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Referat nr. 005 

 

Ad.1. Godkendelse af referat og opfølgning fra forrige møde 

JEJ fulgte op på tidligere spørgsmål om betaling for benyttelse af 

Frederiksberg Have og Søndermarken. Styrelsen og Frederiksberg 

Kommune har indgået aftale om at holde halvårlige 

koordineringsmøder. På disse møder vil spørgsmålet om betaling bl.a. 

blive drøftet. 

 

Ad.2. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 

Annelise Ryberg vil fremover ikke repræsentere Foreningen til 

Hovedstadens Forskønnelse i DGR, da hun er udtrådt af foreningens 

bestyrelse. JEJ takkede for den meget positive og konstruktive dialog 

AR har bidraget med i rådsmøderne. 

 

DT forespurgte om det var muligt, at få en folder om Mariendal 

Kirkens lokalhistorie. KK vedlægger folderen med referatet. 

 

DT informerede om et arrangement ”Det pæne og det vilde 

Frederiksberg” d. 15. marts med arkitekt Jan Christiansen, som har 

fulgt Frederiksberg historiske arkitektur. Ditte delte invitation ud og 

bød alle velkommen til at deltage.   

 

MC spørger til træer på Frederiksberg Alle. Hvad var der galt med de 

gamle træer, og kan der plantes træer op til Vesterbrogade? KK svarer 

uddybende i f.m. orientering om anlægsprojekter: Dagsordenspunkt 7. 

  

Ad.3 Pladsen bag Frederiksberg Rådhus  

Byudviklingschef Jesper Dahl orienterer om foreslået helhedsplan for 

pladsen bag rådhuset. 

Partierne er enige om, at undersøge muligheden for at lave en ny 

helhedsplan bag rådhuset med fokus på at skabe et grønt byrum med 

parkering under overfladen.  
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Det er også planen at forholde sig til evt. at kunne samle alle 

administrative funktioner på Rådhuset ved en evt. tilbygning, og 

opsige eksisterende lejemål. 

 

BMU har vedtaget, at arbejde videre med de 3 scenarie, som 

rådgivningsfirmaet COWI er nået frem til. Forvaltningen har bedt om 

et 4. scenarie.  

 

På forespørgsel om parkeringskapacitet fra DC svarede JD at antallet 

af pladser øges betydeligt til ca. 400 pladser i P-kælderen, der vil 

være offentlig og driftes af kommunen. Det vurderes, at projektet vil 

kunne opstarte omkring år 2020. 

 

HEL spurgte til økonomien omkring torvehallerne, og henviste til 

lignende projekter andre steder i landet, hvor man var blevet 

udfordret på økonomien. JD svarede, at det ligger ude for denne 

projektdel, men at det kunne overvejes at lave en nærmere 

undersøgelse.  

 

Victor Aalund-Olsen tilføjede, at flere medlemmer i Frederiksberg 

Erhverv også deler bekymring om økonomien i projektet. Han 

supplerede med, at det kunne være interessant, at se på den østlige 

del af pladsen i forhold til skygge. 

 

CP spurgte indtil det grønne på pladsen. KK svarede at projektet 

overordner er tænkt som urbane, grønne byrum, der vil supplere de 

eksisterende grønne rammer. Der er bl.a. lagt op til, at parkdelen ved 

Møstings Sø får direkte forbindelse med det nye byrum.         

 

Ad.4 Bæredygtighed 2017-2020 

 

Pia Staalgaard præsenterede Bæredygtighedsplan 2017-2020. Planen, 

der er i høring fra 6. februar til 6 marts. 2018, er opdelt i 5 temaer:  

Tema 1. Bæredygtigt byggeri og udvikling 

Tema 2: Den bæredygtige energiforsyning 

Tema 3. Bæredygtig mobilitet 

Tema 4: Cirkulær økonomi og ressourcer  

Tema 5: Biodiversitet og bynatur 

 

Pia gennemgik også planens relation til FNs verdensmål: 

Høringssvar sendes til baeredygtig@frederiksberg.dk. 

Ad.5 Naturråd 

 

Karsten Klintø gav status på Naturrådsprojektet, der er iværksat p.b.a. 

Folketingets ændring af planloven i 2017: På tværs af kommunerne 

skal der nedsættes lokale Naturråd, der skal bistå kommunerne med 

at udpege områder, der skal indgå i et Grønt Danmarkskort. Formålet 

er at skabe et overblik over naturområder og økologiske forbindelser, 

så der fremover kan foretages en koordineret planlægning for 

naturbeskyttelsesinteresser.  

 

Frederiksberg er en del af Naturrådet for Storkøbenhavn øst, hvor der 

i alt deltager 7 kommuner. Første møde er afholdt, og Naturrådet skal 

have afsluttet arbejdet med den lokale del af det Grønne 
Danmarkskort inden juni måned, hvorefter rådet nedlægges.   
 

 
 
 

mailto:baeredygtig@frederiksberg.dk
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Ad.6 Aktuelle byudviklingsprojekter  

Ulrik Winge orienterede om mulighederne for udvikling af 

Hospitalsgrunden og ejendommen på hjørnet af Rolighedsvej 27 -
Bülowsvej.  

 

Frederiksberg Hospital:  

Grunden omfatter ca. 140.000 m2, hvoraf de 40.000 ejes af 

Frederiksberg Kommune. Frederiksberg hospital skal flytte i ca. 2027 

og er en del af Bispebjerg Hospital. Lige nu undersøger man 
mulighederne, da noget af grunden også er kommunal. 

 

Rolighedsvej: 

Grunden på ca. 20.000 kvm og er nu forladt af DTU. Statens 

ejendomsselskab, Freja Ejendomme, har store ambitioner for 

området. Der vil være stor fokus på, hvordan området udvikles bedst 

muligt, samt at der i foråret vil blive gennemført en god 
udviklingsproces med inddragelse af borgere og politikere. 

Følgende emner indgår foreløbigt i konkurrenceprogrammet for 
området: Byskole, ungdomsboliger, idrætshal og klimasikring. 

DT efterlyste at borgerne inddrages mere, når grunde skal fornyes.  

UW svarede, at der, i samarbejde med Freja, netop er lavet et stort 

arbejde med borgerdragelse fra start, og at dette også vil ske på 

Hospitalsgrunden.    

Ad.7. Aktuelle anlægsprojekter: 

Karsten Klintø fortalte om den fortsatte renovering af Grøndalen efter 

svømmehalsbyggeriet. Der er etableret et helt nyt parkareal, hvor 

skybrudssikring har skabt en skaterskål og en lille parksø, der året 

igennem vil blive fyldt med regnvand. Herudover aktivitetspladser og 

et slynget ’åforløb’ i græs, der kan lede skybrudsvand mod den 
nordligste parkdel. 

Det er planlagt, at der i løbet af foråret vil blive opstillet insekthoteller 

og sået blomster, der særligt tilgodeser vilde bier og andre insekter – 
til fordel for biodiversiteten i området. 

 

Mariendalsvej 

KK orienterede om det velfungerende klimaprojekt, hvor regnvand 

forsvinder gennem asfaltbelægningen og ned til de nyplantede 

kirsebærtræers rødder. Forvaltningen har udviklet nye træværn til 

træerne, der foruden at beskytte træerne imod påkørsel også fungerer 

som opbinding samt kan vandingsmulighed og udluftning af træernes 

rodzone. 

 

Peter Bangs Vej  

KK fortalte om de fire løsningsforslag, der foreløbigt er udviklet til den 

kommende klimavej. Flere Grønne Råds medlemmer kom med gode 

forslag, der blev taget til efterretning. Løsningerne med de mest 
grønne tværprofiler blev foretrukket.  

 

Frederiksberg Allé 

Mange af de 460 lindetræer, der blev plantet i 1925, har være 

angrebet af råd efter en grov styning af træerne, der blev foretaget i 

1956. Herudover har tidligere års vintersaltning betydet, at mange 

træer er døde eller er døende. 70 nye træer, udformet i den 
karakteristiske kandelaberform, er nu plantet på alléen, så de fire 

trærækker igen er intakte.  KK viste foto af de gamle træers øverste 

stammedel, hvor der er dannet store hulrum efter den grove styning. 

Herudover foto fra planteskolen, hvor de nye træer er blevet formet 
samt fra udplantningen på alléen.  



 

5 

 

Ad. 8. Naturvejledning 

CP informerede om en ny hjertesti, der er ved at blive etableret i 

Grøndalsengen. Her monteres bl.a. et større antal fuglekasser, og 
insekthoteller, der vil indgå som del af naturoplysning langs stien.   

Naturvejlederne har fået nye lokaler ved Lindevangsskolen, der 
fremover danner fin basis for naturarrangementer i Lindvangsparken.  

CP fortalte, at deltagerantallet til naturarrangementer det seneste år 
er steget fra 6.000 deltagere til 10.000. 

Næste arrangement vil være ’Snitteværksted’ 14. februar ved P.G. 

Ramms Allé. Hold løbende øje med Facebook profilen: ’Frederiksberg 
Naturvejlederne’ og instagram ’Naturvejlederne Frederiksberg’.   

Ad. 09 Forberedelse af fællesmøde med By- og Miljøudvalget  

Det er planlagt, at næste møde i Grønt Råd vil være fællesmøde med 

det nye By- og Miljøudvalg. På seneste fællesmøde blev der stillet 

forslag om, at der kunne ske drøftelse over temaet: Bevaring og 
udvikling af Det Grønne Frederiksberg.  

Punktet blev p.g.a. tidsmangel ikke behandlet.   

Ad. 10 Eventuelt  

Der var ingen bemærkninger til evt. 

 Næste møde 

d. 14. maj 2018.  

 


