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Frederiksberg Kommune 

By- og Miljødirektør  Ulrik Winge (UW)  

Stadsgartner   Karsten Klintø (KK) 

Naturvejleder   Hans-Jørgen Rasmussen (HR) 

Referent   Bettina Juul Clemmensen (BJC) 

 

Dagsorden:  

 

 
1. Godkendelse af referat fra forrige møde  

2. Opfølgning fra forrige møde  

3. Meddelelser fra rådsmedlemmerne  

4. Klimasikring  

5. Aktuelle anlægsprojekter  

6. Naturvejledning  

7. Eventuelt  

8. Næste møde  

 

 

 

 

Ad.1 

Godkendelse af referat fra forrige møde  

På baggrund af bemærkninger fra Friluftsrådet (HT) forespurgte 

JEJ forsamlingen, om rådet ønskede udsendelse af alle relevante 

sager, når de gik i høring fra kommunen. Rådet tilkendegav, at det 

ville man gerne. 

 
 

Ad.2 

Opfølgning fra forrige møde 

JEJ spurgte om rådet havde overvejet andre foreninger, der kunne 

deltage i rådsmøder når det var relevant. Det blev besluttet at KK 

tager kontakt til: 

 ’Creativ Roots’  

 Fællesrepræsentant for spejdergrupperne på Frederiksberg: 

Erik Rasmussen 

 

MC spurgte om der var sket noget nyt med arkitekturpolitik på 

Frederiksberg. 

 

UW fortalte, at der vil ske fremskridt henover sommeren, og at alle 

relevante parter vil blive inddraget.   

 

Ad 3. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 

JEJ informerede om at forberedelserne til næste års 

budgetforhandlinger der er gået i gang. Sidste år kom træerne på 
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dagsorden, og der blev sat flere penge af. Jan fortalte, at han var godt 

hjulpet af input fra Det Grønne Råd ved sidste års 

budgetforhandlinger. Det ville han også gerne være igen i år, så 

medlemmerne opfordres til igen at komme med forslag. 

 

PH fortalte om den ansøgte fredning af Frederiksberg Allé, som i år er 

foreningens store projekt på Frederiksberg.  

 

JEJ opfordrede foreningerne til, at komme med input om Frederiksberg 

Allé. 

 

UW informerede om, at Frederiksbergs strategien er i høring. Der 

bliver i øjeblikket kigget på indkommende forslag.  

Ad 4. Klimasikring v. Dorte Winkler Nilsson (DWN) 

Dorte Winkler Nilsson (DWN) orienterede om den planlagte 

skybrudsindsatsen på Frederiksberg. 

 

Følgende klimaplaner blev præsenteret: 

• Skybrud 2011 

• Klimatilpasningsplan 2012 

• Skybrudskonkretisering 2013-14 

• Rammekontrakt med Frederiksberg Forsyning 2015 

• Rammeansøgning om kommunale skybrudsprojekter 2016 

• Realisering af skybrudsplan 2017 - 2037 

 

Det er planlagt at der indenfor de næste 20 år skal foretages en 

samlet investering på 1,8 mia. kr. i klimasikring på Frederiksberg. 

Flere projekter vil være 100 % finansieret Frederiksberg Forsyning. 

 

DWN fortalte om muligheden for, at udnytte merværdien i 

skybrudsprojekterne, hvor man, som i Lindevangsparken, får nye 

rekreative værdier til borgerne. 

 

DWN gennemgik skybrudsprojekter for Madvigs Allé, Ærøvej og 

Mariendalsvej, hvor der samtidigt ind tænkes slidlags- og 

fortovsrenovering. 

 

DWN fortalte om Frederiksberg Allé, der er udlagt som skybrudsvej. 

Alléen vil blive berørt af skybrudsplanerne indenfor de næste 5-10 år. 

Nuværende fysiske funktioner på alléen skal dog sikres i 

renoveringsprojektet.  

 

DC spurgte hvad konsekvensen er for projekterne på Frederiksberg 

Allé i forhold til forurening af vejen. DWN svarede, at kommunen vil 

være opmærksom på de forurenende stoffer fra olie og gummi i 

klimaprojektet.   
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PH oplyste, at man skal være opmærksom på vejens hældning der kan 

give store vandproblemer i den nederste del af vejen. DWN fortalte, at 

der bliver taget højde for koteringen i hele projektforløbet. 

 

 

Ad. 5 

Aktuelle anlægsprojekter 

 

Grøndalsprojektet: 

KK orienterede om de videreudviklede planer for skybrudsprojektet i 

Grøndalen. De forslag som Det Grønne Råd er kommet med på det 

afholdte dialogmøde, vil blive implementeret i parkprojektet  

De nye friarealer omkring svømmehallen og Magneten vil kunne 

betragtes som en udvidelse og tilskud til Grøndalen.   

 

JEJ spurgte ind til hvor længe vandet vil kunne stå i bassiet. KK 

svarede, at skybrudsvandet fra en ”50-100 års hændelse” vil blive 

stående i parkdelen, der fungerer som forsinkelsesbassin, indtil der 

igen er plads i kloaksystemet.  

 

LVD spurgte hvordan Frederiksberg kommune vil sikre 

vedligeholdelsen af søen? KK svarede, at den lille sø, der vil være en 

stor gevinst for fuglelivet og biodiversiteten i Grøndalen, forhåbentlig 

vil kunne hvile i sig selv med det tilførte tagvand fra bygningerne i 

området.  

 

MC gjorde opmærksom på, at parken er fredet og at den efter 

svømmehalsbyggeriet skal bringes tilbage til det udseende den havde 

før byggeriet. KK bekræftede, at det er afgørelsen i Fredningsnævnets 

tilladelse til byggeplads i Grøndalen, men at man nu, hvor der er 

mulighed for etablering af skybrudstiltag m.v. netop ansøger 

Fredningsnævnet om dispensation til renovering af området.   

  

Med Fredningsnævnets godkendelse forventes det, at det renoverede 

parkområde vil kunne tages i brug ultimo 2017. 

 

C.F. Richs Vej  

På C.F. Richs Vej skal der etableres cykelstier på stykket fra 

kommunegrænsen til rundkørslen på Bernhard Bangs Allé. De nye 

cykelstier vil øge cyklisternes fremkommelighed, sikkerhed og tryghed 

og give en god forbindelse til og fra Bernhard Bangs Allé. 

C. F. Richs Vej har her et forholdsvist smalt vejprofil. For at få plads til 

cykelstier i begge sider af vejen, er der lagt op til at reducere både 

kørebane og fortovsbredde. 

DC spurgte hvor meget det koster, at gøre broen bredere. KK svarede, 

at det vil være et omfattende projekt, der ville koste adskillige mio. kr. 

 

Promenadesti 
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KK fortalte om et projekt, hvor formålet er at skabe en 

sammenhængende promenadesti gennem Allégadeanlægget – fra 

Rådhuspladsen til Frederiksberg Runddel. Et stiforløb, der vil blive et 

attraktivt tilbud som alternativ til det smalle, trafikdominerede fortov 

langs vejen. Der er netop åbnet mulighed for, at stien kan føres 

gennem TV Lorrys have. Fondsmidler skal finansiere projektet, der 

forhåbentlig bliver udført i indeværende år. 

 

Ad. 6 

 

 

Naturvejledning 

 

HJ fortalte om arrangementer for daginstitutioner, og  

skoler samt offentlige arrangementer.  

 

 Genbrug af juletræet i Januar måned.  

 

 To store naturdage hvor formålet er samle organisationer. 

 

 1. maj er der ’Skovens dag’.   

 

 Amager strandpark naturskolen, hvor naturskolen er fyldt op 

med frederiksbergske skolebørn.  

 

 Norske hus i Søndermarken. Her er der rift om pladserne.  

 

Der er ca. 14.000 besøgende på Herstedhøje i Albertslund, hvor  

Frederiksberg børn modtager undervisning. HJ forventer tallet stiger til 

mere end 15.000 besøgende den kommende periode.  

 

Alt i alt er der en masse spændene arrangementer for Frederiksberg  

borgere. HJ henviste til hjemmeside for mere information om 

arrangementer. 

 

HJ fortalte, at Frederiksberg Kommune samarbejder med Dansk 

Ornitologisk Forening (DOF) om et fiskehejreprojekt. Fiskehejrerne og 

deres rede bygning kan følges direkte på tv via DOF’s hjemmeside. 

Der afvikles to offentlige arrangementer om fiskehejre dette forår.  

Ad. 7 Eventuelt 

DC fortalte, at DOF foruden hejre-tv også har ugle- og ørne tv på 

programmet. 

 

MC spurgte ind til, hvordan det går med det 100 år gamle bøgetræ på 

Åboulevarden/H.C Ørstedsvej. KK svarede at der pt. er nabohøring i 

sagen. UW fortalte, at Frederiksberg Kommune undersøger mulighed 

at bevare træet. Besluttes det at fælde træet stilles der krav om 

plantning af to markante træer på grunden.   

 

LVD meddelte, at hun stopper i Det Grønne Råd som repræsentant for 

Fonden for Træer og Miljø. JEJ takkede LVD for hendes engagerede 

deltagelse i rådsmøderne, hvor LVD gennem årene har bidraget med 

mange værdifulde indlæg i rådets drøftelser. 
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Ad. 8 Næste møde 

Mandag den 5. september kl. 14.00-16.00 i værelse 4.054-46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


