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Resumé 

Der er stillet forslag om at skabe aktive byrum på Frederiksberg på søndage ved hjælp af bilfri zoner. 
Forvaltningen redegør i sagen for mulighederne herfor, og på baggrund heraf skal udvalget tage stilling til, 
hvorvidt foreslaget skal tiltrædes.  

Indstilling  

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, 
at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet der fortsat tages konkret stilling til muligheder for vejlukninger, når 
borgergrupper og andre lokale aktører ønsker at afholde aktiviter i byens rum.  

Sagsfremstilling 

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 13. januar 2020 sagen. 

Tidligere sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen oversendte den 30. september 2019 følgende forslag fra rådmand Lone Loklindt og 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om at skabe aktive byrum på 
søndage med bilfri zoner 
 
"Frederiksberg er tæt bebygget og tæt beboet og rammerne for kultur og bevægelse mangler ofte plads. Lad 
os gøre som New York, Sao Paolo og andre større byer – lad bilerne vige på udvalgte steder om søndagen 
og skab rum for udfoldelse og kreativitet. Radikale Venstre foreslår, at lave pilot forsøg, hvor vi lader 
borgergrupper og andre lokale aktører byde ind med forslag og værtsskab til aktiviteter, som er åbne for alle. 
Luk udvalgte vejstrækninger for biltrafik om søndagen og skab nye aktive byrum. 
 
Begrundelse: 
Frederiksberg er tæt bebygget og tæt beboet. Brede veje kan omdannes til aktive byrum ved at lukke for 
biltrafikken på udvalgte strækninger om søndagen. Når bilerne er væk kan et stort byrum, udnyttes til andre 
aktiviteter, samvær og fælles oplevelser. Det kunne være et stykke af Frederiksberg Allé, som vi oplevede 
det under høstfesten, hvor et stykke af alleen igen i år var rammen om en langbordsmiddag. Borgergrupper 
vil kunne byde ind med forslag eller værtsskab til aktiviteter, og kun fantasien sætter grænser for hyggelige 
søndagsoplevelser i byen. Vi taler ikke om at gøre byen bilfri. Vi taler om at bruge udvalgte stræk af brede 
veje til at skabe liv med rulleskøjteløb, fællesspisning, gadeteater, en kæmpekoncert for hele byen eller 
cykeløvebaner til små børn og usikre cyklister." 
 
Bemærkninger til forslaget 
Muligheden for at afholde arrangementer og skabe aktive byrum findes allerede i dag, idet alle, der ønsker at 
afholde et arrangement i byrummet, herunder på kommunens veje, kan ansøge om tilladelse til afholdelse af 
arrangementer og råden over vej. Der tages stilling fra sag til sag under hensyntagen til tidspunkt, 
aktivitetens omfang osv. Der afholdes således en lang række arrangementer, hvoraf en række afholdes i 
weekender og flere medfører vejlukninger, f.eks de større løb, vejfester m.v.  
 
Når veje lukkes - især de gennemgående veje på Frederiksberg - har det altid trafikale konsekvenser. På de 
større veje i kommunen er trafikken i forvejen presset og lukninger kan give udfordringer med 
fremkommeligheden. På strækninger med bustrafik kræver lukninger endvidere omlægning af bustrafikken 
med gener for buspasssagerne til følge.  
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Visse vejstrækninger - især omkring Frederiksberg Alle - er især i sommerhalvåret meget benyttet til 
arrangementer.  
 
Yderligere lukninger af vejstrækninger på kommunens foranledning vil medføre udgifter til afspærring, 
oprydning mv.  
 
By, Kultur og Miljøområdets vurdering 
By, Kultur og Miljøområdet vurderer, at den adgang, der er i dag til at søge om at afholde arragementer i 
byens rum allerede anvendes af mange og at det fortsat er hensigtsmæssigt, at der ansøges fra gang til 
gang evt med politisk forelæggelse i forbindelse med større vejlukninger. Det er envidere forvaltningens 
vurdering, at området omkring Frederiksberg Alle allerede i dag er meget anvendt til store arrangementer, og 
at der er nået et niveau for, hvor mange arrangementer med vejafspærringer til følge, borgerne i området bør 
rammes af. 

Økonomi 

Udgifter til afspærring mv afholdes for private arrangementers vedkommende som udgangspunkt af 
arrangørerne selv. Der er ikke afsat midler i kommunens budgetter hertil. Skal kommunen afholde udgifterne 
anslås udgifterne til afspærring og renhold til et arrangement a la fællesspisning på Frederiksberg Allé, at 
beløbe sig til 15 - 20.000 kr. pr. arrangement, alt efter stedet. Hvis kommunen skal spille en større 
opsøgende rolle i forhold til flere aktiviteter vil det tillige kræve ekstra ressourcer til opsøgning, 
kommunikation og koordination. 
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Historik 

By- og Miljøudvalget 2018-21, 13. januar 2020, pkt. 5: 
By- og Miljøudvalget udsatte sagen.  
 
Indstilling 13. januar 2020, pkt. 5: 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, 
at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet der fortsat tages konkret stilling til muligheder for vejlukninger, når 
borgergrupper og andre lokale aktører ønsker at afholde aktiviter i byens rum. 


