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Dagsorden 

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra forrige møde 

2. Meddelelser fra rådsmedlemmerne 

3. Frederiksbergstrategi og Handlingsplan for FN’s Verdensmål 

4. Aktuelle byudviklingsprojekter 

5. Aktuelle anlægsprojekter 

6. Naturvejledning (punktet udgår) 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

 

Referat nr. 008 

 

 

Dagsorden pkt. 1: Godkendelse af referat og opfølgning på forrige møde 

HT opfordrer til, at referatet er tidligere ude, så der er længere tid til at korrigere/kommentere. 

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

Dagsorden pkt. 2: Meddelelser fra rådsmedlemmer 

HH orienterede om, at Foreningen NORDEN afholder kulturfest i rådhussalen 23. marts, samt at  

Eivind Rostgaard giver foredrag om de seneste 30 års byplanlægning på Biblioteket på 

Danasvej 28. marts. 

MC: Hvad er planen for lindetræerne på Frederiksberg Allé? 

KK: Efter den omfattende plantning af nye træer i efteråret 2018 resterer der kun enkelte 

nyplantninger, der vil blive udført i kommende efterår – bl.a. ud for Metrostationen.  

MC spurgte videre til planerne for bevaring af regionens grønne kiler. JEJ foreslår, at man 

tjekker regeringens udspil til styrkelse af hovedstadsområdet:   

https://em.dk/media/12892/em-hovedstaden-2030_web_accessible_spreads.pdf 

 

 Dagsorden pkt. 3: Frederiksbergstrategi og Handlingsplan for FN’s verdensmål  

Specialkonsulent Pia Staalgaard og Teamkoordinator Brian Hansen 

Westerheim præsenterede oplæg til ny udgave af Frederiksbergstrategien 

og Handlingsplan for FN’s verdensmål, der begge handler om, hvordan 

Frederiksberg skal udvikles og dermed, hvad det er vigtigt at have fokus på 

fremover. 

Pia viste video med den 15 årige svenske pige Greta Thunberg, som er indstillet til Nobels 

fredspris. Filmen kan ses på: https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg 

 

https://em.dk/media/12892/em-hovedstaden-2030_web_accessible_spreads.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg
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FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på 
FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og 
transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 
2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor 
på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, der forpligter alle FN’s 193 
medlemslande 
 
Derfor har Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i 2017 besluttet, at der skal udformes en 
handlingsplan, der beskriver hvordan Frederiksberg som virksomhed og som by vil bidrage til at 
indfri verdensmålene. 
 
Pia og Brian er på turne for at få input fra byens interessenter – herunder Det Grønne Råd.  

 

Formål 

Verdensmålene skal være hverdagsmål. Derfor inviterer Frederiksberg Kommune til at komme 

med ønsker til, hvad handlingsplanen kan indeholde. Vi vil gerne høre om, hvordan du vil 

bidrage til verdensmålene. Vi modtager gerne forslag til nye samarbejdsmuligheder, nye måder 

at gøre tingene på, og om allerede igangværende indsatser, der gør en forskel for vores fælles 

fremtid. 

Gode ideer modtages meget gerne. Man kan benytte dette link / Platform til høringsportal: 

https://blivhoert.frederiksberg.dk/ 

Den 30. marts afholdes Verdensmålsdag i KU.BE med deltagelse af blandt andre Mogens 

Lykketoft.  

Verdensmålene skal have en klar sammenhæng med Frederiksbergstrategien. 

Frederiksbergstrategien er kommunens overordnede styredokument, som tages op til eftersyn 

hvert 4. år - med et 12-årigt sigte. 

Frederiksbergstrategien er i dag bygget op om fire temaer:  

1. ”Byen i byen”, 

2. ”Livskvalitet i hverdagen”,  

3. ”Vidensbyen” og  

4. ”Klimabyen for fremtiden”. Med visioner og mål inden for hvert tema, sættes der 

retning for udviklingen på Frederiksberg de kommende år. 

Målene skal nås i fællesskab i et samarbejde mellem kommune, borgere, 

uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og byens øvrige aktører. Frederiksbergstrategien er her 

vedhæftet som bilag. 

Magistraten vedtog I januar 2019, at der skal arbejdes på en ny Frederiksbergstrategi efter 

nedenstående plan:  

Magistraten Igangsatte udarbejdelse af ny strategi 14.01.2019 

 Inddragelse vinter/forår 2019 

o Internt 

o Eksternt 

o Politisk drøftelse 

https://blivhoert.frederiksberg.dk/
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 Vedtages sommeren 2019 

 Sendes i høring efteråret 2019 

 Endelig vedtagelse vinteren 2019/20 

 

Brian spørger hvad Rådet oplever af nye trends og udviklingstendenser, som der bør tages 

højde for i udviklingen af Frederiksberg?  

MC:  Kan der tages udgangs punkt i det eksisterende. Brian: Det kan man sagtens. Vi smider 

ikke planen ud hvert 4. år, men der sker nye ting hele tiden, således at vi løbende må må 

tilpasse. Præmissen kan også ændre sig - f.eks. hvis befolknings tilvæksten er stagnerende. 

HH opfordrer til, at kommunen interesserer sig for projekter med solcellebelysning.  

HT: Det er fremtidens Frederiksberg, vi skal tænke på. Vi skal sikre naturarealer og grønne 

områder som læringssteder for at børn og unge i fremtiden. 

JG: Gode muligheder i deleøkonomi på transportområdet. Vigtigt at styre løbehjultilgang i byen.   

DT: Man skal kunne indtænke de grønne arealer aktivt i klimamålene.  

MC: Tænker på, hvordan man kan afvikle CO2 udslip. Hvorfor er træerne på Peter Bangs Vej i 

så dårlig forfatning. Kan det evt. hænge sammen med CO2 udslip. 

KK: forklarede, at det overvejende problem for træerne har været den årelange saltpåvirkning, 

men som det på rådsmøde tidligere viste skybrudsprojekt viste, vil nye træer fremover få helt 

anderledes gode vækstbetingelser.  

VAaO: Butikkerne i gaderne er interesseret i hvilke uderum der er ved butiksstrøgene: måske 

gode muligheder ved bearbejdning med passager og mere cykelparkering. 

 

Dagsorden pkt. 4: Aktuelle byudviklingsprojekter                                                 

Ulrik Winge orienterer om igangværende byudviklingsprojekter herunder vision for 

Frederiksberg Hospital – hele byens nye kvarter. 

Der er udformet en overordnet vision og 8 delvisioner for hospitalsområdet. 

Hovedvision: 

- På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor 

liv og ro forenes i en bydel med bæredygtige fremtidsløsninger og sin egen identitet. 

Delvisioner: 

- Med afsæt i hospitalets historie bevares værdifulde bygninger og grønne træk og der gøres 

plads til nybyggeri, aktiviteter og klimatilpassede byrum. 

- Høje ambitioner om en grøn, cirkulær og ressourcebevidst tilgang sikrer nye og bæredygtige 

muligheder for os på Frederiksberg og dem, der kommer til. 

- Varierede bo- og ejerformer, nære sundheds- og fritidstilbud, kultur og kreativt iværksætteri 

bliver tilgængeligt for alle og skaber liv. 

- Kvarteret skaber rammer for nye måder at leve på, hvor en blanding af generationer, 

selvforsyning, fællesskaber og deleøkonomi kan give øget livskvalitet og mangfoldighed. 

- Trafikken indrettes på cyklister og fodgængeres præmisser i et fortrinsvis bilfrit område, hvor 
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sivetrafik sikrer den nødvendige adgang for biler, der primært parkeres under terræn. 

- Liv skal der være fra dag 1, hvor områdets muligheder sættes i spil i midlertidige aktiviteter, 

der skabes i dialog med borgere og foreningsliv. 

- Nybyggeri og bevaringsværdige bygninger, træer og grønne arealer skaber i samspil med 

materialevalg og arkitektur et varieret og oplevelsesrigt udtryk. 

- Hospitalsområdet bliver et markant aktiv på Frederiksberg til glæde for alle i byen. 

For at komme fra det mere abstrakte plan til en endelig konklusion, indhenter vi en masse 

synspunkter og ideer, som danner et billede. På den baggrund udarbejdes et forslag, som 

kommer på et debatmøde i Kedelhallen 26. marts.  

Der er i processen modtaget: 

 230 fysiske spørgekort 

 230 digitale spørgekort 

 100 kommentarer på Facebook 

 Ca. 12.000 visninger af film om processen  

 Ca. 300 deltagere til rundvisninger  

 Ca. 40 deltagere til aktørmøderne 

MC: Hvor tæt bliver der bebygget – bevares luft og grønne arealer mellem bygninger. 

JEJ: Der arbejdes med en åbenstruktur, der skal udgøre en aktiv del af byen med restauranter, 

cafeer og grønne områder. 

VAaO: Positivt hvis der laves en visionsplan for midlertidige muligheder. Dette vil samtidigt 

modvirke en evt. ’shit storm’, når nogle af de midlertidige tiltag fjernes. 

HT: Man skal lave torveareal, der inviterer til ophold. Vigtigt, at området ikke får karakter af et 

privat areal, som det er sket flere steder i København bl.a. ved Norhavn, Sluseholmen m.v. 

VAaO anbefaler studietur til Amsterdam, Funenpark, hvor alt imellem husene offentligt. 

Interessant hvordan det private og offentlige smelter sammen. 

DT: En ny bog, der beskriver historien Frederiksberg Hospital er netop udgivet af Frederiksberg 

Kommune.  

UW: Vi ser frem til at få jeres bemærkninger. 
 
 

Dagsorden pkt. 5: Aktuelle anlægsprojekter 

Karsten Klintø orienterer om igangværende anlægsprojekter, herunder skybrudsprojekt ved 

P.G. Ramms Allé og Lindevangsskolen. Herudover planlagt skybrudsprojekt på Skolen ved La 

Cours Vej. Mere grønt i skolegården skal modvirke varmeøer. 

I Bymidten syd for Frederiksberg Centret, har tidligere været en kedelig p-plads. Der er nu lavet 

aftale med beboerne om parkering under gymnasiet, så arealet nu kan omlægges til et helt nyt 

attraktivt byrum – en såkaldt lommepark.  
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Sylows Plads - Falkonercenter området ved den nye Metronedgang: Der arbejdes med 

sammenlægning af nedkørsel til de to parkeringskældre, så der kan laves nye byrum med 

shared space. Eksisterende nedkørselsramper fjernes, så man kører ind i parkeringsanlæggene 

via Howitzvej. Det giver mulighed for grønt, brugbart byrum.  

En metode til at modvirke skybrud/oversvømmelse er at se på, hvordan man kan bruge 

tagvandet i byen, så kloakkerne ikke overfyldes ved skybrud. Ved Ågade/ Falkoner Allé er der 

netop etableret Danmarks største ’lodrette have’, hvor tagvand og automatisk vandingssystem 

sikrer det frodige udtryk som væggen fremstår med i dag. I princippet er det almindelige 

fladeplanter/stauder, der udplantes i kassetter på den 18m høje gavl.        

Stadsgartneren ser på nye lokaliteter, hvor der kan etableres tilsvarende klimavenlig 

begrønning. Plantevæggen har stor betydning for miljøet i lokalområdet: Reducerer støj i 

lejlighederne, fungerer som klimaskærm, der holder på varmen om vinteren og afkøler facaden 

iom sommeren. Herudover betydning for biodiversitet, CO2 reduktion og mange andre fordele.  

En reklamedug finansierer driften af væggen. I pauser mellem reklameudlejning monteres et 

grønt logo, der byder velkommen til Det Grønne Frederiksberg.  

 

Dagsorden pkt. 6: Naturvejledning  

Punktet udgik. 

 

Dagsorden pkt. 7: Eventuelt 

MC: Danmarks Naturfredningsforening har et foredrag I denne måned om hvordan haveaffald 

kn berige miljøet og forbedre CO2 regnskabet.   

 

Dagsorden pkt. 8: Næste møde :   

Den 30. september 2019 på Rådhuset 


