Frederiks-
berg Kommune har altså under ét klaret sig bedre gennem krisen 
end landsgennemsnittet.
Stigningen i omsætningen skal ses i sammenhæng med stigningen i 
indbyggertallet i Frederiksberg Kommune. Befolkningstallet i Frede-

2007/2008 2015/2016 Ændring 2007-2015
Dagligvareomsætning 2.423 mio. kr. 2.861 mio. kr. +438 mio. kr.

Dækningsgrad for daglig-
varer

91 83 -

Udvalgsvareomsætning 2.266 mio. kr. 2.028 mio. kr. -238 mio. kr.

Dækningsgrad udvalgs-
varer

79 84 -

Omsætning i alt 4.689 mio. kr. 4.962 mio. kr. +273 mio. kr.

Dækningsgrad i alt 85 83 -

Udviklingen i omsætningen og dækningsgraden i perioden 2007/2008 - 2015/2016
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riksberg Kommune er steget fra ca. 92.200 i 2007 til ca. 100.200 i 
2012 og til yderligere ca. 104.500 i 2016. Befolkningsprognosen for 
Frederiksberg Kommune for de kommende 12 år peger på en fort-
sat kraftig stigning i befolkningstallet frem mod 2028, hvor der for-
ventes at være omkring 120.000 indbyggere i Frederiksberg Kom-
mune. Befolkningsudviklingen alene svarer til, at forbrugsgrundla-
get i de fysiske butikker stiger med i størrelsesordenen 1 mia. kr. 
frem mod 2028, hvilket medfører et stigende forbrugsgrundlag og 
et behov for udbygning af butiksstrukturen. Hvis butiksstrukturen 
i Frederiksberg Kommune ikke udbygges, mens butiksstrukturen i 
det øvrige København udbygges, falder dækningsgraden i Frederiks-
berg Kommune.
Dækningsgraden, også kaldet handelsbalancen, der udtrykker for-
holdet mellem omsætningen og forbruget for detailhandel på Frede-
riksberg, har været nogenlunde konstant siden 1999 – omkring 84 
%. Dækningsgraden for dagligvarer ligger i 2016 på ca. 83, mens 
dækningsgraden for udvalgsvarer ligger på ca. 84. Dækningsgraden 
for dagligvarer lå i 2007 på ca. 91, mens den for udvalgsvarer lå på 
ca. 81.

FREMTIDIGT AREALBEHOV
I detailhandelsanalysen fra 2016 er der opstillet et scenarie for are-
albehovet i Frederiksberg Kommune i perioden 2016-2028. Grund-
læggende forudsættes det:
• at effekterne af den økonomiske krise fortsat vil aftage, og at 

borgernes privatforbrug gradvist stiger.
• at konkurrencen fra udvalgsvarebutikkerne i de omkringliggende 

kommuner fortsat er hård, og at dækningsgraderne for udvalgs-
varer derfor vil være konstante frem mod 2028.

• at dagligvarer i højere grad handles lokalt, og at dækningsgra-
den for dagligvarer derfor vil stige fra 83 til 90.

• at internethandlen fortsat vokser kraftigt og tager endnu større 
andele fra de fysiske butikker i 2028.

• at indbyggertallet vokser med ca. 15.000 personer, som forud-
sat i Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose.

Behovet for yderligere areal til detailhandel i Frederiksberg Kom-
mune i perioden 2016-2028 er beregnet til ca. 41.000 m². Heraf er 
der behov for knap 16.000 m² yderligere areal til dagligvarebutik-
ker og godt 25.000 m² til udvalgsvarer. Stigningen i dækningsgra-
den for dagligvarer fra 83 til 90 medfører en stigning i arealbehovet 
på yderligere ca. 6.000 m².

RAMMEBETINGELSER OG TENDENSER 

Udviklingen i omsætningen 
Siden 2007, hvor forbruget toppede, har forbrugerne været tilbage-
holdende som en konsekvens af den økonomiske krise. Det er især 
gået ud over udvalgsvarehandlen. Tilbagegangen i perioden 2007-
2015 har været størst inden for beklædning, hvor omsætningen er 
faldet med ca. 27 %. Omsætningen inden for øvrige udvalgsvarer er 
faldet med ca. 10 %, mens dagligvareomsætningen er faldet med 
ca. 9 %. Samlet set er omsætningen i detailhandlen faldet med ca. 
11 % i perioden 2007-2015. I de senere år er omsætningen i de-
tailhandlen samlet set gået frem. Siden 2012 er omsætningen sam-
let steget med ca. 1,5 %. Fremgangen i perioden 2012-2016 dæk-



32

BYEN I BYEN

ker over, at omsætningen inden for dagligvarer og øvrige udvalgs-
varer er steget, mens omsætningen inden for beklædning fortsat 
er faldet. Det forventes, at privatforbruget vil vokse moderat i et 
12-årigt tidsperspektiv – om end i et noget mere afdæmpet tempo 
end gennemsnittet for perioden fra 2000-2007. Det vurderes altså, 
at opbremsningen i forbruget langsomt vender, og at der igen bru-
ges flere penge i de fysiske butikker.

Internethandlen vinder frem
Siden 2009 er omsætningen i internethandlen tredoblet. Det for-
ventes, at den samlede e-handel i 2016 vil ende på ca. 100 mia. 
kr., hvilket er næsten dobbelt så meget som i 2012. I internethand-
len indgår ikke-fysiske varer som rejser, flybilletter og underhold-
ning, men også fysiske varer som tøj, elektronikvarer og bøger. In-
ternethandlen forventes at fortsætte sin vækst og vil komme til at 
udgøre en stadig større del af detailhandlen. De seneste tal peger 
på, at andelen af internethandel er meget brancheafhængig. Ek-
sempelvis bliver en meget stor del af forbrugerelektronik, bøger og 
børnetøj handlet online, mens det stadig kun er under 5 % af dag-
ligvarerne, der handles online. Hvor internetbutikkerne kan konkur-
rere på prisen, må de fysiske butikker konkurrere på indkøbsople-
velsen. Indkøbsmiljø, serviceniveau og den samlede attraktivitet 
af handelsmiljøet har betydning for, om danskerne vælger de fysi-
ske butikker frem for internetbutikker. Nye tendenser i detailhand-
len peger på en større integration af de to koncepter: fysiske bu-
tikker og internetbutikker. Kombinationen af den fysiske oplevelse 
med showrooms og et højt serviceniveau med den lavere webpris 
- grundet reducerede omkostninger til indkøb, lager mv. - kan vise 
sig at have stor betydning for detailhandlen. Den stigende e-handel 
skærper kravene til de fysiske butikker i Frederiksberg, som i dag 
ikke blot konkurrerer med butikkerne i nabokommunerne.

Butikscentrene vinder markedsandele
Især butikscentrene, der blandt andet har fælles åbningstider og 
mange stærke kapitalkæder, har udnyttet liberaliseringen af lukke-
loven. Butikscentrene står for ca. 25 % af omsætningen i dansk de-
tailhandel, og butikscentrenes markedsandel vokser med ca. 0,5 
% om året. Øgningen af butikscentrenes markedsandel kan be-
tyde, at de traditionelle handelsgader vil blive yderligere udfor-
dret af butikscentrene. En stor del af omsætningen i Frederiksberg 
Kommune kan henføres til Frederiksberg Centret, som blev udvi-
det med ca. 25 butikker i 2015. Frederiksberg Centret bidrager til, 
at detailhandlen i Frederiksberg samlet set står stærkere. Butikker-
ne i og uden for Frederiksberg Centret er dermed både i samspil og 
konkurrence med hinanden. Stigningen i andelen af kædebutikker 
medfører at bymidterne fremstår mere ens. Dermed stiger betyd-
ningen af de unikke specialbutikker for oplevelsen af den spænden-
de bymidte.

Færre butikker og flere bylivsfunktioner
Tendensen i mange byer er, at antallet af butikker i bymidten falder, 
mens antallet af service- og restaurationsvirksomheder stiger. By-
midterne bliver dermed mere blandede. Sammen med butikkerne 
er service-, restauration- og kulturtilbud vigtige elementer for by-
midtens attraktivitet for kunderne og i konkurrencen mellem byerne 
om at være attraktive for indbyggere og tilflyttere.
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I mange handelsgader er antallet af butikker reduceret, men de 
lukkede butikker er erstattet af restauranter, caféer, barer osv. På 
landsplan steg omsætningen og antallet af arbejdspladser inden for 
restaurationsbranchen i perioden 2008-2014. Antallet af arbejds-
steder steg med 7,3 % inden for restauranterhvervet. Til sammen-
ligning faldt beskæftigelsen på tværs af alle andre erhverv, og om-
sætningen faldt i detailhandlen, som nåede et lavpunkt i 2008. Ud-
viklingen medfører, at handelsstrøg, som har mistet butikker, ofte 
fastholder et attraktivt bymiljø med urbane kvaliteter. Frederiksberg 
Centret blev udvidet markant i 2015. En positiv udvikling i traditi-
onelle handelsstrøg faciliteres gennem planlægning, der sammen-
tænker butikker og øvrige bylivsfunktioner.

DETAILHANDELSSTRUKTUREN
I Kommuneplan 2017 fastlægges en detailhandelsstruktur, der be-
står af de 16 centerområder, som er oplistet i tabellen nedenfor. 
Den centrale bymidte, de centrale centerstrøg og bymidten ved 
Flintholm er kommunens hovedhandelscentre med oplande, der 
strækker sig ud over kommunegrænsen. De 10 bydelscentre forsy-
ner de respektive bydele med dagligvarer og udvalgsvarer, mens de 
tre lokalcentre forsyner de respektive lokalområder med fortrinsvist 
dagligvarer. Tilsammen udgør centerområderne en detailhandels-
struktur, hvor borgerne i kommunen har kort afstand til butikker 
med god tilgængelighed for alle trafikarter.
Detailhandelsstrukturen svarer til den fastlagte detailhandelsstruk-
tur i Kommuneplan 2013, hvad angår antallet, beliggenheden og 
klassificeringen af centerområder. 

Centerområdeklassificering Navn på centerområde
1. Bymidte Den centrale bymidte

2. Bymidte De centrale centerstrøg 
(Godthåbsvej, Falkoner Allé og Gl. Kongevej)

3. Bymidte Bymidten ved Flintholm

4. Bydelscenter Ved Nordens Plads

5. Bydelscenter/bydelsstrøg Finsensvej

6. Bydelscenter/bydelsstrøg Nordre Fasanvej

7. Bydelscenter/bydelsstrøg Peter Bangs Vej

8. Bydelscenter/bydelsstrøg Borups Allé

9. Bydelscenter/bydelsstrøg Vesterbrogade

10. Bydelscenter/bydelsstrøg H.C. Ørsteds Vej

11. Bydelscenter/bydelsstrøg Rosenørns Allé

12. Bydelscenter/bydelsstrøg Frederiksberg Allé

13. Bydelscenter/bydelsstrøg Godthåbsvej Vest

14. Lokalcenter/lokalstrøg Nordre Fasanvej/Hillerødgade

15. Lokalcenter/lokalstrøg Rosenørns Allé øst

16. Lokalcenter/lokalstrøg Roskildevej

Tilgængeligheden til centerområderne er god. Frederiksberg Kom-
mune er kendetegnet ved en veludbygget offentlig transportinfra-
struktur med et fintmasket net af stationer og stoppesteder for me-
tro, S-tog og bus. Med Kommuneplan 2017 lægges der op til, at 
høj mobilitet er centralt for Frederiksberg. Det skal være let og en-

Centerstrukturen i Frederiksberg Kommune
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kelt at bevæge sig rundt på Frederiksberg. Trafikken skal ske på et 
bæredygtigt grundlag, så de forskellige transportformer udnyttes 
bedst muligt i den tætte by. Frederiksberg skal fortsat være Dan-
marks mest cyklende by med mere metro og bedre busser, samti-
dig med at der sikres en smidig biltrafik som tilpasses byens vilkår.

Centerom-
råde

Areal dag-
ligvarer 
(m2)

Oms. dag-
ligvarer 
(mio. kr.)

Areal be-
klædning 
(m2)

Oms. be-
klædning 
(mio. kr.)

Areal øv-
rige ud-
valgsvarer 
(m2)

Oms. øv-
rige ud-
valgsvarer 
(mio. kr.)

Areal sær-
lig plads-
kræven-
de varer 
(m2)

Oms. sær-
lig plads-
kræven-
de varer 
(mio. kr.)

Areal i alt 
(m2)

Oms. i alt 
(mio. kr.)

1.Den cen-
trale by-
midte

13.306 788,100 11.729 501,800 14.434 591,300 0 0 39.469* 1.881,200

2. De cen-
trale cen-
terstrøg

16.996 707,600 9.322 195,300 16.942 364,300 1.135 25,000 44.395 1.292,200

3. Bymid-
ten ved 
Flintholm

2.500 ** 0 0 0 0 7.000 ** 9.500 **

4. Ved Nor-
dens Plads

2.558 116,000 0 0 0 0 0 0 2.558 116,000

5. Finsens-
vej

3.546 133,000 0 0 330 ** 708 ** 4.584 145,000

6. Nordre 
Fasanvej

826 36,000 78 ** 790 10,500 0 0 1.694 **

7. Peter 
Bangs Vej

4.498 204,500 100 ** 3.484 51,500 0 0 8.082 **

8. Borups 
Allé

3.953 150,000 74 ** 354 10,500 0 0 4.381 **

9. Vester-
brogade

1.542 90,000 773 10,500 3.493 54,300 0 0 5.808 154,800

10. H.C. 
Ørsteds Vej

2.272 91,500 787 17,000 5.020 70,200 0 0 8.079 178,700

11. Rosen-
ørns Allé

1.378 107,500 0 0 386 5,500 0 0 1.764 113,000

12. Frede-
riksberg 
Allé

1.350 49,200 216 ** 2.813 45,800 0 0 4.379 **

13. Godt-
håbsvej 
Vest

1.958 105,700 90 ** 616 12,300 0 0 2.664 **

14. Nordre 
Fasanvej/
Hillerød-
gade

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Rose-
nørns 
Allé øst

0 0 0 0 682 ** 0 0 682 **

16. Roskil-
devej

450 ** 0 0 500 ** 0 0 950 **

Butikker 
uden for 
centerom-
råder

3.952 160,500 320 6,300 2.827 52,900 110 ** 7.208 **

I alt i cen-
terområder

57.133 2.699,100 23.169 730,300 49.844 1.231,700 8.952 73,000 138.989 4.734,100*

I alt i kom-
munen

61.143 2.861,100 23.489 736,600 53.351 1.290,600 8.952 73,000 146.935 4.961,300*

Detailhandelsopgørelse. Eksisterende butiksareal og omsætning fordelt på hovedgrupper i de enkelte centerområder. *Ekskl. ca. 
4.000 m2 gangareal mv. i Frederiksberg Centret. **Omsætningsdata er anonymiseret pga. tre eller færre butikker i en hoved-
gruppe.

BYEN I BYEN



35

Klassificering af 
centerområde

Navn på centerområde Areal af eksi-
sterende bu-
tikker (m2)

Arealram-
me i Kommu-
neplan 2013 
(m2)

Hævelse are-
alramme 
(m2)

Arealram-
me i Kommu-
neplan 2017 
(m2)

Dagligvarer
Maks. bu-
tiksstørrelse 
(m2)

Udvalgsvarer
Maks. bu-
tiksstørrelse 
(m2)

Bymidte 1. Den centrale bymidte 39.469* 54.500 2.500 57.000 2.500 2.000

2. De centrale centerstrøg 44.395 55.200 2.500 57.700

3. Bymidten ved Flintholm 9.500 39.700 0 39.700

Deltotal 93.364* 149.400 5.000 154.400

Bydelscentre/
bydelsstrøg

4. Nordens Plads 2.558 16.900 0 16.900 3.500 2.000

5. Finsensvej 4.584 9.600 0 9.600

6. Nordre Fasanvej 1.694 14.100 2.000 16.100

7. Peter Bangs Vej 8.082 10.200 1.500 11.700

8. Borups Allé 4.381 6.000 1.000 7.000

9. Vesterbrogade 5.808 8.100 1.000 9.100

10. H.C. Ørsteds Vej 8.079 10.200 1.500 11.700

11. Rosenørns Allé 1.764 3.100 0 3.100

12. Frederiksberg Allé 4.379 5.100 2.000 7.100

13. Godthåbsvej Vest 2.664 4.400 1.000 5.400

Deltotal 43.993 87.700 10.000 97.700

Lokalcentre/
lokalstrøg

14. Nordre Fasanvej/ Hiller. 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

15. Rosenørns Allé Øst 682 2.300 0 2.300

16. Roskildevej 950 3.100 0 3.100

Deltotal 1.632 6.400 0 6.400

Enkeltstående butikker Uden for centerområde 7.208 - - - 1.000 500

Alle centerområder Total 138.989* 243.500 15.000 258.500 - -

Detailhandelsrammen
Rammerne for centerområderne i Kommuneplan 2017 er kendeteg-
net ved en vis rummelighed, der giver mulighed for udvikling af de-
tailhandlen i alle dele af centerstrukturen. Centerstrukturen er der-
med kendetegnet ved en vis fleksibilitet. Begrundelsen for areal-
rammer med en vis rummelighed i de enkelte centerområder er pri-
mært, at Frederiksberg Kommune har en stor befolkningstilvækst 
frem mod 2028 og har dækningsgrader under 100 inden for alle ho-
vedbrancher. Der er dermed potentiale for udvikling af kommunens 
detailhandel, så borgerne får et endnu bedre lokalt udbud.
Den samlede arealramme for detailhandel i centerområderne i Fre-
deriksberg Kommune hæves fra 243.500 m² i Kommuneplan 2013 
til 258.500 m² i Kommuneplan 2017 svarende til en forøgelse af 
arealrammen på 15.000 m². Arealrammen skal ses i lyset af, at ca. 
29.000 m² butiksprojekter kan realiseres inden for de eksisteren-
de rammer. De nye arealudlæg giver dermed fleksibilitet i planlæg-
ningen, så stort set alle centerområder har en vis restrummelighed. 
For bymidterne er rammerne udvidet med ca. 2.500 m², bydelscen-
trene udvides med 1-2.000 m² og lokalcentrenes arealramme fast-
holdes, da der stadig er tilstrækkelig rummelighed til udvikling af 
dagligvareforsyningen. 
De maksimale butiksstørrelser til dagligvarer og udvalgsvarer inden 
for hhv. bymidter, bydelscentre og lokalcentre fastsættes uændret i 
forhold til Kommuneplan 2013. Herudover er der mulighed for inden 
for bymidteområdet i Flintholm hvert 4. år at planlægge for yderli-
gere tre større udvalgsvarebutikker over 2.000 m² og op til 10.000 
m².

Retningslinjer for detailhandel. Arealrammer for detailhandel i de enkelte centerområder i Kommuneplan 2013 og Kommuneplan 
2017 samt maksimale butiksstørrelser i de enkelte centerområder. *Ekskl. ca. 4.000 m2 gangareal mv. i Frederiksberg Centret.
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Målene for detailhandelsstrukturen understøttes
Med en dækningsgrad på ca. 83 er Frederiksberg Kommune i dag 
underforsynet med detailhandel. I Kommuneplan 2017 øges den 
samlede arealramme for detailhandel. Med den udvidede ram-
me bliver der gode muligheder for, at detailhandlen i Frederiksberg 
Kommune kan udbygges og bedre matche stigningen i forbrugs-
grundlaget frem mod 2028, som stigningen i bl.a. indbyggertallet 
medfører. De udvidede arealrammer for butiksformål i de enkelte 
centerområder sikrer en tilstrækkelig rummelighed, som muliggør 
nye butiksprojekter. De udvidede rammer for de enkelte centerom-
råde understøtter målene om, at udvalgsvarebutikker hovedsage-
lig skal placeres i bymidterne og bydelscentrene samt, at den lokale 
forsyning med dagligvarer og mere almindelige udvalgsvarer sikres. 
Forøgelsen af rammerne sker under hensyntagen til, at de primæ-
re centerstrøg fortsat skal være attraktive, tilgængelige og velfun-
gerende byrum. Dermed tilgodeser planlægningen målene for den 
kommunale hovedstruktur.
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I villaområdet Ved Grænsen og Buen er husene udpeget som 
bevaringsværdige. Foto: Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERGS SÆRLIGE IDENTITET 

Bevaringsværdige bygninger 
I henhold til planloven skal der fastsættes rammer for indholdet af 
lokalplaner med hensyn til bebyggelsesforhold, herunder rammer 
for bevaring af bebyggelser og bygninger. 
Bygningsfredningsloven fastlægger, at en bygning er bevaringsvær-
dig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan el-
ler er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller by-
planvedtægt. En bygning, som er udpeget som bevaringsværdig i 
kommuneplanen, må ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens til-
ladelse. 
Det fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse om udpeg-
ning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen (BEK838 
af 3.10.2002), at i kommuner, der har gennemført en kortlægning 
og registrering af bymiljøer og bygninger (i forhold til SAVE-syste-
met) i samarbejde med Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, 
skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om udpegning af be-
varingsværdige bygninger i kommuneplanen. Denne beslutning skal 
indgå i kommunens offentliggjorte planstrategi. 
I forbindelse med Frederiksberg Kommuneatlas, Bevaringsværdige 
byer og bygninger, blev der i 1994 foretaget en registrering af alle 
bygninger opført før 1940.
Bygningerne er blevet bedømt ud fra arkitektoniske, kulturhistori-
ske, miljømæssige, originalitetsmæssige og tilstandsmæssige vær-
dier og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevarings-
værdi inden for en skala fra 1 til 9 i henhold til SAVE-systemet 
(Survey of Architectural Values in the Environment), hvor 1 er høje-
ste bevaringsværdi. 
I forbindelse med Kommuneplan 2010 blev der foretaget en kvali-
tetssikring af SAVE-registrets udpegning af bevaringsværdige byg-
ninger. Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 3-4 blev 
ligeledes udpeget i kommuneplanen. De udpegede bygninger er 
vist i kommuneplanens rammedel, og bygningerne er omfattet af 
retninglinjer og generelle rammebestemmelser for bevaringsværdi-
ge bygninger. 
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Kulturmiljøer
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Falkoner Allé 1905. På 50 år havde Frederiksberg udviklet sig fra et landbosamfund 
til en storby i Hovedstaden med over 80.000 indbyggere.                                                             
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

KULTURMILJØER

Ifølge planloven skal en kommuneplan indeholde retningslinjer for 
sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenhe-
den af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske 
bevaringsværdier. Ifølge oversigten over statslige interesser i kom-
muneplanlægningen drejer det sig om kulturmiljøer, der illustrerer et 
tema, en tidsepoke eller en udvikling, der har fundet sted. 
Kommuneplan 2017 indeholder, ligesom Kommuneplan 2013, en ud-
pegning af kulturmiljøer i Frederiksberg Kommune med tilhørende 
retningslinjer og rammer for, hvilke væsentlige bevaringselementer, 
som skal indgå i lokalplaner, der omfatter disse miljøer. 
I kommuneplanen udpeges konkrete bebyggelser, som repræsente-
rer hovedfaserne i Frederiksbergs kultur- og byhistorie.

Tiden før 1850: Landbosamfundet
Frederiksberg var frem til midten af det 19. århundrede et land-
bosamfund og omfattede landsbyen langs Allegade, Bredegade og 
Smallegade samt gårde og landsteder på bymarken. Landsbyen hav-
de rødder tilbage til den middelalderlige landsby Solbjerg. Solbjergs 
jorder, der senere blev Københavns Ladegårds ladegårdsmark, blev i 
1651 bortfæstet til 20 hollandske amagerbønder, der opførte lands-
byen Ny Amager i Allégade. Ladegårdsmarken blev senere i århun-
dredet  bortforpagtet og -auktioneret til byens gårdmænd og velha-
vende københavnere, som opførte landsteder. Landsbyen udgjorde 
fra 1736 et selvstændigt sogn, der i 1747 blev hovedsognet i Pasto-
ratet Frederiksberg-Hvidovre. Pastoratets grænser dannede rammen 
om de første kommunale organer: Frederiksberg-Hvidovre Fattig- og 
Skolekommission (1802/1808-1842) og Frederiksberg-Hvidovre Sog-
nekommune (1842-1858).
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1850-1890: Villabyen - industrialisering - urbanisering
Store dele af Københavns brokvarterer blev bygget i slutningen af 
1800-tallet som følge af den første industrialiseringsbølge og frigi-
velsen af byggeriet udenfor København fæstningsvolde. I den sam-
me periode blev området mellem Sankt Jørgens Sø og Falkoner Al-
le/Allégade-linjen på Frederiksberg bebygget, og befolkningstallet i 
Frederiksberg Sogn steg fra 2.800 i 1850 til 47.000 i 1890. I 1890 
bestod bebyggelsen på Frederiksberg af et industri- og arbejder-
kvarter med lejekaserner og industri tæt ved søen, et omfattende 
villaområde med spredtliggende fabriksanlæg samt byens centrum 
omkring banegården med kommunale institutioner og rådhus samt 
etagehuse med forretninger i stueetagen. Med det stigende befolk-
ningstal blev Frederiksberg allerede i 1858 udskilt fra det landkom-
munale fællesskab med Hvidovre og kom til at udgøre en købstads-
kommune.

1890-1914: Storbyen - forceret industrialisering - urbanise-
ring
Den styrkede industrialisering omkring århundredskiftet og indvan-
dringen til hovedstaden førte til, at Frederiksbergs folketal frem til 
første verdenskrig steg til 96.000. Den bebyggede del af byen nå-
ede på dette tidspunkt ud på den anden side af Fasanvej-linjen.  
Etagebyggeri og større arealkrævende fabriksanlæg er karakteri-
stisk for periodens bebyggelse. Etagebyggeriet fortrængte i stør-
re eller mindre grad villabebyggelserne i byområdet øst for Falko-
ner Allé/Allégade-linjen og blev helt dominerende i de nye bydele - 
Svømmehalskvarteret og Mariendalskvarteret. I den sydlige del af 
Svømmehalskvarteret og i den vestlige del af Mariendalskvarteret 
blev også etableret en mere koncentreret industribebyggelse.

1914-1945: Storbyen udbygning - industrialisering og tidlig 
velfærdsstat
I perioden fra første verdenskrig til efter besættelsen blev hoved-
parten af den vestlige del af Frederiksberg bygget. Frederiksberg 
havde i 1950 et befolkningstal på næsten 120.000 og var stort set 
udbygget. Denne del af byen er præget af den gryende velfærds-
stat og dens tidligere reguleringer og kommunale bygninger. Det 
drejer sig om skoler, hospitaler, aldersrenteboliger, alderdoms-
hjem og et almennyttigt etagebyggeri opført af kommunen samt 
offentligt støttede sociale boligselskaber eller private byggeselska-
ber. Som følge af stram kommunal bebyggelsesregulering blev den 
vestlige del af byen præget af et zoneopdelt byggeri. Kvarteret er 
præget af etagebyggeri, kulissebyggeri med etageejendomme ud til 
de gennemgående veje og bagvedliggende villakvarterer, egentlige 
industrikvarterer samt udstrakte områder udlagt til rekreative for-
mål – anlæg, parker og idrætsanlæg.

1945-1980/1990: Efterkrigstidens storby - velfærdstats og - 
samfund
De sidste ledige arealer omkring Roskildevej blev bebygget i de før-
ste efterkrigsårtier. Det drejer sig om de såkaldte venskabsbyhuse 
på Roskildevejs nordside og det bagvedliggende institutionsbyggeri. 
Syd for Roskildevej blev først punkthusene Søndermarken, og se-
nere kvarteret omkring Nordens Plads bygget. 
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UDPEGEDE KULTURMILJØER

Inden for de beskrevne hovedfaser udpeges i Kommuneplan 2017 
25 konkrete bebyggelser og byområder, som er omfattet af kommu-
neplanens retningslinjer for bevaring af kulturmiljøer. I det følgen-
de er hvert enkelt kulturmiljø beskrevet. Nummerering af kulturmil-
jøerne er baseret på kommunens opdeling i kvarterer og henviser til 
kort i kommuneplanens rammedel. 

1.1. Landsbyen Solbjerg ved Frederiksberg Bredegade
Området er sandsynligvis opstået omkring middelalderlandsbyen 
Solbjerg. Solbjerg havde sandsynligvis den karakteristisk snoede 
Frederiksberg Bredegade som bygade og Andebakkedammen som 
gadekær. En anden placering kan været et sted i Frederiksberg Ha-
ve omkring Fasangården. Landsbyen var forbundet med København 
af forbindelsesvejen Gammel Kongevej, og bymarken omfattede det 
meste af det nuværende Frederiksberg. Da Solbjerg blev nedlagt i 
1620, kom Bredegade 50 år efter, sammen med den senere anlagte 
Smallegade, til at indgå som en del af landsbyen Ny Amager. Områ-
det blev bebygget med sammenbyggede småhuse og enkeltstående 
landsteder – Møstings Hus fra 1800, nuværende Hassagers Kollegi-
um fra 1805 og Bredegade 11 fra 1790. Frederiksbergs nuværende 
rådhus blev opført i 1953. 

1.2. Landsbyen Ny Amager omkring Allégade
Landsbyen Ny Amager blev oprettet den 2. juni 1651, da Frederik  
III gav ladegårdsmarken i fæste til 20 bønder fra Amager. Allégade 
blev bygaden i den nye landsby og fik med de tilbagetrukne sam-
menbyggede gårde og forhaverne sit karakteristiske bebyggelses-
mønster. De eksisterende lave etagehuse er opført i det 19. århund-
rede – på nær landstedet Ludvigsminde (ca. 1770) i gadens nord-
lige del. I midten af 1700-tallet tog landsbyen navn efter slottet - 
Frederiksberg.

1.3. Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermar-
ken 
Området omfatter Frederiksberg Slot med tilhørende slotshaver - 
Frederiksberg Have og Søndermarken. Slottet blev opført som kon-

I den sydlige ende af Allégade lå Frederiksbergs landsbykirke fra 1734. Her sammen 
med præstegård og skolelænge omkring 1850. 
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv
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gelig sommerresidens i flere etaper fra 1699 til 1738.  Slotshaver-
ne blev anlagt som et barokanlæg i begyndelsen af 1700-tallet og 
blev senere omlagt i engelsk romantisk havestil omkring år 1800. 
I tilknytning til slotskomplekset blev der etableret bl.a. staldgård, 
funktionærboliger og senere traktørstederne De Små Haver, samt 
gartnerier ved Pile Allé. Der blev etableret portfløje ved Frederiks-
berg Runddel. Med anlægget af Frederiksberg Allé i 1700-1734 blev 
slottet forbundet med Vesterbrogade. Vesterbrogade havde siden 
middelalderen været en del af landevejen fra København til Roskil-
de. Roskildevejen fortsatte efter nuværende Platanvej ad Rahbeks 
Allé og derfra videre over Valby Landsby. Frederiksberg Allé blev 
udlagt som en lukket, barok paradeavenue til slottet for kongen og 
hans følge. Gammel Kongevej fortsatte med at spille en central rol-
le som alfarvej mellem København og landsbyen. Pile Allé blev an-
lagt som opkørsel til slottet i 1710. I 1775 blev der anlagt en ny 
Roskildevej fra nuværende Platanvej/Vesterbrogade i lige linje over 
Frederiksberg Bakke og videre mod vest. 
Frederiksberg Slot og en lang række af de historiske bygninger i 
Frederiksberg Have og Søndermarken er fredede i henhold til byg-
ningsfredningsloven. Begge haver er omfattet af havefredning i 
henhold til naturfredningsloven.

1.4. Kvarteret omkring Steen Blichers Vej 
Kvarteret blev bebygget fra omkring 1870. Kvarteret er præget af 
karrébebyggelse ud til Smallegade, det bagvedliggende villakvarter 
og fabrikskomplekset efter Den Kongelige Porcelænsfabrik (1882).

1.5. Centrum omkring Frederiksberg Centret
En vigtig forudsætning for Frederiksbergs udvikling til en storby i 
hovedstaden blev bl.a. anlægget af jernbanen og byggeriet af Fre-
deriksberg Banegård.  Frederiksberg Banegård blev indviet i 1864. 
Jernbanen og banegården betød, at der blev dannet et bycentrum 
mellem jernbanen og landsbyen ved Allégade. Centrumdannelsen 
blev op gennem den sidste halvdel af det 19. århundrede forstær-

Frederiksberg Slot set fra Frederiksberg Have.
Foto: Frederiksberg Kommune
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ket med byggeriet af Forsørgelses- og Hospitalsvæsenet instituti-
onskompleks, byens første kommuneskoler og rådhus med tilhøren-
de brandstation. De sociale institutioner flyttede til Nordre Fasan-
vej i 1903, og Frederiksberg Domhus, brandstation og politistation 
blev opført på stedet i perioden 1919-1932. Frederiksberg Hoved-
bibliotek i 1935. Senest har indvielsen af Falkoner Centeret i 1958, 
Frederiksberg Centret i 1996 og de nye pladser, Solbjerg Plads, Sol-
bjerg Torv og Falkoner Plads i 2005 forstærket bymidten. 

2.1. Villakvarteret mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej
Kvarteret har udviklet sig fra Søndre Fasanvej og mod vest i perio-
den fra århundredskiftet og til mellemkrigstiden. Kvarteret er præ-
get af datidens bebyggelsesformer og den kommunale bebyggelses-
regulering efter zoneprincippet. Karakteristiske bebyggelser er Dia-
konissestiftelsens store institutionskompleks (1876-1940), det ka-
rakteristiske kulissebyggeri med storgårdskarréer ved Peter Bangs 
Vej (fra 1920’erne) og forskudte blokke (1930’ og 1940’erne) læn-
gere ude ud til Peter Bangs Vej og den vidtstrakte villabebyggelse 
syd for Peter Bangs Vej med Dalgas Boulevard, Hoffmeyersvej og 
Kronprinsensvej/Troels-Lunds Vej som de gennemgående hoved-
strøg. Syd for Borgmester Godskesens Plads er der ligeledes opført 
etagebyggeri i form af storgårdskarréer fra 1920’erne. Derudover 
er området præget af aldersmæssigt og arkitektonisk varieret villa-
byggeri. Området mellem Jyllandsvej og kvarterets vestlige dele er 
bygget i mellemkrigstiden og årene lige efter besættelsen. Området 
mellem Søndre Fasanvej og Jyllandsvej er bygget i perioden 1900-
1920. Den hvide By fra 1899 er Frederiksbergs eneste eksempel på 
de små kooperative byggeforeninger, der med statslån og kommu-
nal understøttelse blev etableret i mange danske byer i årene om-
kring århundredskiftet. Herudover skal endelig nævnes Hf. Dalgas, 
som blev anlagt i 1930 på det tidligere baneanlæg, Vestbanen. 

Villaerne ved Kongensvej - her fra omkring år 1900 - blev de første i det enorme villa-
kvarter der opstod syd for Peter Bangs Vej i den første halvdel af det 20. århundrede.
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv
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2.2. Kirkegårdsområdet 
Kirkegårdsområdet rummer Frederiksbergs eksempel på storby-
kirkegårde. Solbjerg og Søndermarken Kirkegårde blev i perioden 
1865-1929 udlagt som vidtstrakte og isolerede begravelsespladser 
i modsætning til de tidligere landsbykirkegårde, der omsluttede de 
gamle sognekirker, som Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Kir-
kegård er et eksempel på. 

Kvartererne langs Roskildevej i midten af 1950’erne. I forgrunden de to kirkegårde. 
Længere ud af Roskildevej bl.a. venskabsbyhuse fra slutningen af 40’erne. Centralt i 
billedet den nyopførte bebyggelse Søndermarken. Den blev en af de eneste rendyrke-
de eksempler i Danmark på byplanarkitekten Le Corbusiers tanker om punkthøjhuse 
udlagt i store friarealer. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

Bydelen ved Nordens Plads opstod i løbet af 1960’erne og 70’erne og var det sidste 
friareal på Frederiksberg, der blev bebygget. Tidens nye byplan ideer slog igennem 
her. En by i byen omgivet af gennemgående veje, men internt forbundet af små veje 
og stier, et dominerende højhus med forretningscenter, omkringliggende lavere eta-
ge- og rækkehusbyggeri og egne institutioner – skoler og daginstitutioner.
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv
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2.3. Villakvarteret vest for Søndre Fasanvej
Kvarteret er bebygget fra Søndre Fasanvej og mod vest fra århund-
redskiftet og op gennem mellemkrigstiden og repræsenterer dati-
dens villabebyggelsesformer og den kommunale bebyggelsesregule-
ring efter zoneprincippet. Området er præget af det karakteristiske 
kulissebyggeri med boligblokke fra 30’erne ud til Søndre Fasanvej 
og det bagvedliggende villakvarter.

2.4. Punkthusene Søndermarken
Punkthusene mellem Borgmester Fischer Vej og jernbanelinjen blev 
opført af det almennyttige Frederiksberg Forenede Boligselskaber i 
den første del af 1950’erne. Bebyggelsen er et af Danmarks få ek-
sempler på den tidlige efterkrigstids nye strømninger i etagebyg-
geriet, som var inspireret af den internationalt kendte byplanlæg-
ger Le Corbusier. Denne bebyggelsesform er karakteriseret ved høje 
punkthuse, som er udlagt i parkområde med tilhørende, mindre bu-
tikscenter og institutionsbyggeri.

2.5. Kvarteret omkring Nordens Plads
Kvarteret er bebygget mellem 1965 og 1977 og er Frederiksbergs 
eneste eksempel på efterkrigstidens boligbyggeri og byplanmæssige 
strømninger. I overensstemmelse hermed er kvarteret isoleret fra 
byens gennemgående vejnet og bygget op omkring enkelte forbin-
delsesveje og dertil stødende stianlæg og mindre stikveje. Kvarte-
rets centrum udgøres af højhuset Domus Vista og det nedenfor lig-
gende butikscenter. Butikscenter og højhus er omgivet af lavere bo-
ligblokke og en tæt-lav bebyggelse – skelvejene.    

En af de karakteristiske storgårdkarréer, der i 20’erne opførtes i Lindevangskvarteret. 
Ved den planlagte bebyggelse af det vestlige Frederiksberg i første halvdel af det 20. 
århundrede blev etagebyggeriet samlet i særlige kvarterer eller som kulissebyggeri ud 
til de gennemgående veje. Bag ved udlagdes store sammenhængende villakvarterer, 
mens fabriksanlæggene samlede i særlige og mere isolerede industrikvarterer, f.eks. 
langs Stæhr Johansen Vej og den første del af Finsensvej og Peter Bangs Vej.  
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv
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3.1. Lindevangskvarteret
Kvarteret er opstået mellem 1916 og 1940 og repræsenterer en be-
byggelsesform, hvorefter etagebyggeri skulle samles i enheder en-
ten som kulissebyggeri langs gennemgående veje eller i selvstæn-
dige kvarterer med skoler og andre institutioner. Lindevangskvar-
teret er et forbilledligt eksempel herpå med Lindevangsskolen og 
Lindevangsparken i centrum omgivet af periodens helt domineren-
de storgårdskarréer opført af tidens aktører i det fremvoksende nye 
sociale boligbyggeri: kommunen, almennyttige boligforeninger eller 
offentligt understøttede private byggeselskaber.

3.2. Ved Grænsen
Området er bebygget af Frederiksberg Kommunale Funktionærers 
Boligforening i årene 1915-1918 og er Frederiksbergs eneste ek-
sempel på tidens haveboligforeninger. Almennyttigt og andelsbase-
ret foreningsbyggeri bestående af forskelligartede dobbelt- og en-
kelthuse udlagt som selvstændige og isolerede kolonier og med 
uregelmæssige og bugtede vejforløb.

3.3. Den sønderjyske By
”Byen” er opført af kommunen i 1920’erne og er ligesom Linde-
vangskvarteret udtryk for tidens koncentrerede kvarterer med eta-
gebyggeri. Selv om ”byen” er bebygget med en karrélignende rand-
bebyggelse til gaderne, er udtryksformen en nyskabelse med ga-
dernes bugtede form og de brudte blokke, der ud til gaderne har 
forhaver, og bag husrækkerne rekreative friarealer i form af nytte-
haver og legepladser. I tilknytning til kvarteret blev Sønderjyllands-
skolen og det omgivende idrætsområde etableret omkring 1940. 

4.1. Fuglebakkekvarteret
Kvarteret er udbygget i perioden fra århundredskiftet og op igen-
nem mellemkrigstiden. Kvarteret repræsenterer de for tiden karak-
teristiske villabyggelsesformer og kommunal bebyggelsesregulering 
efter zoneprincippet. Der er etableret kulissebyggeri langs de gen-
nemgående veje. Langs Borups Allé er etableret ensartet etagebo-
ligbebyggelse i form af tidstypiske storgårdskarréer fra 1920’erne. 
Langs Godhåbsvejs nordside er etableret mere uhomogen karré-
bebyggelse fra omkring 1930. Bag kulissebyggeriet, langs de gen-
nemgående veje, findes store villakvarterer, hvor rækkehusbebyg-
gelsen frem til Egernvej udgør et organisk og arkitektonisk hele 
sammen med randbebyggelsen ud til Godthåbsvej, og hvor det øv-
rige villakvarter og dets gadeforløb er orienteret omkring den store 
Kristian Zahrtmanns Plads.

4.2. Hospitalskvarteret   
Kvarteret er opstået fra omkring århundredskiftet i forbindelse med 
udflytningen af Forsørgelses- og Hospitalsvæsenets institutioner fra 
området mellem Howitzvej og Solbjergvej. Områdets bebyggelse, 
der stammer fra tiden efter udflytningen i 1903 og frem til 1970’er-
ne, repræsenterer vigtige faser i offentligt byggeri på det sociale og 
sundhedsmæssige område. Dels Københavns Amtsygehus (etage-
byggeri) ved Nyelandsvej (1893), kommunens ældre hospitalsbyg-
geri ud mod Ndr. Fasanvej (pavillonbyggeri) og institutionsbyggeriet 
lang Tesdorpfsvej og Stockflethsvej (1903-1906) – alderdomshjem, 
sygestiftelse og børnehjem. Dels Alderdomshjemmet Østervang 
ved Godthåbsvej/Tesdorpfsvej (1923) og hospitalsudvidelsen (eta-
gebyggeri) ud mod Godthåbsvej (ultimo 30’erne) samt senere ho-
spitalsbehandlingsbygninger – 1960’erne og 1970’erne.
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4.3. Femte Juni Plads Kvarteret
Kvarteret er etableret i perioden fra århundredskiftet til mellem-
krigstiden. Kvarteret repræsenterer de for tiden karakteristiske for-
mer for villabyggelse og kommunal bebyggelsesregulering efter zo-
neprincippet. Der er etableret kulissebyggeri langs Godhåbsvej med 
storgårdskarréer fra 1930’erne på strækningen mellem jernbanen 
og C.F. Richs Vej og mellem Tesdorpfsvej og C.F. Richs Vej i form af 
stokbebyggelser fra 1950’erne. 
Bag kulissebyggeriet er store villakvarterer, hvor vejforløb og be-
byggelse er orienteret omkring den langstrakte Femte Juni Plads og 
kvarterets nord-sydgående parallelveje. Kvarteret er klart afgræn-
set mod Hospitalskvarteret ved Tesdorpsvej/Stockflethsvej og det 
tidligere industrikvarter syd for linjen Nyelandsvej/La Cours Vej og 
Bernhard Bangs Allé. Kvarteret afsluttes af den koncentrerede eta-
gebebyggelse Ringparken, der med sine terrænmæssigt forskudte 
stokke er et særdeles godt eksempel på 1930’ernes funktionalisti-
ske byggeri af boligblokke. 

4.4 Novo og Novozymes
Kulturarvsstyrelsen har i 2007 udpeget 25 nationale industriminder 
fra perioden 1840-1970. Novo og Novozymes ved Hillerødgade/Nor-
dre Fasanvej på grænsen til Nørrebro i Københavns Kommune er et 
af de udpegede industriminder.
Novo grundlagde sin virksomhed i 1925 og flyttede i 1932 til en tid-
ligere mejeribygning, som udgør den ældste del af den bevarings-
værdige bebyggelse mellem Ndr. Fasanvej og S-banen. I 1934 star-
tede insulinproduktionen i nye fabriks- og laboratoriebygninger ved 
Nordre Fasanvej, opført i tidens moderne funktionalistiske bygge-
stil, tegnet af Arne Jacobsen. Bygningerne er for størstedelen meget 
velbevarede, og især laboratoriebygningen mod Nordre Fasanvej er 
et af de fornemste eksempler på funktionalisme i Danmark.
I 1968-69 blev opført en større gærings- og rensningsfabrik nord 
for Hillerødgade – også tegnet af Arne Jacobsen. Fabriksanlægget 
benyttes stadig til produktion. 
Det samlede bygningskompleks udgør dels et stykke dansk industri-
historie, hvor mange af anlæggene er bevarede, dels et stykke ar-
kitekturhistorie over dansk industribyggeri af høj kvalitet fra begyn-
delsen af 1900-tallet til slutningen af 1960’erne. 

5.1. Svømmehalskvarteret
Kvarteret er udbygget i perioden ca. 1880-1920 fra Falkoner Allé-
linjen til Fasanvej-linjen. Kvarteret repræsenterer særlig typisk leje-
kasernebebyggelse med små lejligheder, hvor bebyggelsen blev ud-
lagt i forholdsvis smalle karréer for at undgå de baggårdsbebygge-
de karréer, der kendetegnede hovedstadens bebyggelse fra 1850 og 
i de følgende 30-40 år. 
I forhold til tilsvarende bebyggelser på Københavns ydre brokvarte-
rer er kvarterets udformning udtryk for den strammere bebyggel-
sesplanlægning. Karréstrukturen brydes af den præcist afgrænsede 
pladsdannelse, Langelands Plads, og husrækkerne i de enkelte kar-
réer er brudt op, så sollys bedre kan trænge ind til gårdrummene. 
Kvarteret rummede frem til midten af 1950’erne desuden den filan-
tropiske boligbebyggelse De Classenske Boliger, der blev overtaget 
af kommunen i 1909 og gradvis nedrevet. Nedrivingen og den efter-
følgende nye bebyggelse er eksempel på den tidlige byomdannelse 
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og sanering af utidssvarende boligområder. Resultatet blev det so-
ciale (oprindelig kommunale) boligbyggeri i området omkring Rolfs 
Plads fra årene under og lige efter 1. verdenskrig, udlægget af Ak-
sel Møllers Have og den høje bebyggelse vest for haven fra de før-
ste efterkrigsårtier. 

5.2. Mariendalskvarteret  
Kvarteret er udbygget i perioden 1890-1914 fra Falkoner Allé-linjen 
til Fasanvej-linjen. Kvarteret repræsenterer, som følge den stram-
me bebyggelsesregulering kommunen tog i anvendelse i tiårene før 
første verdenskrig, et af de første forsøg på zoneopdelinger af en 
kvartersbebyggelse: Kvarterets sydlige del omkring Holger Danske 
Vej er udbygget med tidstypiske lejekaserner med små lejligheder 
svarende til karrébebyggelsen i Svømmehalskvarteret. Området fra 
Falkoner Allé og frem til Kronprinsesse Sofies Vej er præget af villa-
bebyggelse og i kvarterets vestlige del mellem Holger Danskes Vej 
og Nitivej er et område primært udlagt til industri.

6.1. Det Biovidenskabelige Fakultet 1858 og frem
Det Biovidenskabelige Fakultet (tidl. Den Kgl. Veterinær- og Land-
bohøjskole) er områdets dominerende element. Det Biovidenska-
belige Fakultet flyttede fra Christianshavn til Frederiksberg i 1858. 
Hovedbygningen er tegnet af G. Bindesbøll og opført 1856-1858. 
Bygningen er fredet. Fakultetets åbne, ekstensive bebyggelsesform 
er betegnende for det østlige Frederiksbergs landlige karakter frem 
til ca. 1900, hvor området stadig havde gode og store byggegrun-
de. 
Fakultetet har siden overtaget flere interessante bygninger, for ek-
sempel traktørstedet og forsamlingsstedet Gimle, tegnet af J.A. 
Stillmann i 1874. Gimle er i dag kantine. Et andet eksempel er 
landstedet Rolighed, hvis hovedbygning er opført ca. 1770. Fakulte-
tet har desuden løbende og jævnligt bygget om og til.

6.2. Kvarteret mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thor-
valdsensvej og Sankt Jørgens Sø 
Store dele af Frederiksberg mellem Gammel Kongevej og Lade-
gårdsåen kom i 1765 på auktion. Jorderne blev typisk købt af det 

Sankt Knuds Vej i 1870. På det tidspunkt havde Frederiksberg udviklet sig fra et 
landbosamfund til en villaby.
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv
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bedre københavnske borgerskab. Handelsmanden P.A. Jaeger køb-
te otte af de udbudte lodder og byggede ejendommen Forhåbnings-
holm som lyst- og avlsgård. Op til gården førtes en lang allé, den 
nuværende Forhåbningsholm Allé. Hovedbygningen til Forhåbnings-
holm er bygget af en senere ejer omkring 1770 og eksisterer sta-
digvæk som Forhåbningsholms Allé 24, hvor den tydeligt afviger fra 
husrækken med sin særlige tilbagetrukne placering.
På Forhåbningsholms jorder rejste sig i 1850’erne og fremefter 
nogle af de første villakvarterer på Frederiksberg. F.C. Bülow, in-
spektør ved Ladegården, der på dette tidspunkt fungerede som Kø-
benhavns Fattiggård, købte i 1852 en del af jorderne fra Forhåb-
ningsholm og begyndte med at anlægge Fuglevangsvej og vinkelret 
herpå H.C. Ørsteds Vej. Bülow ville have ført H.C. Ørsteds Vej ud til 
Gammel Kongevej, men kunne ikke komme overens med familien 
Trier, der ejede Wilheminelyst ud mod Gammel Kongevej. I stedet 
anlagde han Bülowsvej ved at forbinde to ældre markveje. H.C. Ør-
steds Vej blev forlænget ud til Gammel Kongevej i 1872, hvor op-
kørslen til Wilheminelyst, Wilheminelyst Allé, blev indlemmet som 
en del af H.C. Ørsteds Vej, og Wilheminelysts jorder udstykket. 
Flere villaer i området omkring Lindevej, Uraniavej og Kastanievej 
er tegnet af arkitekt Henning Wolff (1828-1880). Husene er præ-
get af den frie historicisme, bygget i gule teglsten med skifertag, 
mønstermurværk og dekorativ udsmykning. Villakvarteret er typisk 
for bebyggelsen på Frederiksberg, som den formede sig især fra 
1850’erne og 30 år frem, hvor Frederiksberg var en villaby. Nogle 
af villaerne står mere eller mindre uforandret, andre har gennem-
gået forskellige ændringer, men kvarteret udgør samlet betragtet 
en enestående helhed. Områdets etagehusbebyggelser langs Gam-
mel Kongevej er et udtryk for det karakteristiske bebyggelsesmøn-
ster (kulissebyggeri) anno ca. 1900 med etagebyggeri langs de sto-
re og gennemgående veje. 
Øst for H.C. Ørsteds Vej ligger Schønbergsgade-kvarteret. Schøn-
bergsgade-kvarteret er blandt de første egentlige beboelseskvar-
terer, der blev opført fra slutningen af 1850’erne. Det var et kvar-
ter for småkårsfolk og udviklede sig med tiden til et slumkvarter: et 
tæt bebygget arbejderkvarter med små lejligheder samt bag- og si-

Gammel Kongevej omkring 1915. På dette tidspunkt havde Frederiksberg taget sprin-
get fra villaby til en regulær storby i hovedstaden.
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv
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dehuse, typisk korridorejendomme. De første forsøg på at ville sa-
nere Schønbergsgade-kvarteret blev gjort i 1957 og strakte sig ud 
over de følgende årtier. Danmarksgade blev bortsaneret endeligt i 
1971, men udløbet af gaden ses stadig mellem Gammel Kongevej 
72 og 74. Schønbergsgadekvarteret har i dag et særdeles uensartet 
præg med en blanding af ældre og yngre bebyggelse.
Samlet er området karakteristisk for måden, Frederiksberg udvik-
lede sig på frem til omkring århundredskiftet. Som følge af fravæ-
ret af en egentlig bebyggelsesregulering førte det til en blandet be-
byggelse bestående af etagehuse, villaer og industri - et bebyggel-
sesmønster, der er helt anderledes end det vestlige Frederiksberg, 
hvor zoneinddelingsprincippet i byplanlægningen vandt indpas.

6.3. Kvarteret mellem Falkoner Allé, Den Grønne Sti og Gam-
mel Kongevej
Grundtvigsvej og Bianco Lunos Vej er anlagt i 1850’erne på udstyk-
ningerne efter landstedet Christianshvile, ejet af hofbogtrykker Bi-
anco Luno. Handelsgartner C.C.L. Rathsacks store gartneri blev ud-
stykket fra omkring 1880. Her blev Ceresvej, Rathsacksvej og Chri-
stian Winthers Vej anlagt. Vejene er bebygget med fine, ofte to-
etages villaer i løbet af 1880’erne. Centralt i området lå det store 
mejeri Pasteur. Mejeriet ejede hele området mellem Grundtvigs-
vej – Henrik Steffens Vej – Gammel Kongevej og Bianco Lunos Allé. 
De fleste af bygningerne blev med tiden revet ned, og i 1906 flytte-
de chokoladefabrikken Globus ind på adressen Grundtvigsvej 9-11 
og overtog en af mejeriets tidligere bygninger. Chokoladefabrikkens 
hovedbygning huser i dag Frøbelseminariet. Villakvarteret har ik-
ke samme unikke arkitektoniske helhedspræg som f.eks. villakvar-
teret omkring Lindevej-Uraniavej og en del af Kastanievej, men re-
præsenterer et vigtigt kapitel i Frederiksbergs historie som villaby 
og dermed den blandede bebyggelse for tiden frem mod århund-
redskiftet.

6.4. Etagehusene omkring Danas Plads og Sankt Markus 
Plads ca. 1905
På Danasvej og de omkringliggende gader blev der i 1870’erne og 
1880’erne etableret flere småindustrier i kølvandet på den første 
industrialisering af Frederiksberg. Ét af kvarterets største og mest 
markante fabriksanlæg var Carl Lunds Blikvarefabrik. En del af byg-
ningerne er bevaret.
Markuskirken blev indviet i 1902. Etagehusene omkring Danas 
Plads og Sankt Markus Plads er anlagt omkring 1905. Danas Plads 
er anlagt 1906-07. Kvarteret er karakteristisk for kvarterdannel-
sen på Frederiksberg omkring 1905. Tilsvarende illustrerer kvarte-
ret også det arkitektoniske brud mellem en meget dekorationsglad 
historicisme (Sankt Markus Kirke) og en mere enkel og klar tilgang 
til arkitekturen. Centralt i kvarteret ligger Radiohuset, indviet 1945. 
Radiohuset er placeret, hvor den tidligere Ladegård lå.

7.1. Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé 
og bygrænsen/Vesterborgade  
Østsiden af Allégade og Frederiksberg Kirke og kirkegård hører hi-
storisk sammen med miljøet omkring Allégade, som er beskrevet 
under område 1.2. Frederiksberg Kirke, som erstattede en landsby-
kirke fra 1654, blev indviet i 1734 og var Frederiksbergs sognekir-
ke fra 1736. Området i øvrigt blev udbygget i den sidste halvdel af 
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det 19. århundrede og er præget af etagehuse langs de større ve-
je, mindre veje med villaer og enkelte etagehuse. Kulissebygge-
riet langs Gammel Kongevej, Frederiksberg Alle og Vesterbrogade 
er typisk for byggemåden omkring 1900. Blandingen af etagehuse 
og villaer er et typisk udtryk for det bebyggelsesmønster, som var 
fremherskende på Frederiksberg, inden en egentlig bebyggelsesre-
gulering slår igennem. Efter bombardementet af Den Franske Skole 
i 1945 består området omkring Dr. Priemes Vej og Maglekildevej af 
en blanding af ældre og nyere etagehuse. 

7.2. Området omkring Rahbeks Allé
Bakkehuset er oprindelig anlagt som ét af de tre vangehuse, som 
Christian IV i 1620 opførte til sine opsynsmænd i udkanten af Lade-
gårdsmarken. Kammasvej og en linjeføring parallelt med Rahbeks 
Allé var en del af den gamle Roskilde Landevej. Landevejen førte 
direkte forbi Bakkehuset, som i en periode af sin historie fungere-
de som kro og gæstgiveri for vejfarende. De omkringliggende alléer 
med etagehuse er anlagt og bebygget fra 1880’erne og frem.

BYEN I BYEN
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BOLIGER
Samtidig med at Frederiksberg har oplevet en tilvækst i befolk-
ningen, har der også været en vækst i antallet af boliger. I januar 
2016 udgjorde det samlede antal 52.781 beboede boliger på Frede-
riksberg. Det er en stigning på 1.023 siden 2010. Næsten 85 % af 
de nye boliger er etageboliger. Som det fremgår af nedenstående 
grafer er det mest 2-, 3- og 4-værelses lejligheder med størrelser 
på 50 m2-150 m2, som er blevet bygget i perioden. Langt den over-
vejende del, 95 %, af alle boliger på Frederiksberg er etageboliger. 
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Boliger på Frederiksberg i 2010 og 2016 fordelt på boligstørrelser
Kilde: Danmarks Statistik

Boliger på Frederiksberg i 2010 og 2016 fordelt på antal værelser
Kilde: Danmarks Statistik
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Etageboliger fordelt på antal værelser i forskellige områder i 2016
Kilde: Danmarks Statistik

Etageboliger fordelt på husstandsstørrelser i forskellige områder i 2016 
Kilde: Danmarks Statistik

Etageboligerne på Frederiksberg er generelt større end etageboliger 
i andre kommuner, særligt andelen af 3-4-værelses samt 5+-værel-
ses lejligheder er relativ stor på Frederiksberg.
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De fleste etageboliger bebos af 1-2 personer.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 person 2 personer3 personer4 personer5 personer6 personer7 personer
og derover

ubeboet

Hele landet Region Hovedstaden

København Frederiksberg

Landsdel Københavns omegn

For at Frederiksberg fortsat rummer gode botilbud for alle befolk-
ningsgrupper, er minimumsstørrelsen for boligbyggeri ved nybygge-
ri og renovering nedsat fra 80 m2 til 65 m2. Gennemsnitsstørrelsen 
på 100 m2 fastholdes. 
Ændringen sker ud fra en betragtning om, at for at byens boligom-
råder fortsat kan opretholdes og udvikles, så de forskellige behov 
for boliger kan imødekommes, skal der skabes en større variati-
on i boligstørrelserne. Ved at nedsætte minimumsstørrelsern bliver 
spændet mellem store og små boliger større. Samtidig gives der en 
større fleksibilitet i forhold til projektering af nye, større boligpro-
jekter, som indeholder forskellige boligtyper. Boligstørrelsen frem-
går af de generelle rammer til lokalplanlægningen.
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Lejlighederne på Frederiksberg er kendetegnet ved mange andels-
boliger og også en stor andel privatejede. Omvendt er meget få af 
boligerne ejet af almene boligselskaber, ca. 10 %. De lovmæssi-
ge muligheder for at stille krav om en andel af almene boliger giver 
mulighed for at skabe mere varierede bolig- og ejerformer i de en-
kelte bykvarterer. 

BOLIGTILVÆKST

Frederiksberg er en tæt by med mange urbane kvaliteter, herun-
der bevaringsværdige bygninger og landskab samt et aktivt byliv, 
der blandt andet er kendetegnet ved et mangfoldigt butiksliv. Fre-
deriksberg er således en attraktiv kommune for bosætning og ejen-
domsinvestering. Der er derfor også stor efterspørgsel efter at ud-
vikle endnu flere boligkvadratmetre og endnu flere boligenheder.
Grundlæggende kan man inddele boligtilvækst i to kategorier: bo-
ligtilvækst inden for den eksisterende bygningsmasse og boligtil-
vækst gennem nybygning og tilbygninger. I større ny- og ombyg-
ningssager vil der som regel blive udarbejdet ny lokalplan, mens 
der for mindre projekter ikke er en længere planproces. Der er for-
skellige konsekvenser af boligtilvækst med hensyn til påvirkning af 
byen, for eksempel påvirkning af arkitekturen, bylivet, parkering, 
friarealernes kvalitet og befolkningsudviklingen.
Befolkningsstatistikken viser, at det kun er byudviklingsområder-
nes udvikling og helt store byggerier, der påvirker befolkningsud-
viklingen i nævneværdig grad. Mindre om- og tilbygninger, hulud-
fyldninger og ekstra etager, der kan gennemføres uden planproces, 
har med andre ord marginal betydning for befolkningsudviklingen. 
Til gengæld kan de have store konsekvenser for by- og boligkvali-
teten. Det må derfor være effekten af projektet, som afgør, om der 
skal gives en tilladelse.
Hvis projektet kan gennemføres, uden der mistes bevaringsvær-
dier, og der samtidig tilføjes andre værdier som for eksempel øget 
tilgængelighed, forskønnelse og mere tidssvarende boliger, taler 
det for en tilladelse. Hvis der til gengæld ikke sker forbedringer set 
i byens perspektiv, men måske endda tabes kvaliteter, taler det for 
tilbageholdenhed.
Overordnet skelnes der mellem projekter øst og vest for Fasanvejs-

Boliger opdelt efter ejerforhold i forskellige områder i 2016
Kilde: Danmarks Statistik
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linjen, idet der øst herfor er mere pres på arealer til ophold og par-
kering. Øst for Fasanvejslinjen har der været en stor befolkningstil-
vækst uden byggeprojekter af betydning, da lejlighederne overve-
jende er store, og husstandstørrelserne stiger. Derfor vil der være 
en særlig tilbageholdenhed med dispensationer fra krav til parke-
ring og friarealer øst for Fasanvejslinjen.  
Når det drejer sig om konverteringer fra erhverv til boliger, vil der 
som udgangspunkt blive lagt en tilbageholdende linje for at fasthol-
de erhvervslejemål, der blandt andet henvender sig til iværksætte-
re og mindre virksomheder. Ønsket er at værne om et levende byliv 
og understøtte visionen om en vidensby, hvor iværksættere har ad-
gang til mindre erhvervslejemål.
Principper for boligtilvækst fremgår af de generelle rammer for lo-
kalplanlægningen.

BY- OG OMRÅDEFORNYELSE

På Frederiksberg gennemføres både byfornyelse og områdefornyel-
se. 
Byfornyelsen har som formål at sikre velfungerende byområder 
med et varieret udbud af attraktive boliger af en god standard og 
med velindrettede friarealer. Byfornyelse omfatter støtte til at for-
bedre beboelsesbygningerne og deres friareal i det omfang, der er 
behov for det. Et særligt perspektiv i bygningsfornyelsen er blandt 
andet klimarenovering af de mange bevaringsværdige beboelses-
ejendomme, så CO2-udledningen kan reduceres. 
Områdefornyelsen har til formål at igangsætte en udvikling af et 
byområde, som har brug for et løft. Det sker via en helhedsorien-
teret tilgang med fokus på indsatser af fysisk, kulturel og social ka-
rakter.
Frederiksberg Kommune har udarbejdet en strategi for byfornyelse 
- Byfornyelsesstrategi 2015-2018. I strategien er fokus blandt an-
det på at forbedre de ejendomme og gårde, som har størst behov. 
Særligt lægges der vægt på ejendomme, som mangler tidssvaren-
de bade- og toiletforhold. Byfornyelsesstrategien skal også være 
med til at sikre, at Frederiksberg Kommune når sit mål om, at byen 
skal være CO2-neutral i 2035. 
Det er hensigten, at områdefornyelse og byfornyelsesprojekter ko-
ordineres, så princippet om at få mere ud af investeringerne for-
stærkes.

LIVSKVALITET I HVERDAGEN
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Dette afsnit indeholder en gennemgang af anden planlægning, der 
har betydning for Frederiksberg Kommune samt en vurdering af, 
om kommuneplanen er i overensstemmelse med disse planer.

LANDSPLANREDEGØRELSE

Siden vedtagelse af Kommuneplan 2013 er der blevet udsendt en 
ny Landsplanredegørelse 2013. Redegørelsens hovedbudskaber 
med betydning for Frederiksberg er:

Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet
De statslige forventninger er, at kommunerne indgår strategiske 
samarbejdsprojekter med andre kommuner. Herudover forventes 
det, at de kommuner, der ikke ligger langt fra de store byer, bidra-
ger med boliger til pendlere.

Danmark i en nordisk og europæisk kontekst
Regeringen forventer blandt andet, at kommunerne i Øresundsregi-
onen bidrager til at skabe gunstige rammebetingelser i området for 
fremme af erhvervshensyn.

Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi
Der er regeringens forventning, at kommunerne udarbejder kli-
matilpasningsplaner og i fornødent omfang i samarbejde med na-
bokommunerne. Herudover forventer regeringen, at kommunerne 
gennem deres byplanlægning og byens infrastruktur understøtter 
lokalt erhvervsliv og bidrager til at mindske drivhusgasudledninger-
ne samt luft- og støjforureningen fra transporten, herunder fremme 
energi- og miljøeffektive køretøjer.

Byerne – på vej mod bæredygtighed
Regeringen forventer, at kommunerne sætter fokus på at skabe nye 
grønne og blå oplevelser i byerne. Regeringen forventer endvidere, 
at kommunerne med den fysiske planlægning søger at fremme ud-
viklingen af levende bymidter og socialt alsidige boligkvarterer med 
en varieret boligsammensætning i byerne.

Udviklingen i hovedstadsområdet 
Regeringen forventer, at kommunerne i hovedstadsområdet arbej-
der aktivt for, at Fingerplanens grønne kiler kan udnyttes til frilufts-
formål, og at der bliver skabt adgang til disse på tværs af kommu-
negrænserne.

Regeringen forventer, at kommunerne prioriterer byomdannelse 
og planlægning af de stationsnære områder, samt at kommunerne 
skaber mulighed for en trafikalt velfungerende hovedstad med god 
kollektiv transport, flere cyklende, flere fodgængere og bedre par-
keringsfaciliteter ved stationerne.

KOMMUNEPLANENS FORHOLD  TIL LANDSPLANREDEGØREL-
SE

Frederiksberg Kommune har mange arbejdspladser, specielt inden 
for videnserhverv. Herudover er Frederiksberg Kommune med i net-
værket Greater Copenhagen, som har til formål at fremme væksten 
i området. 

Som uddannelsesby har Frederiksberg gennem de senere år plan-
lagt mange nye studieboliger.

Frederiksberg Kommune har i 2012 udarbejdet en klimatilpasnings-
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plan. Herudover har Frederiksberg formuleret meget ambitiøse mål 
for nedbringelse af CO2-udslippet til 50 % i 2020 og mål om en 
CO2-neutral kommune i 2035.

Med kommuneplanen sikres nye projekter, der indeholder blå og 
grønne tiltag, blandt andet som en del af klimasikringen. Kommu-
neplanen har skabt mulighed for en række nye byomdannelsesom-
råder, der alle ligger stationsnært. Områderne består af både boli-
ger og erhverv og er således med til at skabe levende lokalområder 
i både dag- og aftentimerne.

Byomdannelsesområderne er også med til at understøtte brugen af 
kollektiv trafik, og de forbedrede cykel- og gangforbindelser i kom-
munen er med til at forbedre forholdene for de bløde trafikanter og 
understøtter ønsket om, at flere vælger cyklen som transportmid-
del.

Generelt vurderes det, at kommuneplanen er i overensstemmelse 
med redegørelsens udmeldinger.

STATENS INTERESSER I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN 

Erhvervs- og Vækstministeriet har i 2015 udsendt en oversigt over 
de statslige interesser i kommuneplanlægningen i 2017. Publikatio-
nen indeholder en række krav til den kommunale planlægning. De 
emner, der vurderes at have betydning for Frederiksberg, er følgen-
de:

Detailhandel
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommuna-
le detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, by-
delscentre, lokalcentre, områder til butikker med særligt pladskræ-
vende varer og eventuelle aflastningsområder med mere.

Arealer til butiksformål skal som hovedregel udlægges i bymidten, 
og bydelscentre og lokalcentre må ikke blive så store, at de reelt 
udgør en konkurrent til bymidten. 

Der skal være et passende forhold mellem de enkelte centerområ-
ders størrelse og indbyggertallet (behovet) i det opland, de betje-
ner. 

Særlige forhold i hovedstadsområdet
Kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet må ikke stride mod 
landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning, Finger-
planen, og den skal være i overensstemmelse med landsplandirek-
tivet for detailhandel i hovedstadsområdet.

Turisme, friluftsliv og ferie- og fritidsanlæg
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af 
arealer til fritidsformål, herunder kolonihaver og andre rekreative 
formål. 

Områder med særlige drikkevandsinteresser og overflade-
vand
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for anvendelsen af 
vandløb, søer, kystvande samt udpegede badevandsområder, og 
kommunernes planlægning må ikke være i strid med vandplanerne. 
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Trafikanlæg og andre tekniske anlæg
Af kommuneplanens redegørelse skal sammenhængen med trafik-
selskabernes trafikplan for offentlig servicetrafik fremgå.

Kulturarv
Kommuneplanen skal indeholde bestemmelser for sikring af kul-
turhistoriske bevaringsværdier, steder, der er optaget på UNESCO’s 
verdensarvsliste, steder, der er optaget på tentativlisten som po-
tentielle verdensarvssteder og en oversigt over bevaringsværdige 
bygninger.

KOMMUNEPLANENS FORHOLD  TIL DE STATSLIGE INTERES-
SER
Kommuneplanen indeholder retningslinjer for detailhandel, herun-
der afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder 
til butikker med særligt pladskrævende varer, der opfylder kravene 
som er formuleret i oversigten.
Kommuneplanen indeholder retningslinjer for kolonihaver, som skal 
bevares, og for de rekreative områder, der sammen med et udbyg-
get grønt stinet, skal udgøre en sammenhængende grøn struktur.   
Kommuneplanen indeholder retningslinjer for arealanvendelse og 
nedsivning for at sikre grundvandsbeskyttelsen.
Kommuneplanens hovedstruktur indeholder en beskrivelse af de 
vedtagne anlæg og allerede igangsatte anlæg til kollektiv trafik, 
primært Metro Cityring.
Kommuneplanen indeholder endvidere en oversigt over bevarende 
lokalplaner og kort over bevaringsværdige bygninger for alle 7 by-
kvarterer.
Kommuneplanen vurderes at være i overensstemmelse med den 
statslige udmelding.

LANDSPLANDIREKTIV FINGERPLANEN

Staten fastsætter de overordnede retningslinjer for hovedstadsom-
rådets udvikling i landsplandirektivet, Fingerplan 2013. Fingerpla-
nen er vedtaget få måneder efter Kommuneplan 2013 blev vedta-
get. Det betyder, at nuværende kommuneplan er den første efter 
Fingerplan 2013. Fingerplanen stiller en række krav til kommune-
planlægningen. Nogle krav er til indholdet af kommuneplanlægnin-
gen, og andre er redegørelseskrav for særlige forhold. Fingerplanen 
fastlægger tre temaer, hvortil der opstilles et sæt regler. Det drejer 
sig om:

• Et grønnere hovedstadsområde - med plads til klimatilpasning.
• Byomdannelse og byudvikling.
• Erhvervsudvikling og lokalisering.

Ikke alle fingerplanens retningslinjer er relevante for Frederiksberg 
Kommune. I det følgende beskrives de dele af fingerplanen, som 
Frederiksberg Kommuneplan skal forholde sig til. 

Fingerplanen indledes med at fastslå, at byudvikling og byomdan-
nelse skal koordineres med udbygning af hovedstadsområdets 
overordnede kollektive trafikbetjening. 

Derudover skal kommuneplanen sikre, at byfunktioner, som på 
grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller be-
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søgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for stati-
onsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerne-
områder, og at byfunktioner af regional karakter fortrinsvist lokali-
seres stationsnært ved knudepunktsstationer.

To områder på Frederiksberg er udpeget som grønne bykiler af re-
gional betydning. Det er Frederiksberg Have og Søndermarken. Det 
betyder, at de skal fastholdes til fritids- og friluftsområde, men der 
er mulighed for også at anvende disse områder til klimatilpasning. 

Fingerplanen fastlægger, at staten skal godkende rækkefølgen af 
byudvikling og byomdannelse af regional betydning, og her skal 
udbygningen af de stationsnære arealer og omdannelse af byområ-
der fremmes.

Kommuneplanen skal sikre arealreservationer til infrastrukturan-
læg. Kommuneplanen må derfor ikke være i modstrid med etab-
leringen af Metro Cityring, og kommuneplanen skal sikre, at der 
er plads til pendlercykelstier langs Roskildevej og Vesterbroga-
de, langs Fasanvej, langs H.C. Ørstedsvej, gennem Grøndalspar-
ken samt til Albertslundruten. Ligeledes skal sikres, at der er plads 
til rekreative stier langs Søerne, Grøndalspark og Den Grønne Sti 
gennem det centrale Frederiksberg. Endelig skal der sikres mulig-
hed for etablering af en rekreativ sti fra søerne ad Rolighedsvej/
Godthåbsvej mod Brønshøj.

Fingerplanen fastsætter, at forslag til Frederiksberg Kommuneplan 
skal ledsages af en redegørelse med oplysninger, der gør det mu-
ligt, at vurdere planerne og deres konsekvenser i forhold til ho-
vedstadsområdets udvikling som helhed og samspillet med hoved-
strukturen. Forslag til kommuneplaner skal ledsages af en redegø-
relse med en vurdering af de trafikale og miljømæssige konsekven-
ser.

KOMMUNEPLANENS FORHOLD TIL DIREKTIVET

Forudsætningen for en forsat udvikling af Frederiksberg er, at den 
kollektive trafikbetjening løbende forbedres. Metro Cityring er et 
meget vigtigt skridt i denne retning og sikrer grundlag for en byud-
vikling, der er koordineret med det kollektive trafikudbud.

Stort set hele Frederiksberg Kommune er omfattet af stationsnær-
hed, og med vedtagelsen af cityringen blev også en betydelig del af 
Frederiksberg stationsnært kerneområde. Der er ikke planlagt for 
regionale byfunktioner uden for disse områder.

Frederiksberg Have og Søndermarken fastholdes som parkområder.

Byomdannelsen er allerede i gang i flere områder, og følgende fem 
områder kan udvikles i første del af planperioden, der strækker sig 
fra 2017-2021:

• Nordens Plads.
• Flintholm.
• Nordre Fasanvej-kvarteret med Bispeengbuen.
• Diakonissestiftelsen.
• Campusområderne og Bymidten.

Byomdannelsen for Frederiksberg Hospitalsområde forventes først 
at ske senere. 
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Kommuneplanen er ikke til hinder for etablering af forbedrede cy-
kel- og gangforbindelser. Dog er der begrænset mulighed for at 
ændre på de faktisk forhold i de tætte dele af Frederiksberg. Det 
vurderes således ikke at være realistisk at fastlægge selvstændige 
arealreservationer til stierne, som således, i det omfang de ikke al-
lerede er etableret, må forventes anlagt i eksisterende gadeforløb.

Generelt ligger kommuneplanen inden for de overordnede rammer, 
som direktivet beskriver, og bygger således videre på direktivets 
hensigt med hovedstadsområdets udvikling som helhed. 

LANDSPLANDIREKTIV DETAILHANDEL I HOVEDSTADEN
Det eksisterende landsplandirektiv er fra 2008 og er ikke blevet 
ændret siden sidste kommuneplan. Landsplandirektivet udpeger 
Frederiksberg Centerområde (Godthåbsvej, Falkoner Allé inkl. Fre-
deriksberg Centret og Gl. Kongevej) til bymidte. Derudover er et 
område ved Flintholm udpeget til område for udvalgsvarebutikker 
over 2.000 m2. 

KOMMUNEPLANENS FORHOLD TIL DIREKTIVET

Detailhandelsstrukturen på Frederiksberg fastholdes i forhold til 
Kommuneplan 2013, og kommuneplanen er således forsat i over-
ensstemmelser med landsplandirektivet om detailhandel i hoved-
stadsområdet.

VANDOMRÅDEPLANER

Vandområdeplanerne 2015-2021 er en samlet plan for at forbed-
re det danske vandmiljø. Vandområdeplanerne for 2. planperiode 
er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne fra 1. 
planperiode (2009-2015). Planerne er et informationsredskab, der 
beskriver, hvordan Danmark implementerer EU’s vandrammedirek-
tiv og derved sikrer renere vand i Danmarks kystvande, søer, vand-
løb og grundvand. Indholdet i vandområdeplanerne er ikke binden-
de. Det bindende indhold i implementeringen af vandrammedirek-
tivet er udmøntet i miljømålsloven, lov om vandplanlægning samt 
bekendtgørelser om miljømål, indsatsprogrammer m.m.

Den konkrete vandområdeplanlægning omfatter de afgrænsede 
vandområder med tilhørende hovedvandopland. For Frederiksberg 
Kommune gælder det hovedopland 2.3 – Øresund i vandområde 
- Sjælland. Miljø- og fødevareministeren og SVANA (Styrelsen for 
Vand- og Naturforvaltning) gennemfører som vandplanlægnings-
myndighed vandplanlægningen efter reglerne i lov om vandplan-
lægning. Det har tidligere været pålagt kommunerne at udarbej-
de en såkaldt vandhandleplan, hvor vandplanerne er blevet indar-
bejdet i den kommunale planlægning. Med vedtagelsen af de nye 
vandområdeplaner er kravet om udarbejdelse og vedtagelse af en 
såkaldt vandhandleplan udgået. Kommunernes krav til vandplan-
lægning, og derved målsætninger for området, bliver i stedet ud-
møntet i en række bindende bekendtgørelser og love, blandt andet 
miljømålsloven, lov om vandplanlægning samt bekendtgørelser om 
miljømål, indsatprogrammer m.m.

KOMMUNEPLANENS FORHOLD TIL PLANERNE
Det skal i kommuneplanen sikres, at der ikke er aktiviteter, der kan 
forhindre, at miljømålene fastsat i bekendtgørelse om fastsættel-
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se af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og 
grundvand (BEK nr. 833 af 27/06/2016) opfyldes. Der sker løbende 
opdateringer på området, og det er derfor nødvendig at sikre sig, 
at planen ikke kommer i strid med disse.

DEN STATSLIGE TRAFIKPLAN
Trafikplan 2012–2027 er en fælles vidensramme for overvejelser på 
statsligt, regionalt og lokalt niveau inden for baneområdet. Planen 
er udgivet af Trafikstyrelsen. Trafikplanen bygger på en målsætning 
om, at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst 
i trafikken. Planen indeholder beskrivelse af en række planlagte og 
undersøgte projekter på baneområdet.  
I relation til Frederiksberg Kommune er det primært overvejelser 
om udbygning af metrosystemet, der er værd at hæfte sig ved. Ud-
over en beskrivelse af Metro Cityring, henvises der i planen til en 
rapport med titlen ”Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden 
for Ring 3” fra 2012. I rapporten er beskrevet en mulig ny metrolin-
je M6, som vil krydse M1 og M2 ved Forum Station. Hele linjen for-
udsættes udført som boret tunnel.
Herudover er der igangsat undersøgelser, der skal afdække, om der 
kan etableres en metrolinje fra Ny Ellebjerg Station, via Valby Sta-
tion til Fasanvej og med endestation ved Bispebjerg Hospital. 

Eksisterende, planlagte og undersøgte metrolinjer.
Kilde: Trafikstyrelsen
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I kommuneplanen er en af målsætningerne at arbejde for at udvik-
le den kollektive trafik, blandt andet ved at arbejde for en ny me-
trolinje fra Ellebjerg til Bispebjerg hospital. 
Kommuneplanen skaber muligheder for nye metrolinjer på Frede-
riksberg og er derfor i overensstemmelse med den statslige trafik-
plan.

DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN OG DEN REGIONALE UD-
VIKLINGSSTRATEGI 
I 2012 vedtog regionsrådet den regionale udviklingsplan, der havde 
titlen ”Vi giver Nordeuropa et nyt gear”. Planen blev i 2015 fulgt op 
af en regional udviklingsstrategi for hovedstadsregionen med titlen 
”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. Strategien tager afsæt 
i det erhvervspolitiske samarbejde, der er døbt Greater Copenha-
gen. Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk part-
nerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsveri-
ge, som står sammen om at fremme væksten i regionen. Målet er 
at blive bedre til at tiltrække internationale talenter og investerin-
ger fra udlandet, for at området skal kunne begå sig bedre i den in-
ternationale konkurrence. 
Strategien ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad” er først og 
fremmest et erhvervspolitisk tiltag. Strategien beskriver effektiv og 
bæredygtig mobilitet samt kompetent arbejdskraft og internationa-
lisering som de to rammevilkår for strategien. Herudover udpeger 
strategien fire væksttemaer, som er: 

• Sund vækst, der dækker over det effektive offentlige sundheds-
væsen og universiteternes forskning. 

• Grøn vækst, der dækker over styrkepositionen som foregangs-
by og region inden for den grønne omstilling.

• Kreativ vækst, der dækker over dansk design, arkitektur, mode, 
computerspil samt film- og TV-produktion.

• Smart vækst, der dækker over moderne teknologi som en del 
af infrastrukturen.

KOMMUNEPLANENS FORHOLD TIL PLANEN OG STRATEGIEN
Frederiksberg er domineret af store uddannelsesinstitutioner og 
mange virksomheder inden for videnserhverv og IT. Samtidig er by-
en domineret af grønne løsninger på mange niveauer, for eksempel 
den gode kollektive trafik og et image som cykelby.
Med den nye kommuneplan er vidensbyen et særligt tema, som 
kommuneplanen skal understøtte. Vidensbyen skal skabe optimale 
rammer for uddannelsesinstitutioner fra folkeskolen til universitetet 
og skal skabe synergi mellem vidensmiljøet, erhvervsliv og kom-
mune. Et andet tema, der er udpeget i forbindelse med kommune-
planen, er klimabyen, som skal understøtte målet om at Frederiks-
berg bliver CO2-neutral i 2035.  
Begge disse temaer understøtter den regionale udviklingsstrategi.

KOMMUNEPLANENS                                                                       
FORHOLD TIL PLANLÆGNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE
Frederiksberg og Købehavns Kommuner udgør både en central del 
af hovedstadsområdet og har en lang fælles kommunegrænse med 

KOMMUNEPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN-
LÆGNING
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en række projekter, som kræver koordinering. 
Hovedstadsområdets planlægning er fastlagt i Fingerplanen gen-
nem blandt andet stationsnærhedsprincippet, der fastlægger, hvor 
der kan planlægges for funktioner med regional betydning og med 
mange daglige brugere som for eksempel kontorer og uddannelses-
steder. Stort set hele Frederiksberg er efter Fingerplan 2013 stati-
onsnært.
Med den lange fælles kommunegrænse med København er Køben-
havns Kommune en vigtig samarbejdspartner. 
 
Sammenhæng mellem Frederiksberg og Københavns kom-
muneplaner
Sammenhængen i den kollektive trafik i hovedstadsområdet og på 
tværs af kommunegrænsen er en væsentlig parameter i byudvik-
lingen, som både Københavns og Frederiksberg Kommuner samar-
bejder om. Metro Cityring er ved at blive anlagt og var allerede ind-
arbejdet i den forrige kommuneplan. Herudover er der samarbejde 
om den øvrige bane- og busbetjening.
Stationsnærhedsprincippet er en anden vigtigt parameter i kom-
muneplanlægningen i begge kommuner. I Kommuneplan 2013 åb-
nedes udbygningsmuligheder i udpegede stationsnære kerneområ-
der med mulighed for lokalisering af regionale funktioner. Desuden 
er der mulighed for, indenfor de stationsnære områder, at placere 
større uddannelses- og forskningsinstitutioner, blandt andet en fort-
sat udbygning og udvikling af KU Frederiksberg Campus samt CBS i 
sammenhæng med de eksisterende campusområder. 
Kommuneplanens bestemmelser om et vejnet hænger godt sam-
men med tilsvarende bestemmelser i Københavns Kommune, sådan 
at alle overordnede og mindre trafikveje i Frederiksberg Kommune 
ved kommunegrænsen fortsætter som fordelingsgader og bydels-
gader i Københavns Kommune. De regionale veje er også sammen-
faldende i de to kommuneplaner.
I Københavns Kommune er byudviklingen af det tidligere Carlsberg-
område nu kommet i gang. Senest med åbningen af Carlsberg Sta-
tion mellem Valby og Dybbølsbro Stationer. Det er i planlægningen 
af området lagt op til en meget tæt bebyggelse og deraf følgende 
stort antal boliger og arbejdspladser. Frederiksberg Kommune har 
ikke indarbejdet særlige hensyn til denne udvikling i kommunepla-
nen, hovedsageligt fordi trafikbetjeningen af området alt overvejen-
de skal foregå i sydlig retning fra det nye byområde. 
I området omkring Bispeengbuen er der en række mindre udvik-
lingsmuligheder, som tilsammen giver mulighed for en del bygge-
ri. Københavns Kommune har næsten parallelt med områdeforny-
elsen i Nordre Fasanvej-kvarteret gennemført en områdefornyelse i 
Fuglekvarteret umiddelbart nord for området omkring Bispeengbu-
en. Disse to byudviklingsinitiativer understøtter hinanden i en ræk-
ke konkrete handlinger.
Den fredede del af Grøndalsparken er et smalt og langstrakt grønt 
areal, der løber fra Damhussøen til Fuglebakken Station over den 
rørlagte Grøndals Å. Fredningsområdet i Frederiksberg Kommune 
har medtaget det smalle parkbælte mellem C.F. Richs Vej og Fugle-
bakken Station. Kommuneplanen er i overensstemmelse med fred-
ningen.
Planlægningen for supercykelstierne er i overensstemmelse med 
stiplanlægningen i Københavns Kommune. 
Generelt er der god sammenhæng mellem kommuneplanerne i Fre-
deriksberg og i København.
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DET GRØNNE DANMARKSKORT
Med en ændring af planloven og naturbeskyttelsesloven i 2015 fik 
kommunerne pligt til at udpege områder i kommuneplanen, som 
skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udpegningen skal tage udgangs-
punkt i Natura 2000-områderne og suppleres med lokale grønne 
områder, som efter kommunernes opfattelse bør indgå i Grønt Dan-
markskort.
Arbejdet med Grønt Danmarkskort er endnu ikke så fremskredent, 
men Naturstyrelsen har udarbejdet et landsdækkende biodiversi-
tetskort, der blandt andet udpeger eksisterende naturområder. 
Naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder bestemmelser om en ge-
nerel beskyttelsesordning for visse naturtyper, herunder søer og 
vandløb. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer 
i tilstanden af de beskyttede naturtyper.

KOMMUNEPLANENS FORHOLD TIL KORTET
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udpegning af ek-
sisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i Grønt 
Danmarkskort og for prioritering af kommunalbestyrelsens na-
turindsats inden for Grønt Danmarkskort. 
Kommuneplanen indeholder udpegning og retningslinjer for kom-
munens naturområder samt kommunalbestyrelsens indsats på om-
rådet.
De områder, der er udpeget på Frederiksberg, er bl.a. Grøndalspar-
ken, Frederiksberg Have, Søndermarken, Lindevangsparken og 
Landbohøjskolens Have samt en lang række nærrekreative områ-
der.

KOMMUNEPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN-
LÆGNING
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