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Kære læser,

Frederiksbergstrategien er Frederiksbergs kommuneplanstrategi. 
Men den er meget mere end det. 

Den er Frederiksbergs øverste strategiske pejlemærke, som skal 
få hovedstadens grønne hjerte til at banke endnu stærkere. Den 
er en vision og en drøm om, hvordan Frederiksberg skal udvikle 
sig frem mod den vigtige skæringsdato: år 2030. 

I år 2030 er Frederiksberg CO2neutral. Vi er tæt på at have kli
masikret hele byen, så Frederiksberg er langt bedre rustet mod 
ek strem regn. Der er endnu flere træer, parker og rekreative plet
ter, som gør byen rar at være i. De fleste cykler, går og bruger 
kollektiv trafik, og bilerne fylder mindre i gadebilledet.

Her er Frederiksbergstrategien 2020

HOVEDSTADENS
GRØNNE HJERTE

FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 2020
Frederiksbergstrategien er Frederiksberg Kommune Kommuneplanstrategi. 
Frederiksbergstrategien danner udgangspunkt for en delvis revision af Kommuneplan 2017 
inden for de emner og områder, der berøres af Frederiksbergstrategiens temaer. 
Frederiksbergstrategien udpeger særlige byudviklingsområder på Frederiksberg. 
Frederiksbergstrategien er samtidig Frederiksberg Kommunes overordnede  
bæredygtighedsstrategi (Agenda 21)

I 2030 er skoler og daginstitutioner i topklasse, både når det 
handler om de fysiske rammer og om den undervisning og læ
ring, der finder sted inden for rammerne. Pleje og ældreboliger 
er moderne og tidssvarende, ligesom en variation af boliger, 
blandt andet nye studieboliger og almene boliger, sikrer, at vi har 
en by for alle. Ny boliger er ikke et mål i sig selv, men en del af en 
udvikling, der med respekt for Frederiksbergs særlige karakter 
og stemning gør byen endnu grønnere og bedre at leve i. Byens 
borgere har, uanset hvem de er, de bedst mulige rammer for at 
leve det liv, de ønsker sig i en by, der emmer af kulturelle tilbud 
og frivillige fællesskaber. Alle hører til, og alle har mulighed for at 
spille en rolle. 
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I 2030 er Frederiksberg en endnu mere markant en vidensby med 
Nordeuropas stærkeste iværksætterkultur og forrygende uddan
nelsesinstitutioner. Sammen har vi gjort byen til et laboratorium 
for bæredygtige løsninger – socialt, miljømæssigt og økonomisk. 

Det er ikke bare en fjern drøm. Det er klare politiske ambitioner, 
og Frederiksbergstrategien er et vigtigt værktøj for at komme 
derhen. Vi er allerede på vej, og med denne nye udgave af stra
tegien tager vi det næste, vigtige skridt. 

Bagtæppet for alt arbejdet er FN’s verdensmål. 17 pejlermærker 
for verden, som vi i Frederiksberg Kommune ikke bare opfatter 
som fjerne mål, men som vi understøtter hver eneste dag og gør 
til konkret virkelighed.

God fornøjelse med Frederiksbergstrategien.

Venlig hilsen

Simon Aggesen
Borgmester

Foto: Dan Møller
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VI BIDRAGER TIL AT OPFYLDE 
FNS VERDENSMÅL
Vi forholder os i alle indsatser, planer og politikker til, 
hvordan vi understøtter FNs Verdensmål og en bære
dygtig udvikling – miljømæssigt, økonomisk og socialt. 
Vi synliggør, hvordan lokalt bidrag kan gøre en forskel. 

VI SKABER LØSNINGER 
SAMMEN
Vi bringer alle Frederiksbergs menneskelige, kulturelle, 
sociale og økonomiske ressourcer i spil gennem dia
log, samarbejde og partnerskaber. Vi skaber løsning er 
sammen med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitu
tioner, foreninger og byens øvrige aktører og skaber 
derigennem et engageret, attraktivt og bæredygtigt 
lokalsamfund. Vi etablerer effektive og handlekraftige 
partnerskaber på tværs af kommunegrænser, især når 
det handler om bæredygtige løsninger.

ARBEJDSPRINCIPPER    
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VI OPNÅR FLERE MÅL 
PÅ ÉN GANG
Vi ser alle indsatser og aktiviteter som en mulighed 
for at skabe synergi og opnå flere mål på én gang. 
Vi kobler behov, indsatser og aktiviteter, så offentlige 
eller private investeringer altid tænkes sammen og  
bidrager til at indfri flere formål til gavn for den enkelte 
aktør og borger – og for Frederiksberg som by.

VI ARBEJDER SOM 
ÉN ORGANISATION
Vi skaber størst mulig effekt for borgere og virksom
heder og arbejder aktivt for fælles mål på tværs af fag
ligheder. Kommunen skal opleves som én organisa tion 
og samarbejdspartner, Vi sikrer, at borgere, erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner, foreninger og andre aktører 
altid har let adgang til kommunen. Der er ikke nogen 
forkert indgang.

ARBEJDSPRINCIPPER    
Frederiksberg skal være hovedstadens grønne hjerte, som bidrager til en bæredygtig udvikling 
med fokus lokalt og ansvar globalt; en grøn, tryg og sund by med muligheder for alle. 

Derfor arbejder vi ud fra disse principper:
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Frederiksberg er en del af hovedstaden, men også helt sin egen 
– en by i byen. Karakterfulde, helstøbte bymiljøer af høj kvalitet 
er et særkende, og den konstante vekslen mellem det rolige, det 
grønne og det pulserende by og kulturliv er en del af byens sær
lige identitet.

Selvom Frederiksberg kun fylder ni km2, rummer byen mange 
forskellige kvarterer med hver deres særpræg, der både afspejler 
den tid, de er planlagt i og den udvikling, som er kommet efter.  
Byen forandrer sig hele tiden, og vi lægger vægt på, at forandring 
erne sker med et blik for helheden og med vægt på kvalitet og 
identitet.

Frederiksberg er en central del af hovedstaden. Et storbyområde 
med høj befolkningstæthed, som betjenes af syv metrostationer 
og syv Stogsstationer. Der ligger en særlig opgave i at udnytte, 

at byen på én gang er en del af et større byfællesskab samtidig 
med, at vi styrker og dyrker Frederiksbergs lokale særpræg. 

Frederiksbergs bymæssige kvaliteter er især knyttet til det grøn
ne. Det gælder træer, grønne åndehuller og haver såvel som i 
den måde, hvorpå vi hele tiden eksperimenterer med nye, bære
dygtige løsninger i byen.

Frederiksbergs kultur og fritidsliv favner bredt og baserer sig på 
et stærkt lokalt engagement, der markerer Frederiksberg som en 
kulturel by og attraktiv destination med mange små og store kul
tur og fritidsoplevelser, samt et rigt butiksliv.

Uddannelsesinstitutioner, videnserhverv og den geografiske 
nær hed til alt giver Frederiksberg en særlig stærk position i be
stræbelserne på at fremme hovedstadens og regionens bære
dygtige udvikling. 

VORES MÅL ER

FREDERIKSBERGS SÆRLIGE IDENTITET
Byens sammensatte karakter, der opstår af 
mødet mellem storbyens bebyggelser, det 
hyggelige landsbyislæt og de grønne kva-
liteter, skal styrkes og fortsat kendetegne 
Frederiksberg. 
Her skal være plads til at nyde det pulse-
rende by- og butiksliv, til byens natur og til 
ro, samtale og egne tanker.
Byens udvikling baseres på arkitektur og 
byrum af høj kvalitet, altid med udgangs-
punkt i en forståelse af stedet og den lokale 
sammenhæng og identitet. 

FREDERIKSBERG SOM DESTINATION
Frederiksberg skal fortsat være kendt for 
et stærkt og mange-facetteret kultur- og 
fritidsliv, der med afsæt i byens særlige 
identitet, som en smuk, grøn og oplevelses-
rig by, markerer Frederiksberg som en 
kulturel, bæredygtig destination – både 
lokalt, nationalt og i særlige tilfælde inter-
nationalt. Vi prioriterer kvalitet, faglighed og 
mangfoldighed, og vi udvikler byen, så flere 
steder bliver tilgængelige for kultur- og 
fritidsoplevelser. 

FREDERIKSBERG I HOVEDSTADSREGIONEN
Frederiksbergs udvikling er især rettet mod 
det nære, men byens udvikling skal også 
understøtte og styrke bæredygtigheden i  
hovedstadsregionen. Vi afprøver og udfor-
sker nye og innovative måder at udvikle 
byen på og bidrager til bæredygtige løs-
ninger, der fungerer i den tætte by.

 
BYEN I BYEN

VISION
Vi styrker og udvikler Frederiksbergs 
særlige identitet som en smuk, grøn og 
oplevelsesrig by i byen med nært til alt. 
En attraktiv destination i hovedstaden, 
hvis unikke profil bidrager til regionens 
bæredygtige udvikling.
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VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• Udvise omhu og respekt for Frederiksbergs 
egenarter, kulturværdier og bymæssige 
kvaliteter, når vi tilføjer nyt eller laver om 
i byen. 

• Bygge videre på Frederiksbergs grønne  
identitet ved at skabe flere grønne 
åndehuller og grønne forbindelser samt 
fremme bynatur og biodiversitet.

• Facilitere strategiske partnerskaber mel-
lem kultur- og fritidsaktører, uddannelses-
institutioner, virksomheder og lokalområ-
der for at skabe kultur- og fritidsprojekter, 
der er funderet på et bredt engagement i 
byen.

• Arbejde for at kulturaktiviteter forholder 
sig til steders historie, det lokale liv og 
identitet

• Styrke bylivet på strøggaderne i samar-
bejde med erhvervsforeninger, virksom-
heder og butikker. 

• Indgå i samarbejder med virksomheder, 
kommuner og andre relevante parter om 
grønne initiativer for at fremme en bære-
dygtig udvikling i hovedstadsregionen 
og i det regionale fællesskab ”Greater 
Copenhagen”. 

Langelands Plads i Svømmehalskvarteret. Foto: Dan Møller

Carpark Festival 2019 under Bispeengbuen. Foto: Dan Møller

Foto: Dan Møller
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Frederiksberg ønsker at være foregangskommune, når det hand
ler om klimaløsninger og om at gøre Danmark uafhængig af fos
sile brændsler. Frederiksberg Kommune lægger vægt på at løse 
de miljø og klimamæssige udfordringer på nye måder sammen 
med byens borgere, virksomheder og øvrige aktører og styrke 
fællesskabet og den frederiksbergske identitet gennem de kon
krete projekter.

Den høje befolkningstæthed og tætte bebyggelse på Frederiks
berg stiller særlige udfordringer men giver også muligheder, når 
vi skal gøre byen bæredygtig og CO2neutral. Et særligt poten
tiale for Frederiksberg er, at kommunen har fuldt ejerskab over 
forsyningsvirksomheden – Frederiksberg Forsyning. Den samle
de CO2udledning er allerede faldet med cirka 50 procent siden 
2005, og vi er i godt gang med at nedbringe vores energiforbrug 
og øge andelen af vedvarende energi yderligere. Vi mindsker 
CO2udledning ved at videreudvikle de grønne og aktive trans

VORES MÅL ER

FREDERIKSBERG UDEN KLIMAAFTRYK
Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030.  
Vi omstiller el, varme, bygas og transport til  
vedvarende, fossilfrie, bæredygtige energi - 
kilder og satser på energireduktioner, 
synergieffekter og grøn vækst, som fremmer 
et smart og fleksibelt energisystem.
Vi fremmer den cirkulære økonomi ved at 
genbruge, skabe nye produkter af gamle og 
styrke grønne indkøb. 

FREDERIKSBERG KLAR TIL  
FREMTIDENS KLIMA
Senest i 2036 har vi etableret et robust 
skybrudssystem, som fungerer i samspil 
med det eksisterende spildevandssystem. 
Mindst 30 procent af regnvandet er afkoblet 
fra kloaksystemet inden for 30 år. 
Vi udnytter egnede arealer til øget beplant-
ning og fordampning af regnvand, som 
reducerer varmeø-effekten og forbedrer 
biodiversiteten.

BÆREDYGTIG MOBILITET OG  
HØJ TILGÆNGELIGHED
Det skal være let for alle at bevæge sig 
miljørigtigt fra sted til sted ved hjælp af  
sunde og grønne transportformer som 
gang, cykling og effektiv kollektiv transport, 
som særligt skal erstatte de korte bilture. 
Vi vil være Danmarks mest cyklende by  
og være elbil-by nummer 1, hvor alle 
kommunale køretøjer og kollektive busser 
er eldrevne i 2030. Sammenhængen mellem 
transportformerne skal være en naturlig del 
af arbejdet med at indrette byens rum.

KLIMABY NU 
OG I FREMTIDEN

VISION
Frederiksberg skal være en bæredygtig  
og CO2-neutral by, der er rustet til frem- 
tidens klima. Vi vil gennem innovative 
miljø- og klimaløsninger skabe en 
grønnere og renere by, og vi vil satse 
på bæredygtig brug af ressourcer efter 
cirkulære principper og med fokus på 
genanvendelse.

portformer, og vi arbejder for at fremme deleløsninger. Frede
riksberg lægger vægt på at udnytte og genanvende ressourcerne 
endnu bedre og på at reducere udledningen af CO2 i forbindelse 
med byggerier.   

Også når det handler om at omstille byen til fremtidens klima går 
Frederiksberg forrest, så byen bliver robust over for mere regn 
og flere tørkeperioder. Der er store muligheder for at øge gen
brug af regnvand gennem intelligente løsninger, så det bliver en 
ressource i byen for eksempel til afkøling af byen og vanding af 
byens træer. På Frederiksberg er der stort potentiale i at anvende 
Smart Cityteknologier i vores arbejde med at gøre Frederiksberg 
til en bæredygtig by. 

Frederiksberg har et veludviklet net af kollektiv transport med 
metro, Stog og busser. 80 procent af borgerne har mindre end 
600 meter til en metrostation. Vi har derfor et usædvanligt godt 
udgangspunkt for at skabe bæredygtig mobilitet. 
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VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• Investere i vedvarende energi i og uden 
for kommunen samt udbrede fjernkøling i 
samarbejde med Frederiksberg Forsyning. 

• Gå forrest for at skabe innovative klima-
løsninger i samarbejde med vidensinstitu-
tioner, forsyningsselskaberne og private 
aktører samt dele viden og erfaringer med 
øvrige aktører.

• Arbejde med bæredygtighedscertifice-
ringen DGNB i alle større byggerier.

• Energirenovere kommunens bygninger og 
optimere ressourceforbruget via cirkulært 
byggeri. 

• Arbejde for at udbygge metronettet med 
en ny linje fra Ny Ellebjerg over Frederiks-
berg til Bispebjerg/Emdrup. 

• Sikre at der stilles krav emissionsfri drift i 
Movias fremtidige udbud af bustrafikken. 

• Udbygge Frederiksberg med cykelstier 
på trafikveje, supercykelstier og god 
cykelparkering.

• Fremme etableringen af lademuligheder 
og reservere flere parkeringspladser til 
el-biler.

• Integrere Smart City-løsninger i byens 
projekter for eksempel i parkeringsanlæg, 
klimaveje og i vores affaldsindsamlinger.

Klimaløsningen på Bülowsvej med nye cykelstier og regnbede. F
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Frederiksberg er en attraktiv del af storbyen, hvor både nærmiljø 
og boliger appellerer til mange. Byen rummer mange forskel
lige typer boliger med stor variation i både størrelse og ejerform. 
Når mange gerne vil bo på Frederiksberg, bliver både ejer, 
udlejnings og andelsboliger dyrere. Det udfordrer den sociale  
bæredygtighed og muligheden for at rumme borgere i mange 
forskellige livssituationer. Børnefamilier skal kunne blive i byen, 
når familien vokser, ligesom vi skal tilgodese både unge og ældres 
behov for tidsvarende boliger med mulighed for fællesskaber.

Kvalitet i den offentlige service er en mærkesag på Frederiks
berg. Den er med til at gøre byen attraktiv og kan bidrage til den 
enkeltes livskvalitet. Livskvalitet er også forbundet med at være i 
beskæftigelse. Derfor arbejder vi målrettet sammen med borger
ne og med byens aktører om at få flest mulige i arbejde og om at 
støtte den enkelte, der måtte have behov for det, i at mestre eget 
liv. Indsatsen tilpasser vi behovet.

På Frederiksberg er der stærke fællesskaber mellem borgere, for
eninger, organisationer og erhvervs og kulturliv, og det styrker 
byens sociale bæredygtighed. Gode faciliteter, ressourcer, kultur 
oplevelser og faglighed – ikke mindst på byens skoler, kultur og 
andre institutioner – sikrer fundamentet og rammerne for vel
færd, dannelse og tryghed. Det bidrager til et godt og udviklende 
børne og ungeliv, uanset udgangspunkt og livssituation, og er 
med til at gøre byen attraktiv for fremtidens borgere.  

Frederiksbergs gode fællesskaber, grønne åndehuller, legeplad
ser og idrætsfaciliteter giver gode muligheder for, at alle byens 
borgere kan træffe sunde og aktive valg, der giver den enkelte 
flere gode leveår. 

VORES MÅL ER

BÆREDYGTIG BOLIGUDVIKLING
Frederiksberg skal fortsat være en by med 
plads til mangfoldighed i livsformer og 
fællesskaber. Det skal byens boligforsyning 
leve op til – med variation og balance i bo-
ligtyper og ejerformer, som sikrer, at der er 
boliger, som alle har råd til. Nye boliger er 
ikke et mål i sig selv, men hvis der bygges 
nyt, skal det samtidig tilføre kvalitet og gøre 
byen grønnere. Målet er attraktive kvarterer, 
hvor forskellige boligtyper, erhverv, kultur- 
og fritidsaktiviteter, gode byrum samt plads 
og nærhed til offentlig service giver gode 
rammer for borgernes hverdagsliv.

LIVSKVALITET I HVERDAGEN
Frederiksbergs borgere skal opleve høj 
livskvalitet og at de har trygge rammer for 
at leve deres liv selvstændigt og aktivt på 
den måde, de ønsker – med udgangspunkt i 
egne ressourcer og netværk. 
Adgangen til kultur- og fritidslivet skal 
opleves som let og attraktiv af alle borgere, 
hvilket gør byen rig på fællesskaber og 
social sammenhængskraft. Byens børn skal 
have en tryg hverdag, der giver de bedste 
udviklingsmuligheder. 

ALLE SKAL HAVE MULIGHED FOR 
ET SUNDT LIV
Det skal være let at træffe sunde valg på 
Frederiksberg, og de borgere, der ønsker at 
ændre vaner, får hjælp til det. Sundhed skal 
være en naturlig del af børn og unges liv i 
daginstitutioner, skoler, og uddannelses-
institutioner, ligesom vi indretter byen, så 
den giver mulighed for leg og bevægelse 
for små og store. Vi sikrer rent drikkevand 
og luft samt mindre støj. 

 
BYEN FOR ALLE

VISION
Frederiksberg skal være en mangfoldig 
og tryg by, som rummer muligheder for 
alle borgere, uanset hvor de er i livet, 
og som giver alle byens børn de bedste 
forudsætninger for at blive kompetente,  
robuste og livsduelige voksne. En 
levende, inkluderende by med stærke 
fællesskaber, balanceret boligudvikling 
og et varieret og let tilgængeligt kultur- 
og fritidsliv, der beriger borgernes liv  
og hverdag. 
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VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• Skabe nye former for boliger og boformer 
på tværs af familietyper og generationer i 
alle ejerformer. 

• Sikre at byggeri af nye boliger løfter et 
område og dets bymæssige kvaliteter 
og fremme boligformer, der hjælper til at 
skabe en balanceret og varieret bolig-
sammensætning i nærområdet. 

• Samarbejde med almene boligorganisa-
tioner om byggeri af nye almene boliger  
til forskellige målgrupper og stille krav  
om almene boliger i planlægningen.

• Sikre et stærkt og varieret kultur-, fritids- 
og idrætsliv som favner alle, og fremme 
mulighederne for både organiserede og 
uorganiserede kultur-, fritids- og idræts-
aktiviteter. 

• Invitere borgere og andre aktører til at 
byde ind på kultur- og fritidsområdet.

• At udforme byens rum med fokus på tryg-
hed og tilgængelighed, og så det er nemt 
at dyrke idræt og motionere i hverdagen. 

• Deltage i Healthy Cities Network og arbej-
det med WHOs strategi for sunde byer.

• Arbejde sammen med foreninger, frivillige 
organisationer, almene boligorganisationer 
og andre aktører om at skabe stærke og 
inkluderende sociale fællesskaber.

• Arbejde sammen med byens erhvervsliv 
om fortsat udvikling af beskæftigelses-
muligheder for alle.

• Skabe rammerne for, at borgerne får den 
støtte, som de har brug for til at mestre 
eget liv.

Studie- og fl ygtningeboliger opført af Frederiksberg Forenede Bolig
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De mange uddannelses og forskningsinstitutioner er en af byens 
største styrker. De skaber innovation og udvikling. Uddannelses 
og forskningsmiljøerne er med deres cirka 30.000 studerende en 
markant del af Frederiksbergs historie, identitet, fysik og byliv. 
Det giver Frederiksberg en unik mulighed for at bygge bro mel
lem uddannelser allerede fra grundskole og ungdomsuddannel
ser, så flest mulige unge får en uddannelse og et solidt afsæt for 
det voksne liv. Det giver også et godt udgangspunkt for bred dan
nelse og livslang læring for alle i byen.  

Campusområderne er godt integreret med resten af byen. Det kan 
blive endnu bedre og særligt på tværs af de forskellige uddannel
sesinstitutioners campusområder. De mange pladser og grønne 
anlæg i områderne er en basal del af byens rekreative muligheder. 
Tæt på campusområderne findes mange studieboliger, der gør 
uddannelses og forskningsinstitutionernes ekstra attraktive. Det 
store antal studerende på mange typer af uddannelser, der bor og 
har deres gang på Frederiksberg, er en betydelig del af byens liv. 

VORES MÅL ER

SAMMENHÆNGENDE BYINTEGREREDE 
CAMPUSOMRÅDER
Uddannelses- og forskningsinstitutioner, 
campusområder og studieboliger skal 
integreres endnu bedre med resten af byen. 
Campusområderne skal hænge sammen 
på tværs og bidrage til, at uddannelses- og 
forskningsinstitutionerne fortsat kan udvikle 
deres miljøer i verdensklasse – og at cam-
pusområderne bliver et endnu større aktiv 
for byens borgere og øvrige aktører.

INNOVATIONSDISTRIKT PÅ  
FREDERIKSBERG 
Uddannelses- og forskningsinstitutioner, 
iværksættermiljøer, virksomheder og offent-
lige institutioner skal i endnu højere grad 
sætte deres viden og ressourcer i spil i 
netværk og fællesskaber. De skal samarbej-
de om innovation og bæredygtig udvikling, 
især grøn vækst og grønt iværksætteri. 
Netværkene og fællesskaberne skal være 
med til at realisere byens udviklingspoten-
tialer ved at gøre viden tilgængelig for alle 
og skabe gode overgange mellem uddan-
nelsesniveauerne.

VIDENSINTENSIVE IVÆRKSÆTTER-
MILJØER I VERDENSKLASSE
Frederiksberg skal være kendt for iværk-
sættermiljøer i verdensklasse. Potentialet 
for vidensintensive iværksættere som nøgle-
aktører for økonomisk vækst og flere job 
skal udnyttes. Afsættet er Frederiksbergs 
unikke rammebetingelser for iværksætteri 
i form af højtuddannet befolkning og 
koblingerne til uddannelses-, forsknings- 
og talentmiljøer, der også giver særlige 
muligheder for de kreative erhverv.

 
VIDENSBYEN

VISION
Frederiksberg skal være en dynamisk 
og sammenhængende vidensby, hvor 
uddannelses-, forsknings-, studie- og 
iværksættermiljøer er i verdensklasse 
og skaber innovative fællesskaber og  
vidensnetværk på tværs af byens 
aktører. En by, hvor alle borgere har let 
adgang til viden, og som sikrer de bedst 
mulige overgange mellem uddannelses-
niveauerne.

Vidensintensive virksomheder udgør omtrent en tredjedel af 
byens erhvervsliv. Vidensservicesektoren er et solidt funda
ment for kommunens og hovedstadsområdets erhvervs og  
arbejdsmarkedsstruktur. Der er mange iværksættere og en stærk 
iværksætterkultur på Frederiksberg. Cirka halvdelen af alle nye 
virksomheder er inden for vidensservice. Den vidensintensive 
iværksætterkultur på Frederiksberg understøttes af et højt ud
dannelsesniveau og stærke startupmiljøer.

Frederiksberg oplever samme udvikling som mange andre storby
regioner: Tætte, levende byområder med en koncentration af 
blandt andet uddannelses og forskningsinstitutioner, iværksæt
termiljøer er i tæt interaktion også med byens øvrige aktører. Det 
udgør en motor for innovation, vækst og udvikling, som kaldes 
innovationsdistrikter. Potentialet for Frederiksberg er stort, også 
for at bidrage til en bæredygtig udvikling af hovedstadsregio
nen.
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VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• Udvikle camusområderne og sammen-
hængen mellem dem i samarbejde med 
uddannelses- og forskningsinstitutionerne.

• Styrke Frederiksberg Science City som 
fundament for samarbejdet mellem 
uddannelses- og forskningsinstitutionerne 
og Frederiksberg Kommune.

• Fremme privat og alment studieboligbyg-
geri placeret i hele byen, så de studerende 
i endnu højere grad bliver en integreret 
del af og bidrager til byens liv og fælles-
skaber. 

• Samarbejde med og fremme udviklingen 
af eksisterende og nye iværksætter-
miljøer. 

• Udvikle nye teknologier og innovative 
løsninger for blandt andet kommunens 
service og drift ved hjælp af Smart City- 
infrastrukturen og i samarbejde med 
virksomheder og uddannelses- og forsk-
ningsinstitutioner.

• Understøtte iværksætterkulturen, blandt 
andet ved at tilbyde forløb i folkeskolen 
om innovation og entreprenørskab.

• Udvikle samarbejder mellem uddannel ses-
institutioner på alle niveauer fra folkeskole 
til videregående uddannelse.

• Lave netværk med uddannelses- og 
forskningsinstitutioner og andre aktører 
i byen, der kan bidrage til udviklingen af 
bæredygtige tiltag, herunder for eksempel 
mere natur i byen.

FSBs almene ungdomsboliger på Nordre Fasanvej kaldet E
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Start-up City på Finsensvej. Rendering: Schmidt Hammer Lassen Architects

Foto: Nana Reimers
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FREDERIKSBERG BAKKE

FINSENSVEJ VEST
Kvarteret Finsensvej Vest er i gang med en helhedsorienteret  
områdeudvikling for at skabe en sammenhængende bydel 
med velfungerende boligområder, uderum og gadestræknin
ger. Den sociale og miljømæssige bæredygtighed skal styrkes. 
Der skal være bedre plads til de unge og bedre rammer for 
fællesskaber. Endelig skal kendskabet til kvarterets kvaliteter 
øges. 

BISPEENGBUEN
Området omkring Bispeengbuen er under stadig udvikling, og 
der er flere byggeprojekter på vej både syd og nord for Bispe
engbuen. Der skal arbejdes med grønne sammenhængende 
forbindelser i området. Arealet under Bispeengbuen skal fort
sat udnyttes til forskellige aktiviteter af mere midlertidig karak
ter samtidig med, at mulighederne for nedrivning af Bispeeng
buen med henblik på at skabe et nyt grønt bykvarter, evt. med 
hel eller delvis genåbning af åen, undersøges. 

NORDENS PLADS 
Inden for de senere år er der sket en væsentlig byudvikling og 
omdannelse af området omkring Nordens Plads. Renovering af  
Domus Vista Centret, etablering af et medborgercenter og 
modernisering af to etageejendomme bag centret er allerede 
sket. Et nyt plejecenter er på vej. Næste skridt er at udvikle 
parkerings arealet ved Domus Vista for at skabe mere liv, ak
tivitet og sammenhæng. Muligheden for en idrætshal i områ
det undersøges. Udviklingen af området bindes sammen af en 
landskabsplan, der sikrer opgradering af sammenhængende 
udearealer og stiforbindelser. 

CAMPUSOMRÅDERNE
CBS og Københavns Universitet arbejder hver især med udvik
lingsplaner for campusområderne. De vil tilføre forskning, flere 
moderne undervisningsfaciliteter, mere studieliv til Frederiksberg 
og skabe bedre integration med byen og dens liv. 

Campusområderne bindes sammen af den grønne sti og metroen 
med byudviklingsprojekterne Startup City og Rolighedsvej i hver 
sin ende. Startup City på Finsensvej bliver et sted, hvor iværksæt
tere kan arbejde og inspirere hinanden. Området ved Rolighedsvej 
skal omdannes til et åbent bycampus med boliger, skole og sports
hal, og fortsat rumme faciliteter, der relaterer sig til vidensmiljøerne. 

FREDERIKSBERG BAKKE
Frederiksberg Bakke med Frederiksberg Slot er et rekreativt områ
de af national betydning, som har yderligere potentiale. Både ved 
at metrobetjene området, ved udvikling af Cisternernes underjor
diske kunstoplevelser, ved udvikling af Zoo gennem markante for
bedringer af sammenhængen mellem havens to dele, f.eks ved at 
lægge Roskildevej i tunnel. Desuden kan Solbjerg Parkkirkegårds 
rekreative og grønne værdier udvikles i takt med, at kirkegården i 
et vist omfang overgår til park. 

UDBYGNING AF METRONETTET
Udvikling af et fintmasket metronet med kortere og hurtigere for
bindelser i og på tværs af byen er centralt i en omstilling til miljø
mæssigt bæredygtig transport med mindre trængsel, lavere klima
belastning og højere trafiksikkerhed. Frederiksberg arbejder for en 
samlet plan for fremtiden metro og vægter særligt en ny linje fra 
Ny Ellebjerg over Frederiksberg i Fasanvejslinjen, der også skaber 
hurtig forbindelse fra Frederiksberg til Bispebjerg Hospital. Andre 
nye linjer skal også styrke det samlede nets robusthed bl.a. under 
havnen. En eventuel indre ring bør betjene Frederiksberg ved Forum 
Station. 

HER UDVIKLER VI BYEN
Kortet viser de områder på Frederiksberg, der 
er udpeget som større sammenhængende by
udviklingsområder, og som kan udvikles yder
ligere inden for de kommende 12 år. 
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HOSPITALSGRUNDEN - HELE BYENS NYE KVARTER
Efter mere end 100 år som hospital, skal området fra 2023 omdannes til nye formål. 
Projektet giver en unik mulighed for at udvikle et helt nyt kvarter på Frederiksberg. 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision for områdets udvikling. Visionen er:

På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet by
område, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige fremtidsløsninger 
og sin egen identitet. 

Visionen er underbygget af otte delvisioner:

AFSÆT I 
DE HISTORISKE 

BYGNINGER 
OG GRØNNE 

TRÆK

ET  
BLANDET 

OG LIVLIGT 
BYKVARTER 

PLADS 
TIL NYE  

MÅDER AT 
LEVE PÅ 

PÅ 
CYKLISTERS OG 
FODGÆNGERES 

PRÆMISSER 

VARIATION 
OG 

OPLEVELSE 

ET  
MARKANT 
AKTIV FOR 

FREDERIKSBERG 

LIV FRA 
DAG 1 

GRØNT I 
ALLE ORDETS 

FACETTER 

HER UDVIKLER VI BYEN

FREM MOD KOMMUNEPLAN 2021
I revisionen af kommuneplanen skal der blandt andet arbejdes med:
• En samlet boligpolitik
• Normerne for antallet af parkeringspladser ved nybyggeri og ombygninger
• Normerne for størrelsen af opholdsarealer ved nybyggeri og ombygninger 
• Kravene til gennemsnits og minimumsstørrelser på boliger ved nybyggeri og ombygninger 
• Hvordan ovenstående krav skal være til særlige boformer
• Principperne for byudvikling (bæredygtige byudviklingsprincipper)
• Principperne for boligbyggeri ved nybyggeri og ombygninger (boligtilvækstprincipper)

Foto: KontraFrame



FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 2020

Frederiksbergstrategien 2020 blev  
vedtaget af Kommunalbestyrelsen  
den 11. maj 2020.

Strategien sætter retning for byens  
udvikling og kommunens opgavevare
tagelse de kommende år og er blevet  
til i fællesskab med byens aktører.

www.frederiksberg.dk/politik/byplan
laegning/frederiksbergstrategien
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http://www.frederiksberg.dk/politik/byplanlaegning/frederiksbergstrategien
http://www.frederiksberg.dk/politik/byplanlaegning/frederiksbergstrategien
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