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Omstil

Når funktionalismen er på afveje ...  
Foto: Pia Funder

Hvorfor denne avis?

Frederiksberg behøver  
en ny fortælling!
Og den skal vi sammen udvikle og fortælle til omverdenen!

Af redaktionen

Den gamle fortælling om Frederiksberg 
handler om, hvordan Frederiksberg – en 
kommune midt i København – udviklede sig 
til et sted i Danmark, hvor det for de fleste er 
attraktivt at bo - som ramme om et moderne 
liv. Selv om Frederiksberg er omkranset af by 
på alle sider, så er der grønne åndehuller, et 
relativt veludbygget cykelnet, sociale ordnin-
ger, der hører til blandt de bedste i landet og 
en kommunal forvaltning, som det er muligt 
at få i tale. Og meget mere …

Men den fortælling er ved at krakelere. 
Det almindelige økonomiske lavvande og 
mangel på politiske visioner har medført, at 
det som oftest er de traditionelle skrumpe-
løsninger der findes frem, når beslutninger 
skal træffes. Desuden så er miljøet, som vi 
kender det på Frederiksberg, truet!

Men nu stopper den alvorlige leg med 
vores liv! Vore børn og unge, ældre, han-
dikappede, ja os alle sammen som borgere 
fortjener bedre.

Vi vil en ny fortælling om Frederiksberg!

I de sidste år har det med base i Det øko-
logiske Inspirationshus været drøftet, hvor-
ledes vi kan gøre Frederiksberg til et endnu 
bedre sted at være. 

I OmstillingsCafeen har vi taget ”den 
store verden” ind – for Frederiksberg er jo 
ikke en isoleret ø, men er i mange henseen-
der afhængig af, hvad der sker i omverdenen 
og da først og fremmest i Folketinget.

2. juni 2011 blev en øjenåbner for mange. 
Et skybrud mindede os om, at vi også er 
sårbare. Og så var ulykken heller ikke værre, 
hvis vi skal sammenligne os med, hvad der 
sker ude i verden.

Men skybruddet var en påmindelse om, 
at miljøet, klimaet og naturen  er et element 
i tilværelsen, som vi er dybt afhængige af og 
som vi skal værne om.

I Frederiksberg-Strategien og bæredyg-
tigheds-strategien (se kommunens hjem-
meside) er tegnet konturerne af en fremtid, 
som iklædt en farvestrålende præsentation 
lokker til en begejstring for kommunens 
planer. 

Men borgergrupper reagerede med mar-
kante synspunkter på planerne. I denne avis 
ønsker vi at gøre opmærksom på ikke bare 
”det grønne synspunkt”. Heller ikke bare, at 
der er behov for en omstilling, som gerne 
skal komme til udtryk ved kommunalvalget 
ved, at den grønne omstillingsdagsorden i 
kommunalbestyrelsen bliver markant styr-
ket. Vi vil med denne avis også appellere 
til, at vi styrker den grønne dagsorden på 
Frederiksberg udover kommunalvalget ved, 
at vi i højere grad finder sammen i fælles-
skaber i boligområder, foreninger mv. og 
bidrager til at udvikle den nye fortælling om 
Frederiksberg!

Hvad skal med i den nye fortælling?

Frederiksberg Kommune og dens borgere er 
allerede på vej med bidrag til den nye for-
tælling. Denne avis vil berette om nogen af 
dem, men de kan kort nævnes her:

Frederiksberg har et udbygget cykelsti-
system. Men samtidig er det paradoksalt, at 
bilister nærmest inviteres til Frederiksberg 
for at parkere.

Frederiksberg har i sammenligning med 
andre kommuner et udbygget affaldssystem, 
men samtidig er det paradoksalt, at der ikke 
er mere turbo på en udvidelse af systemet.

Frederiksberg har flere imponerende park-
anlæg. Men samtidig er det paradoksalt, at 
der ikke i højere grad værnes om naturen 
uden for disse områder og i særdeleshed, at 
der ikke gøres plads til, at naturelementet 
kan udfolde sig ved anlæg af nye boligom-
råder.

Frederiksberg har internationale uddan-
nelsesinstitutioner, der tænker i alternative 
fremtider, men Frederiksberg værner ikke 
om et etablere et miljø, hvori de kan indgå 
og bidrage til et grønt internationalt udvik-
lingsmiljø.

Frederiksberg huser en række boligfor-
eninger og gårdlaug. Her kunne gøres meget 
mere for at understøtte fællesskaberne.

Frederiksberg kalder sig en grøn kom-
mune, men kommunen har i en årrække 
alene bidraget med kr. 100.000 årligt til, at 
kommunens børn får en tre timers indføring 
i de naturlige økologiske principper.

Elementer til udvikling af den nye fortæl-
ling om Frederiksberg vil vi gerne bidrage 
med. Det skal gøres ved at de grønne kræfter 
samler sig (i et nyt Agenda21 eller Omstil-
lings Center?) og bidrager til at udvikle 
fremtidsrettede grønne platforme i og for 
kommunen. Men det skal også gøres ved, at 
vi kommer ud over kommunegrænsen (også 
den københavnske) og dels bidrager med vo-
res nye fortælling, men også i det internatio-
nale får hentet inspiration med hjem til den 
grønne omstilling på Frederiksberg.

Derfor denne avis! 

Idyl på Frederiksberg - en by i Rusland? Foto: Pia Funder

Omstil rådgivningen!
Vi skal have fokus på omstilling  
til bæredygtighed

Som en priviligeret kommune med inter-
nationalt anerkendte uddannelsesinstituti-
oner i centrum af Danmarks hovedstad bør 
Frederiksberg være en frontløber når det 
gælder omstilling til bæredygtighed. Det 
bør afspejle sig i erhvervsrådgivningen!  

Frederiksberg
Nej til bilernes farlige partikler!
Ja til cykelkultur

Frederiksberg har været pionér når det 
gælder etablering af cykelstier i kommu-
nen. Men samtidig har kommunen med 
favorable parkeringsordninger lokket i  
tusindvis af billister til kommunen. Sam-
men med røg fra brændeovne medfører  
det kortere liv.  

Affaldskampen handler også om 
vore børns fremtid 

Sløseri med ressourcerne betyder 
indskrænket liv for vore børn og unge. 
Information om ressourceproblemerne 
skal motivere til affaldsforebyggelse og 
affaldssortering. Det gælder børnenes 
fremtid! 
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KL imauDForDringen

Af Inger Vedel  
medlem af Klimabevægelsen

Forskningsresultaterne er tydelige. Den 
globale opvarmning sker stadig hurtigere, 
og vores egne handlinger er årsagen. Mange 
af vores helt almindelige daglige aktivite-
ter sker ved hjælp af afbrænding af fossile 
brændstoffer, og vores store forbrug er årsag 
til udledning af bl.a. i fjerne egne af kloden. 
Den globale opvarmning truer den sarte 
balance, der muliggør vores liv på jorden. 
Nogle få graders ændring i temperaturen 
kan fuldstændigt ændre den verden, vi ken-

Klima på 
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der, og true livsgrundlaget for millioner af 
mennesker. Områder, hvor der er høj risiko 
for oversvømmelser eller tørke, er ofte øko-
nomisk dårligt stillede og vil få sværere ved 
at tilpasse sig klimaændringerne.

Det anslås, at hvis vi skal undgå at klima-
ændringerne løber løbsk, er den øvre grænse 
for atmosfærens indhold af CO2 omkring 
350 ppm (parts per million). I maj 2012 
blev der på Hawaii målt over 400 ppm, og 
klimaforskerne kommer med stadig krafti-
gere advarsler. 

Frederiksberg Kommune har på linje 
med andre kommuner lagt store planer, der 
tager højde for en af konsekvenserne - de 
ekstreme skybrud. Kommunens klimatil-
pasningsplan, som blev vedtaget i september 
2013, er en plan rettet mod at undgå over-
svømmelser. I planen er der opstillet mål for, 
at der højest hvert 100. år må stå mere end 
10 cm vand over terræn og at mindst 30 % 
af regnvandet – om hundrede år – skal være 
afkoblet kommunens kloakker. Frederiks-
berg havde tidligere en CO2 handlingsplan, 
men den seneste var for perioden 2009-
2012 og er ikke fornyet. Det betyder, at der 
ikke er fokus på at opstille og styrke kon-
krete mål for Frederiksbergs indsats mod 
klimaproblemerne. I Kommuneplan 2013 er 
der en række hensigtserklæringer, hvoraf de 
fleste er meget vage, såsom ”at satse på ener-
gieffektivisering og vedvarende energi”. De 
konkrete mål er, sammenlignet med andre 
kommuner, ikke ambitiøse: Frederiksbergs 
CO2 udledning skal for eksempel kun re-
duceres med 35 % i 2020 i forhold til 2005. 
Om trafik hedder det at andelen af tung 
trafik på veje som Roskildevej skal holdes på 
det nuværende niveau!  

Spørgsmåler er kort og godt, om der gø-
res nok for at bekæmpe årsagerne, kan der 
ikke gøres mere for at inddrage borgerne og 
støtte lokale grønne initiativer? 

dre kommuner har været ude i verden for 
at netværke, så har Frederiksberg hygget 
sig hjemme i smørklatten. Den går ikke 
længere! Frederiksberg har rigtig meget at 
bidrage med, men i så fald bliver kommu-
nen nødt til at satse på at få alle medarbej-
dere med i den kompetenceudvikling, der 
i disse år finder sted inden for det grønne 
og bæredygtige – på europæisk plan. Helst 
i følgeskab med Københavns og Malmø 
Kommuner!

Det er regeringens erklærede mål at 
udvikle en ny national social og grøn 
bæredygtig bypolitik. I det hele taget vil 
bæredygtighed på mange politikområder 
blive central for regeringen i resten af 
regeringsperioden. Klimaplanens katalog 
over virkemidler er præsenteret, snart 
kommer den annoncerede ressource- og 
affaldspolitik og den overordnede bære-
dygtighedsstrategi ventes også i den kom-
mende sæson. 

Kommunerne er under et stærkt pres i 
disse år, ikke mindst når det drejer sig om 
at udvikle byerne på en bæredygtig måde. 
Jeg er optaget af, hvordan planlægning for 

Lone Loklindt,  
miljøordfører (RV) 
formand for Folketingets 
miljøudvalg 

Frederiksberg ligger som 
en smørklat i ikke blot København, men 
i Øresundsregionen. Som en gammel 
traditionsrig og socialt velafbalanceret 
kommune med to markante internationale 
uddannelsesinstitutioner, med større park-
grønne områder og med Zoologisk Have. 
En fornem ramme om et storbyliv for unge 
som ældre!

Men som borger i kommunen gennem 
mange år og som formand for Folketingets 
miljøudvalg kan jeg også se udfordringerne 
for kommunen. Skal det fortsat give me-
ning at have en kommune som Frederiks-
berg liggende inde midt i København, så 
må det være fordi det fortsat er tydeligt for 
enhver, at Frederiksberg har noget særligt 
at bidrage med til hele regionen.

Det er den grønne omstilling, der pres-
ser sig på. Og Frederiksberg bør være med 
til at inspirere og tage ved lære. Mens an-

erhverv kan tænkes sammen med bære-
dygtighed og allerede nu er Frederiksberg 
i gang med at bruge klimatilpasning til at 
skabe grønne og blå oplevelser i byen og 
være med til at udvikle kreative bymiljøer, 
der indbyder til aktiv leg og idræt for både 
børn og voksne. 

Vi skal have borgerne mere ind på ba-
nen. I lokale fællesskaber kan byen gøres 

stærk og robust over for trusler udefra 
og med den sociale puls, der banker i det 
politiske miljø på Frederiksberg mener jeg 
også der er forståelse for, at de bæredygtige 
løsninger kun bliver varige, hvor de udvik-
les i et tæt samarbejde med byens borgere, 
foreninger og erhvervsliv. 

Frederiksberg ønskes et godt bæredyg-
tigt kommunalvalg den 19. november!

Frederiksberg har potentialet

Frederiksberg Have.  Foto: Pia Funder

Det kræver både tilpasning og omstilling at 
tackle ændringer i klimaet.  
Foto: CC By jonasosthassel flickr.com/
photos/photojonas/with/5894522929/
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Kommunerne og den 
bæredygtige omstilling
Kommuner kan gøre meget, men gør de det?

KLimauDForDringen
Tue Damsø, ph.d.-studerende i 
kommunal energiplanlægning 
ved Roskilde Universitet og 
tidligere medlem af Frederiksberg 
Kommunalbestyrelse. 

Som borger i Danmark spiller kommunen 
en meget stor rolle i dit liv. De opkræver, 
størstedelen af den skat du betaler og de 
leverer en lang række af de services du be-
nytter såsom skolegang, ældrepleje og job-
formidling. Også når det drejer sig om den 
tekniske forsyning og muligheden for at leve 
et grønnere liv, er kommunen en absolut 
nødvendig aktør. 

Vi står i dag, overfor en lang række glo-
bale og lokale udfordringer i den måde vi 
behandler vores fælles miljø og hinandens 
helbred. Med globale klimaforandringer, en 
presserende ressourcekrise, ophobning af 
forurening i vores vand, land og gener, for 
slet ikke at tale om alle de sociale udfordrin-
ger miljøproblemer fører med sig, må vi tage 
stilling til hvilken tilstand vi ønsker, at over-
levere denne planet til vores børn i. 

Spørgsmålet er hvilket bidrag vi som bor-
gere skal kræve at vores kommune leverer. 
Växjö kommune i Sverige har en vision om 
at blive en kommune hvor det er let at leve 
et godt liv uden fossile brændsler. Det synes 
jeg er en god vision og et godt sted at starte. 
Vi bør kræve af vores kommune, at det er 
et sted hvor det er let at leve et godt liv, der 
samtidig er bæredygtigt. Men hvordan skal 
en kommune så gøre det? Det første skridt 
i at skabe rammerne for et bæredygtigt liv 
må være at sikre at de elementer kommunen 
selv forsyner borgerne med er bæredygtige. 

Lokal energi

Kommunerne har en stor andel i energifor-
syningen til vores hjem og arbejdspladser. 

Her kan kommunen for eksempel nedbrin-
ge energiforbruget i deres egne bygninger, 
omstille den lokale forsyning til vedvarende 
energi, omstille kommunens bilpark til el-
drift og lignende. 

Indsatsen for at nedbringe energiforbru-
get og omstille forsyningen til vedvarende 
energikilder kan øges markant. Vi halter 
fortsat bagefter den udvikling FN’s klima-
panel anbefaler, så omstillingstempoet bør 
øges. Der foregår ikke meget energipro-
duktion på Frederiksberg, så indsatsen bør 
fokuseres på at nedbringe energiforbruget, 

eksemplet Samsø 
På Samsø har de lokale på kun 5 år for-
mået at gøre sig CO2-neutrale ved at 
opføre 11 landmøller, 10 havvindmøller 
og 4 biomassefyrede fjernvarmeanlæg, 
foruden en masse individuelle anlæg og 
tiltag. Det er i sandhed en VE-ø. Det spæn-
dende ved Samsø er også, at det i så høj 
grad er lokalt styret, faciliteret og navnligt 
finansieret. Af en investering i VE på ca. 
450 millioner er hele 390 millioner lokale 
midler - i en kommune der langt fra har 
de højeste lønninger i landet. Kommunen 
alene har lånt 125 millioner kroner og in-
vesteret dem i havvindmøller (de ejer nu 5 
stk.). Det er 30.000 kr. pr. borger. En hurtig 
omregning til Frederiksberg forhold ville 
give en investering på små 3 milliarder 
kroner! 

omstille til fjernvarme og el til transportfor-
mål. Men Frederiksberg kommune er også 
en stor spiller på forsyningsområdet der 
kan stille krav til hvilken type energi vi vil 
aftage, og kunne bidrage til en udbygning af 
lokal produktion af vedvarende energi ved 
hjælp af solceller.

Kommunen bidrager også til at skabe 
rammerne om de beslutninger borgerne 
træffer i deres hverdag. Gennem regulering, 
dialog og planlægning skaber kommunerne 
rammerne om borgernes adgang til at træffe 
bæredygtige valg.  Her kan kommunen for 

eksempel skabe rammer for mere bæredyg-
tige transportvalg.

Fokus på transport

Et område hvor kommunerne kan påvirke 
via reguleringer er trafikken. Her kunne der 
godt gøres mere. Trafikken er den primære 
bidragyder til luftforurening i storbyen og 
en af de hurtigst voksende kilder til driv-
husgasudledning i Danmark. Og så er der 
simpelthen ikke plads til, at vi alle kører 
rundt i egen bil alle steder. Som Danmarks 
geografisk set mindste og tættest befolkede 

kommune er Frederiksberg et oplagt sted at 
gennemføre en trafikindsats, hvor hensynet 
til bløde trafikanter sættes langt højere end 
til bilister. Hvor byrummet indrettes på 
de bløde trafikanters præmisser, hvor den 
hurtigste, letteste og billigste transportform 
også er den mest bæredygtige. 

Valget er dit

Til november er der kommunalvalg i Dan-
mark. Hvis du også mener det er vigtigt at 
løse disse udfordringer, så spørg de opstil-
lede hvad de vil gøre. Det er de politikere 
der skal vedtage budgetter, kommuneplan 
og miljøhandlingsplaner de næste fire år på 
dine vegne, så du har krav på et svar. Alle de 
nævnte planer skal i høring, så selv uden for 
et valgår kan du som borger og vagthund 
bidrage til at kommunen løser sin del af 
opgaven. Og så bør du nok også spørge dig 
selv ’hvad kan jeg gøre’? Du træffer selv valg 
hver dag, om at cykle på arbejde, købe øko-
logisk, sortere dit affald, købe grøn strøm 
og om kritisk at deltage i debatten om den 
bæredygtige udvikling. 

Den grønne cykelsti er et eksempel på planlægning for bæredygtig trafik. Cykelstien bruges dagligt af flere tusind.  Foto: Pia Funder

Bæredygtige valg er vigtige for de næste generationer. Foto: Pia Funder

 Århus kommune har et mål om at blive CO2-neutrale i 2030 og 
Københavns kommune har et mål om at blive Danmarks første 
CO2-neutrale hovedstad, allerede i 2025.

  Ringkøbing-Skjern kommune har et mål om at være fuldkommen 
selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

  I Thisted kommune står vedvarende energi for over 100% af den 
forbrugte el og mere end 85% af den offentlige varme.
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Den grønne 
asfalt kan ikke 
omdanne CO2 til 
ilt, og solsorten 
kan ikke finde 
regnorme i de 
kunstgræsplæner,  
der inden for de 
sidste år er rullet 
ud på mange af 
byens boldbaner.

Frederiksberg Have ses her fra Frederiksberg Slot. Haven hører under staten og er således ikke kommunens ansvar. Foto: Pia Funder

I de nye bolig- og erhvervsområder ved Flintholm ses der meget lidt grønt og mange arealer er belagt med fliser eller asfalt. Foto: Pia Funder

 
„Vild” natur på Frederiksberg?
På Frederiksberg findes ikke skove og moser, 
men her findes bynatur med en lang række 
planter og dyr. Man finder dem på gader og 
veje, på tomme byggegrunde, i haverne og i 
de grønne områder. 

     Man kan f.eks. være heldig at se spurve-
høgen når den søger føde ved havernes 
fuglebrædder. Den ikke helt almindelige 
korttåede træløber yngler i Frederiksberg 
Have og Søndermarken. På bl.a. KU-Science 
ved Godthåbsvej ses snylteplanten ved-
bend-gyvelkvæler der ellers kun findes få 
steder i Danmark. Den har ingen grønne 
blade, men laver af at suge næring fra ved-
bend. Her findes også flagermus som især 
kan ses i sensommerens svindende lys. De 
overvintrer i byens høje bygninger. Da Con-
nie Hedegård var miljøminister gjorde hun 
skimmelflagermusen til en særlig ansvarsart 
for Frederiksberg. 

     Fristederne for ”vild” natur på Frede-
riksberg er få og små, så vi skal passe på 
dem. 
DN Frederiksberg

Foto: CC. flickr.com/photos/peter-trimming/6834888373/ 
Spurvehøge søger føde i parker og haver. 

Vi skal styrke bynaturen  
på Frederiksberg
Grønne tage, græsarealer og åbne vandløb kan være med til at styrke 
Frederiksbergs pressede bynatur. 

Selv om vi bor i en storby er natur vigtig. 
Det er rart at kunne se et træ uden for vin-
duet og en gang imellem at kunne høre en 
sangfugl over bilstøjen. Det er også vigtigt 
for vores børn, at de lærer lidt om naturen, 
ser en bi og måske en stær. Bynatur er også 
vigtig for miljøet og mikroklimaet i byen. 
Træer hjælper til med at rense luften, binde 
skadelige partikler og med at sænke tempe-
raturen. Så vi skal hæge om den. 

Frederiksberg kommune er en grøn 
kommune. Med Frederiksberg Have, Søn-
dermarken, Lindevangsparken og Landbo-
højskolens have har vi store grønne områder. 

Men uden for 
haverne står det 
ikke så godt til. 
Her er det grøn-
ne ofte henvist til 
blomsterkummer 
og midterrabat-
ter. Faktisk er der 
blevet mindre 
bynatur på Fre-
deriksberg de 
senere år. Gå en 
tur i Flintholm-
kvarteret og se 
selv, hvor store 

områder, der er belagt med fliser og granit. 
Eller se belægningen på parkeringspladserne 
foran Bülowshallen, sløjfen på Peter Bangs-
vej og foran det nye domhus. Man kunne 
næsten få den tanke, at jorden her var giftig, 
så grundigt, som den er blevet dækket til. 

Problemet med at belægge byen med 
fliser, brosten, asfalt, kunstgræs og granit er, 
at vi efterlader meget lidt plads til den na-

tur, der er grundlaget for vores sundhed, og 
forudsætningen for et mangfoldigt fugle- og 
dyreliv. Kunstgræsplænernes grønne asfalt, 
kan ikke omdanne CO2 til ilt, og der er in-
gen regnorme til solsorten. Vandet må dræ-
nes til kloak på grund af giftstoffer.

Vi har brug for flere træer, hvis vi ønsker 
renere, sundere luft på Frederiksberg. Og 
vi har brug for buske, bede og helt almin-

deligt græs, hvis vi fortsat ønsker at høre 
småfugle kvidre uden for Frederiksbergs 
parker. Endelig har vi brug for overflader, 
som regnvandet kan trænge igennem, så vi 
undgår oversvømmelser af det omfang, som 
vi oplevede med monsterregnen i sommeren 
2011. En årsag til oversvømmelserne var, 
at regnvandet kun kunne løbe væk gennem 
kloakkerne.  

Mere byjungle og mindre beton kunne være 
slagordet for den byudvikling, miljøminister 
Ida Auken har som mål at indføre. Hun vil ha-
ve grønnere byer, der øger indbyggernes triv-
sel og hjælper naturen. Hun  foreslår også, 
at man laver vilde hjørner i både offentlige 
parker og private haver, ved simpelthen, at 
lade plæneklipperen køre uden om.
Miljøministeriet

Danmarks Naturfredningsforening  
Frederiksberg

grØnne omrÅDer
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Under overskriften Bynatur og bymennesker 
sætter vi fokus på den natur, vi har i byen, og 
hvordan vi værner op den. 

I et oplæg vil naturvejleder i Frederiksberg 
Kommune Hans-Jørgen Rasmussen fortælle 
om, hvordan vi som bymennesker bruger 
naturen, og hvorfor der er brug for Danmarks 
Naturfredningsforening i en bykommune 
som Frederiksberg.  

Torsdag den 24. oktober  
kl. 19:00-21:00  

Årsmøde - DN Frederiksberg 

Bynatur og  
bymennesker

På mødet kan du desuden høre om de 
aktiviteter, DN Frederiksberg har været  
involveret i det foregående år og høre 
mere om, hvordan du kan blive aktiv i DN 
Frederiksberg.   

Årsmødet afholdes i Den Gule Villa, Dirch 
Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg. 
Vi serverer et glas vin og en snack. 
Alle er velkomne

 

nikolaj Bøg (K):  
grønne områder

Frederiksberg er en grøn 
by, og alle borgere skal 
kunne se et træ fra deres 
bolig. Som kommune 

bør vi inspirere til at borgere, der har 
mulighed for det, bruger deres haver, 
gårdanlæg, altankasser - og hvad de nu 
råder over - til at styrke byens grønne 
profil. 

Hvor det giver mening, bør kom-
munen arbejde for mindre asfalt, fliser 
og anden befæstning og for mere grønt 
som et individuelt bidrag til skybruds-
sikring.  

Frilægning af Ladegårdsåen
Ladegårds Å løb tidligere gennem Ågade og 
Åboulevarden. Det kan den komme til igen. 
En lille del af åen er stadig åben i Den lange 
Park ved Bispeengen, hvor vandet tidligere 
løb i en grøft, før det forsvinder i røret 
under Ågade.  Ågade og Åboulevarden er 
en af landets største transitårer for miljø-
belastende biltrafik. Frilægning af tidligere 

Blomsterkummer på Frederiksberg Rådhusplads. Foto: Pia Funder

Årstidens variationer og åbent vand med tilhørende flora og fauna, er sammen med fx fugle, bier, sommerfugle og andet levende, naturelementer der gør byen mere rig på oplevelser. 
Foto: Inger Vedel

Lysforurening
Det er nyt at tale om lysforurening, men det 
vækker bekymring, at lys på forkerte tids-
punkter af døgnet kan udgøre en sundheds-
risiko. Det er kendt, at natarbejde er usundt. 
Nu rettes mistanken om årsagen mod, at 
lyspåvirkning døgnet rundt sætter det bio-
logiske ur ud af funktion. Hos folk med nat-
arbejde sker der en hormonel ændring, der 
ser ud til at øge risikoen for stress og kræft-
sygdomme. Også planter og dyrs døgnrytme 
påvirkes negativt af lys om natten. Luftens 
sammensætning ændres også. I mørke sker 
der en kemisk proces hvorved luftforurening 
reduceres. Kunstigt lys kan betyde, at denne 
proces ikke fungerer.
    Det er derfor vigtigt, at økonomisere med 
lyset og sikre, at kun det der skal oplyses 
bliver det. Frederiksberg kommunes politik 
med uplight på byens træer, er skadeligt for 
både planter og dyr. Lyset bør sendes ned og 
oplyse hvor man går. Samtidigt udgør byens 
lys, og oplysning af ”vigtige” bygninger, en 
lysforurening, som gør det svært at se andet 
end de kraftigste stjerner og planeter.
DN Frederiksberg

tunnellagte vandløb kan skabe et væsent-
ligt bedre byliv. Det kan studeres i en lang 
række byer verden over. 

Flere steder langs med den frilagte å kan 
der skabes små pladser med små grønne 
områder eller en cafe ved åen. Samtidig er 
der plads nok til anlæg af en dobbeltsporet 
letbane og brede cykelstier til fremme af 
byens mobilitet.

Ladegårdsåen set fra Blågårdsgade 1895. Til venstre Frederiksberg, til højre Nørrebro med 
Rantzausgade i baggrunden. Foto fra Københavns Bymuseum

michael Vindfeldt (S):
et grønt Frederiksberg

Bynaturen på Frederiks-
berg skal opprioriteres. 
Det handler ikke bare 
om, at vi skal bevare vo-

res grønne parker og åndehuller. Det 
handler mindst lige så meget om, at vi 
skal have meget mere bynatur. Derfor 
skal vi have faste krav om grønne tage og 
grønne vægge og vi skal have langt bedre 
muligheder for at etablere taghaver og 
tagterrasser.

Når vi har så lidt areal på overfladen, 
må vi blive bedre til at udnytte mulighe-
der for at skabe mere grønt areal på tage, 
eksempelvis ved institutionsbyggeri.

I Danmarks Naturfredningsforening på 
Frederiksberg mener vi at bynaturen skal 
styrkes på Frederiksberg. I første omgang 
må der hver gang, der sker forringelser i by-
naturen, ske en modsatrettet kompensation. 
Men på sigt mener vi, at bynaturen bevidst 
skal fremmes. Gerne så det spiller sammen 
med de tiltag, som kommunen alligevel må 
tage i forlængelse af klimaplanen. Befæstede 
områder må ændres, så vandet igen kan sive 
ned i jorden og ikke løbe i kloakkerne. Vi 
ser gerne flere ”blå” elementer i byen, først 
og fremmest ved at genåbne de ´gamle 
vandløb, der i dag er lagt i rør under jorden. 
Når kunstgræsbanerne skal fornyes, bør det 
ske ved, at kunstgræsset kun bruges til ind-
flet i naturgræsset på de områder af banen, 
som slides mest, så resten kan gives tilbage 
til ”naturen”.    

Den udvikling, kommer ikke af sig selv. 
Hvis det skal lykkes at styrke bynaturen på 

Frederiksberg, er det nødvendigt, at så man-
ge som muligt bakker op og insisterer på 
flere grønne og bæredygtige løsninger lokalt. 
Vi opfordrer dig til at være opmærksom på 
udviklingen af bynaturen i dit lokalområde 
og kræve flere grønne tiltag. Endelig kan du 
overveje, om du har lyst til at gøre en aktiv 
indsats for en bedre natur på Frederiksberg 
sammen med os i DN Frederiksberg.
Sådan kan bynaturen styrkes:

Vi skal have flere åbne områder omkring 
byens bygninger.
Lav flere grønne beplantninger, f.eks. op 
ad mure og mellem bebyggelser.  Og be-
skyt træerne for salt så de overlever!
Biodiversiteten er vigtig så brug danske 
træer og buske
Åbn de gamle vandløb, der i dag er lagt i 
rør under jorden. 
Konvertér uigennemtrængelige overflader 
som f.eks. asfalt og fliser med gennem-
trængelige overflader, så regnvand kan 
sive ned i jorden. 
Brug kun kunstgræs på de områder af 
boldbanerne, der bliver mest slidt. 
Kompensér naturen hvis anlægsaktiviteter 
eller lignende betyder at den forringes. 
Grønne tage på byens bygninger er en 
god idé, men kan ikke erstatte de mang-
lende ubefæstede arealer.

Danmarks naturfredningsforening arbejder 
for at bevare, beskytte og pleje Danmarks 
varierede og mangfoldige natur, samt for at 
fremme et rent og sundt miljø for alle. 

DN Frederiksberg
Bestyrelse: Bente Bækgaard, Jakob Nielsen, 
Mette Christensen, Thyge Enevoldsen,  
Niels Hartung Nielsen (Suppleant),  
Henrik Linander (Suppleant),  
Birgitte Bang Ingrisch (Ad hoc medlem),  
Viggo Wolthers (Ad hoc medlem/turarrangør), 
Line Andersen (Ad hoc medlem)

E-mail: frederiksberg@dn.dk
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Balder mørk andersen 
(SF):  
Kommunen er  
parkeringsplads for  
pendlere

De borgerliges bilglade fremfærd er et 
kæmpe problem for kommunens borgere, 
og især cyklister og fodgængere. De lave 
takster har gjort kommunen til en stor 
parkeringsplads for pendlere mm. I SF 
ønsker vi, at Frederiksberg skal være én 
samlet parkeringszone, og at priserne skal 
stige. For pengene vil vi bygge underjor-
diske parkeringsanlæg, så vi kan nedlægge 
parkeringspladser på gaderne og frigøre 
plads til cykler og borgere.

 
Jan e. Jørgensen (V):
Vi vil ikke drive klapjagt  
på bilister 

Venstre vil gerne gøre det 
nemt at komme rundt i 

byen uden bil - på cykel, i bus og med 
metro. Frederiksberg er Danmarks 
mest cyklende by, og Venstre kæmper 
for meget mere metro. 

Vi vil derimod ikke drive klapjagt 
på bilisterne. Bilen er kommet for at 
blive, det skal være muligt at finde en 
parkeringsplads, og vi ser ikke bilister 
som et beskatningsobjekt. 

Omstil transporten
Fra rullende udestuer og muldvarpe-løsninger til cykler og letbaner.

Forskellige transportformers arealforbrug.  
Hvor mange personer der kan transporteres 
i et givent tværsnit pr. time. Højeste antal 
(grønne) er ved trafik uden hindringer som 
f.eks. trafiklys eller smalle cykelstier.

Kilde: Kaas og Europa Kommissionens Transportdirektorat.

En bæredygtig trafikudvikling kræver bl.a., 
at man understøtter de trafikformer, som 
bruger mindst plads. Her er biler så abso-
lut de dårligste. Hvem sagde trængsel...?

Støjforurening
Det er dokumenteret at støj giver hel-
bredsproblemer. De første ulemper opstår 
allerede ved en påvirkning på 38 dB. Ved 
42 dB påvirkes folks søvn og ved 50 dB 
påvirkes folks lærerevne og hukommelse. 
Ved 60 dB opstår det fare for hjertesyg-
domme.  Derfor er problemerne med 
støj ved Metrobyggeriet alvorlige for 
naboerne. Også almindelig trafikstøj er et 
problem.  På Frederiksberg er ca. 24.000 
boliger påvirket af trafikstøj på over 58 
dB og 5.200 boliger af støj over 68 dB. 
Kommunerne har pligt til at udarbejde 
en støjhandlingsplan, men ikke pligt til 
at afsætte midler til at gennemføre den. 
Frederiksbergs støjhandlingsplan er i øje-
blikket i offentlig høring. Den er teknisk 
set udmærket, men det tager 30 år at føre 
den ud i livet! Det burde ske hurtigere. 
Støj har samtidig betydning for naturen og 
biodiversiteten i byen, fordi flere arter dyr 
og fugle trækker væk fra områder med en 
støjbelastning over 50 dB. Derfor bør der 
være flere stilleområder, defineret som 
områder med under 38 dB, i kommunen.

traFiK
Kjeld A. Larsen 
Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik

I mange år  er det blevet billigere og mere 
attraktivt at bruge bil i stedet for andre trans-
portmåder.  Rådet for Bæredygtig Trafik me-
ner, at en afgørende forudsætning for at gøre 
trafikken bæredygtig er at reducere efter-
spørgslen efter individuel motoriseret trafik. 

Det kan ske ved at begrænse sin transport 
og ved at skifte transportmiddel fra bil til 
kollektiv trafik og cykler. For at opnå dette 
må det blive dyrere at bruge bil samtidig med, 
at det skal gøres nemmere og mere attraktivt 
at bruge de mest bæredygtige transportmåder. 
Disse omfatter gang, cyklisme, letbaner, tog 
og busser. Delebiler kan bruges, hvis de er 
baseret på ikke-fossile brændstoffer og erstat-
ter egen biltransport. Det er disse transport-
former, vi ønsker at fremme på bekostning af 
individuel biltransport.

Mange politikere (også flertallet på Fre-
deriksberg) hylder en trafikstrategi, hvor man 
både vil forbedre den kollektive trafik og for-
holdene for biltrafikken. Ved også at satse på 
ikke bæredygtig trafik undergraver man mu-
ligheden for at forbedre miljøet. Det gør det 
attraktivt at undlade at benytte bæredygtige 
transportmidler.

Problemet med ”både og” strategien er 
også, at der i en storby med stor befolk-
ningstilvækst ikke er plads til at skabe 
tilvækst i alle transportformer. Biltrafik er 
yderst arealkrævende i forhold til, hvor få 
der transporteres.  Derved bliver der mindre 
plads til den bæredygtige trafik. Med andre 
ord: den samlede mobilitet reduceres, hver 
gang bilismens fremkommelighed forbedres. 
Hvis man derimod prioriterer kollektiv tra-
fik og cyklisme over bilismen, så øger man 
kapaciteten i transportsystemet og dermed 
den samlede kapacitet.

Det politiske valg har indtil videre væ-
ret at lade væksten i den kollektive trafik 

foregå under jorden i form af metrobyggeri, 
samtidig med at bustrafikken reduceres.  På 
den måde er der skabt plads til en voksende 
biltrafik på overfladen.  Rådet for bæredyg-
tig Trafik mener, at ”både og” strategien skal 
afløses af en nødvendig prioriteringsstrategi 
med massiv satsning på de bæredygtige 
transportformer, først og fremmest på over-
fladen.

Letbaner frem for mere metrobyggeri

I sit valg af kollektivt trafiksystem har det 
politiske flertal i København og på Frede-
riksberg  hidtil ensidigt satset på metro. Det 
tror de giver prestige: til en metropol hører 
metro. Selv om der satses på letbaneudbyg-
ning i storbyer i den øvrige verden, ønsker 
politikerne her fortsat at bygge endnu flere 

Omlægning af Frederiksberg Allé 
Tænk dig, at byens potentielt smukkeste 
strøg hovedsagelig finder anvendelse som 
transitvej og opholdsrum for biler. På alléens 
centrale del er antallet af køre- og parke-
ringsbaner på i alt otte! Men ikke en eneste 
cm2 for cyklister, for hvem turen er en al-
vorlig sikkerhedstrussel med tæt biltrafik på 
venstre side, åbnende bildøre fra højre side, 
busser som skal ind og ud til kantstenen i 
kamp med cyklisten om samme areal, og 
endelig i en kold vinter masser af sne på 
cyklistens højreside langs de holdende biler. 
Det er på tide, at byens borgere og politi-

kere får drøftet en bedre skæbne for Frede-
riksberg Allé og aksen mod Frederiksberg 
Have, så den kan fremtræde som et smukt 
og mangfoldigt trafik- og opholdsrum til 
glæde for byens borgere og som et vartegn 
for fremsynet planlægning frem for et rum 
for motoriseret trafik og massiv parkering. 

Kommunens politikere bør nedsætte en 
blandet gruppe af politikere og borgere med 
det formål at komme med visioner for an-
vendelsen af byens allé hinsides den fossile 
tidsalder. Rådet for Bæredygtig Trafik delta-
ger gerne i denne proces.

metrolinjer til et anslået beløb på over 48 
mia. kr. frem til år 2040. 

I forbindelse med arbejdet i Trængsels-
kommissionen blev der fremsat forslag om 
etablering af et letbanesystem i hovedstaden, 
inklusive letbanelinjer ind gennem byens 
tæt bebyggede dele. Dette forslag blev marts 
2013 fulgt op i form af en letbanerapport fra 
Region Hovedstaden: ”Flere letbaner i Ho-
vedstadsområdet”, udarbejdet af forskere på 
DTU. 

Regionsformand Vibeke Storm Rasmus-
sen og prof. Otto Nielsen fra DTU gav 
analysen disse ord med på vejen: ”Nu viser 
en ny analyse af potentialet for flere letba-
ner i hovedstadsregionen, udført af DTU 
Transport, at vi vil kunne anlægge et helt 
net af letbaner til samme pris som en me-
trolinje – og med flere passagerer. Derfor 
mener vi, at det er vejen frem! (..) Vi bør 
satse på letbanen. Vi har brug for den, hvis 
vi ønsker at dæmme op for lange bilkøer og 
trafikpropper, et renere miljø og ikke mindst 
et ansigtsløft i den kollektive trafik.”

Med andre ord: et letbanesystem kan nå 
længere ud af byen og benyttes af tidligere 
bilpendlere. Samtidig er det væsentligt at 
pointere, at mennesket ikke er muldvarpe, 
men meget gerne vil opleve og orientere sig 
i sin by under transporten. Og for befolk-
ningsgrupper med nedsat mobilitet er letba-
netransport en fordel sammenlignet med de 
længere gangafstande og besværlige trapper, 
som er forbundet med benyttelse af metroen. 

Rådet for Bæredygtig Trafik
er en forening og NGO (”ikke-statslig organi-
sation”), som arbejder for bedre vilkår for de 
bæredygtige trafikanter - og en begrænsning 
af bilismen. Vi er aktive i den trafikpolitiske 
debat, arrangerer offentlige møder og udar-
bejder løbende en lang række høringssvar 
med fokus på kollektiv trafik, transportpolitik, 
infrastrukturprojekter, transportens
klima- og miljødimension m.m.

Foto: Inger Vedel
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Der bør betales for al parkering
Frederiksbergs mange parkeringspladser ødelægger fremkommeligheden.

traFiK 
NOAH-TRAFIK 
Ivan Lund Pedersen

Pr. 1. januar 2011 var der 60.393 husstande 
på Frederiksberg. Af disse havde 38.934 
ingen bil. Kun ca. hver tredje familie på Fre-
deriksberg ejer en bil! Det er tilmed yderst 
billigt at købe beboerlicens på Frederiks-
berg. Prisen er kun 150 kr. om året. I Kø-
benhavn er prisen 715 kr. om året. I Stock-
holm koster beboerparkering 800 svenske 
kroner om måneden. 

Med det lave bilejerskab har Frederiks-
berg et godt udgangspunkt for at få redu-
ceret bilbelastningen. Desværre fører kom-
munen en trafikpolitik, der stimulerer folk 
både fra kommunen og andre områder til at 
bruge bil i stedet for bæredygtige transport-
midler. Det sker bl.a. ved, at der i Frederiks-
berg Kommune er mange parkeringspladser 
til pendlere. 

Frederiksberg kommune kræver masser af 
parkeringspladser ved nybyggeri. Der kræves 
således 1 parkeringsplads pr. 50 kvadratme-
ter ”andre erhvervsformål”, som er kontorer 
m.m. Et så højt krav om parkeringspladser 
betyder næsten en parkeringsplads pr. ansat. 
Det opfordrer naturligvis folk til ikke at 
cykle eller bruge den kollektive trafik.  At 
kommunen stiller så voldsomme krav om 

pendlerparkering ved nybyggeri undergra-
ver alle kommunens pæne ord om en mere 
miljøvenlig by med renere luft, bæredygtig 
trafik og mindre CO2-udslip. 

Helt grotesk er det, at bilpendlingen - 
med normalt kun en person i hver bil – i 
den grad ødelægger fremkommeligheden 
for bustrafikken. Buspassagererne er de 
store tabere. De kommer sjældent frem med 
mere end 6-8 km/timen når man medregner 
gangtid, ventetid og skiftetid. 

Vi vil foreslå, at Frederiksberg Kom-
mune reviderer reglerne så der kun tillades 
et langt mindre antal parkeringspladser ved 
erhvervsbyggeri, samt at der ikke stilles krav 
om andet end parkering til handicappede 
bilister og besøgs/service/varetrafik. 

Hvis man vil have folk til at bevæge sig 
bæredygtigt skal man ikke give bilister adgang 
til at parkere gratis i 2 timer i P-zonen. I den 
øvrige del af kommunen er det tilmed gratis. 
Der bør betales for al parkering – bortset fra 
handicapparkering. Det er jo heller ikke gratis 
at benytte den kollektive trafik. 

om noaH-traFiK
NOAH-TRAFIK arbejder for en trafikpolitik,  
der sætter trafiksikkerhed og miljø i højsædet. 
 Se mere på:
http://noah.dk/emner/trafik/
http://www.trafikbogen.dk/

Beboerparkeringsordningen  
bør efter vores mening udstræk-
kes til hele kommunen, men 
opdelt i flere zoner så pendlere 
fra en del af Frederiksberg ikke 
kan parkere gratis i en anden 
del af kommunen. Samtidig skal 
prisen sættes i vejret. 

Partikelforurening  
fra biler og brændeovne
Partikelforurening er en af de alvorligste for-
ureninger i byen. Det anslås, at partikelfor-
ureningen årligt resulterer i 100 til 280 tidlige 
dødsfald i Københavnsområdet. På Frederiks-
berg anslås det, at de årlige samfundsmæs-
sige omkostninger ved vejtrafikkens luftfor-
urening er omkring 31 mio. kr.

De væsentligste kilder til partikelforure-
ningen er dieselbiler og brændeovne. Selv 
om der er indført en miljøzone med krav 
om partikelfiltre, så er problemet ikke løst. 
Selv nyere biler forurener, hovedsageligt de 
første 5 minutter efter starten, hvor moto-
ren stadig er kold. Partikelfiltre skal skiftes 
for at fungere optimalt, men der er ikke me-
gen kontrol med om det også sker. Faren for 
brændeovne er tidligere blevet undervur-
deret, men det anslås nu, at de er skyld i op 
mod 1.000 dødsfald på landsplan om året. 
På Frederiksberg er der over 5.000 brænde-
ovne og -kedler og mange af dem er gamle 
og brænder ikke optimalt. Det betyder, at 
der i mere lukkede miljøer, som gårdene i 
byens karrebebyggelse, kan komme en høj 
sundhedsskadelig koncentration af partik-
ler. Mens der som sagt er indført miljøzone 
for bilerne, har det ikke været muligt at få 
et flertal i kommunalbestyrelsen til at gøre 
noget ved brændeovnene. Man kunne f.eks. 
indføre forbud i stille vejr eller i særligt 
hårdt ramte områder af kommunen.  

Stadig færre busser  
på Frederiksberg
Det er en grund til, at mange borgere på 
Frederiksberg har klaget over de seneste års 
omlægninger af busdriften i byen. Antallet 
af busser falder nemlig år efter år. Busdrif-
ten måles i ”bustimer”, det vil sige det antal 
timer busser på de forskellige linjer kører i 
Frederiksberg Kommune iflg. køreplanen.  
I 2008 (det første år med fuld metro kørsel) 
kørte der offentlige busser i 181.441 timer 
i kommunen. I 2013 falder timetallet til ca. 
158.500 timer. Et fald på 12,6 %. Det svarer 
til at hver 8. bus er forsvundet. Alene om-
lægningen fra rute 14 og 15 til rute 9A be-
tød en reduktion på over 10.000 timer.  

Kommunal klimaguide
”Kommunerne fastsætter parkeringsnor-
mer i lokalplanerne og fastsætter dermed 
omfanget af parkeringspladser i de enkelte 
områder. Færre bilparkeringspladser kan 
være et virkemiddel til at få flere til at cykle 
og bruge kollektiv trafik i områder med god 
tilgængelighed for kollektiv trafik og cykler”
Klima-, energi- og bygningsministeriet:  
Kommunal klimaguide.

Prioritering ved trafikplanlægning
NOAH-TRAFIK har megen sympati for 
en prioriteringsliste, som bystyret i Not-
tingham har udformet. Prioriteringslisten 
blev udarbejdet af politikerne som al-
ternativ til trafikteknikernes sædvanlige 
løsningsmodeller, der krævede flere og 
bredere veje samt masser af parkerings-
pladser.
1. Minimum af trafikulykker
2. Bedst muligt miljø
3. Fodgængere og cyklister
4. Passagerer i den kollektive trafik
5. Handicappede bilister
6. Nødvendig varedistribution
7. Brug af personbiler i erhvervssam-

menhæng
8. Butikskunder i bil og anden bilbrug 

uden for myldretiden
9. Myldretidsbilister, som ikke har rime-

lig kollektiv trafikmulighed
Ved alle trafikale tiltag kan man bruge 
denne liste som en „lakmusprøve”. 

Der er kamp om pladsen. Tæt trafik og partikelforurening gør cyklisme farligt. Foto: Inger Vedel

Især på hverdage kan det være svært at 
komme frem for de mange parkerede biler.  
Her på Frederiksberg Allé. Foto: Inger Vedel
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Affaldsforebyggelse  
og affaldssortering
Uden information og motivation går det ikke

aFFaLD er reSSourcer
Af Niels Johan Juhl-Nielsen, OmstillingsCafeen 

Hen over sommeren har Frederiksberg 
kommunes Affalds- og ressourceplan  
2014-2018 været i offentlig høring. Det er 
sket uagtet, vi som borgere endnu ikke har 
set regeringens længe ventede Ressour-
cestrategi. En anden rækkefølge havde været 
ideel. Men der er nok at tage fat på alligevel! 

Kommunen må generelt bidrage til 
at udvikle motivation og finde praktiske 
løsninger - i samarbejde med borgerne og 
virksomhederne.

”Køb og smid væk” – går ikke længere! 

Affald er en ressource! Vi skal så vidt muligt 
vedligeholde, reparere og genbruge. Natur-
ligvis gælder det ikke for alt, hvad vi slæber 
hjem. Hvad stiller vi f.eks. op med al den 
emballage vi får med hjem? Og hvad stiller 
vi op med det organiske køkkenaffald? 
Uanset om vi bor i etageejendom eller i 
parcelhus, om vi har virksomhed eller vi 
færdes i det åbne offentlige rum, så har vi 
problemet med vort affald. Men affald er 
også ressourcer og vi skal ikke rutte med 
ressourcerne. 

Langt hen ad vejen drejer affaldsforebyg-
gelse sig om sund fornuft! Ganske vist er vi 
opdraget i en økonomisk model, der dikte-
rer produktion, forbrug og afskaffelse. Men 
selv blandt økonomerne indser flere og flere, 
at der simpelthen er planetariske grænser 
for vækst – bl.a. på grund af de knappe res-
sourcer!

”Vi er hvad vi smider væk!” 

I kommunens forslag til Affalds- og Res-
sourceplan er indsatsområderne gjort tydelige 
– som håndtag at dreje på - fra start: Orga-
nisk affald. Indretning til affald og genbrug. 
Fleksibel indsamling. Elektronik og farligt 
affald. Storskrald. Bispeengen Genbrugssta-
tion. Digitale værktøjer og Byggeri. Det hele 
naturligvis udviklet i dialog.

Også når talen er om affald, handler det 
om motivation, organisation til opfølgning 
og samarbejde.

Virksomhederne har også en tydelig bor-
gervendt side. Derfør bør vi:
•	 Samarbejde med virksomhederne om at 

reducere emballageforbrug
•	 Samarbejde med virksomhederne om at 

påføre produkterne en pant (elektronisk 
udstyr) ved køb eller at udvikle ”flaskeløs-
ninger” med henblik på genbrug.

•	 Men når vi selv først står med affalds-
sorteringen som en udfordring, så bliver 
affaldssorteringen først en integreret del 
af hverdagen, når motivationen er til 
stede. 

•	 Altså: helt afgørende for et effektivt af-
falds- og ressourcesystem er motivatio-
nen. Derfor må gennemskueligheden i og 
formålet med hele affalds- og ressource-
systemet gentages. 

Informationsindsatsen

Ikke mindst i forhold til gruppen af børn- 
og unge samt gruppen af voksne, der aldrig 
rigtig har forstået ideen med affaldssorte-
ring er information helt afgørende.

Ikke kun er det vigtigt, at lærerne under-
viser børnene i hele affalds- og ressorceud-
fordringen og motiverer til de gode vaner, 
men unge affalds-ambassadørers entré i bør-
neinstitutioner og skoler vil sandsynligvis 
have en større effekt. Sådan gør de store!

Ved arbejde og undervisning i skolehaven 
kommer børn og unge måske allernærmest 
en indsigt og forståelse for hele ressource- 
og affaldsudfordringen!

Ved offentlige arrangementer af forskellig 
art som cykelløb, festivaller og Frederiksberg 
Dagene må affaldshåndteringen indgå som 
et naturligt og selvfølgeligt led i det sociale 
arrangement.

Organisk affald
”Det er egentlig de samme tre simple 
budskaber, som vi gentager hele tiden. 
Nemlig at vi henter dit affald, vi udnytter 
det i anlægget og derfor gør det en forskel 
at du sorterer.”
Jytte Søgaard, miljøsagsbehandler, Billund 
Kommune.

Lokal produktion
For kommuner, der ønsker at være bæ-
redygtige og mere robuste, er det ganske 
uholdbart, at næsten alle fødevarer skal 
hentes ude i verden eller uden for kom-
munen. Lokal produktion af fødevarer bør 
derfor være et tema i forbindelse med et 
kommunevalg.

For borgerne og for selve omstillingen er 
det væsentligt, at Frederiksberg Kommune 
identificerer/udpeger de lokaliteter i kom-
munen, der kan bidrage til udviklingen af 
urban gardening (byhavebrug).

I det hele taget, så bør der i hver kom-
muneplan kunne anvises nye jorde til by-
landbrug/urban gardening. 

moderne ansvarlige mennesker interes-
seret sig for affald/ressourcer
Når først virksomhederne har reduceret 
deres emballage forbrug, når vi som bor-
gere selv har reduceret vort forbrug, for 
i stedet at genbruge, når vi som borgere 
selv har organiseret os med optimal sor-
tering, så vil vi også gerne have, at det 
bliver gennemskueligt, at vort affald/vore 
ressourcer i videst mulig omfang bliver 
genanvendt.

Man brænder da ikke affald !
aFFaLD og reSSourcer

Danmarks naturfredningsforening 
Frederiksberg 

Frederiksberg kommune ejer sam-
men med 4 andre kommuner Amager 
Ressourcenter (ARC). Firmaet hed 
tidligere Amagerforbrænding, men 
ejerne mente ikke det længere var et 
godt navn. På forbrændingsanlægget på 
Amager afbrændes alt den usorterede 
affald fra husholdningers og virksomhe-
der. Det nuværende anlæg er dog slidt 
ned og ejerne har besluttet at erstatte 

Nørrebro gik forrest, da man her udviklede 
konceptet om den grønne gårdmand

Hvad med kompost?
En helt særlig udfordring ved affalds-
håndtering udgør køkkenaffaldet. Uden 
videre kan og bør en sådan kompostord-
ning igangsættes i villaer og hvor der i 
etageejendomme er motivation og der 
kan føres kontrol med ordningen. Her er 
virkelig meget at hente – til biogasanlæg 
eller blot gødning af jorden.

Som det er på andre områder er samar-
bejde – f.eks. i gårdlaugene – her en rigtig 
god idé. 

Genbrug på loppemarkedet bag 
Frederiksberg Rådhus. Foto: Inger Vedel

Brug lokalmedierne  
på Frederiksberg 

Se lokal-tv og lyt til lokal-radio

Frederiksberg har flere ikke-kommerciel-
le lokal-tv stationer som sender på Kanal 
Hovedstaden og lokal-radio’er som sen-
der på FM 97,7, samt en ikke-kommer-
ciel netavis www.frederiksbergnyt.dk.
Lokal-tv sendes på Kanal Hovedstaden 
med disse sendetider

Sendetider TV:
Kanal-4.
Onsdag 01.00 – 01.30
Torsdag 15.00 – 15.30
Torsdag 22.00 – 22.30
Lørdag 11.30 – 12.00

Senior TV
Mandag 08.00-08.30
Onsdag 01.30-02.00
Torsdag 22.30-23.00
Lørdag 10.00-10.30

Miljø TV
Mandag 07.30-08.00
Onsdag 21.00-21.30
Torsdag 23.00-23.30
Lørdag 11.00-11.30

Ungdoms TV
Mandag 07.00-07.30
Onsdag 02.00-02.30
Torsdag 23.30-24.00
Lørdag 10.30-11.00

Television Copenhagen
Tirsdag 11.00-11.30
Onsdag 10.00-10.30
Torsdag 11.30-12.00
Fredag 16.00-16.30
Lørdag 15.00-15.30
Søndag 15.00-15.30
 

Sendetider radioer:
Frederiksberg Lokal Radio
Alle hverdage   16.00-18.00
Tirsdag  00.00-00.20
Lørdag   17.00-20.00

Radio Sfinx
Alle hverdage  14.00-16.00
Onsdag  00.00-02.00
Lørdag   14.00-17.00

Senior Radio
Alle hverdage  14.00-16.00

Alle de ikke-kommercielle lokalmedier 
er åbne for nye frivillige. 
Send en mail til red@kanal4.dk, og skriv 
lidt om dig selv. Eller ring på 33260900.  

F0to: CC ralphbijker. flickr.com
/photos/17258892@

N
05/2587506121/sizes/o/
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Af : Sara Jörn, Cradle People 

CradlePeople er en uafhængig interes-
seorganisation, hvis målsætning er et af-
faldsløst samfund. Vi er et tværsektorielt 
netværk for en ressourceeffektiv omstil-
ling, bestående af virksomheder, borgere, 
uddannelsesinstitutioner og politikere. 
Sammen vil vi skabe et positivt fodaftryk 
på planeten.

Hvorfor eksisterer CradlePeople?
Verden står overfor en presserende res-
sourcekrise, der kræver at vi radikalt æn-
drer vores tilgang til jordens råmaterialer.

Produktion og systemer skal omlægges, 
sådan at vores råvarer bliver genbrugt 

Man brænder da ikke affald !
aFFaLD og reSSourcer

Danmarks naturfredningsforening 
Frederiksberg 

Frederiksberg kommune ejer sam-
men med 4 andre kommuner Amager 
Ressourcenter (ARC). Firmaet hed 
tidligere Amagerforbrænding, men 
ejerne mente ikke det længere var et 
godt navn. På forbrændingsanlægget på 
Amager afbrændes alt den usorterede 
affald fra husholdningers og virksomhe-
der. Det nuværende anlæg er dog slidt 
ned og ejerne har besluttet at erstatte 

det med 2 nye ovne, der tilsammen 
kan brænde 70 tons affald i timen. Det 
svarer til en årlig kapacitet på 560.000 
tons. Pris: 4 mia. kr. Ejerne er dog ble-
vet enige om ikke at udnytte den fulde 
kapacitet, så målet er 60 tons i timen 
svarende til 440.000 tons om året. 
Problemet er imidlertid at alle ejer 
kommuner egentlig har en plan for at 
reducere mængden af affald der bræn-
des, så en større del genbruges. I den 
sammenhæng er det nye værk på Ama-
ger overdimensioneret. Ikke mindst 
fordi der også udvides på Vestforbræn-

dingen ligesom der bygges et nyt værk i 
Roskilde? Generelt set er der udsigt til 
mangel på affald til afbrænding! Derfor 
vil ARC også fyre med træflis og anden 
biobrændsel. Her er bæredygtigheden 
dog usikker, derfor er Dansk Naturfred-
ningsforening imod.

Eksperternes vurdering er at der på 
Amager kun var behov for et værk med 
en kapacitet på 320.000 tons til en pris 
på 2,3 mia. kr. Samtidigt burde målet 
være at behovet i de følgende år blev 
mindre og mindre. Affald er en ressour-
ce som skal genbruges, ikke afbrændes.

Simon aggesen (K):  
Borgerne skal forstå 
værdien af genanvendelse 
og have de nødvendige 
faciliteter til rådighed

Vi genanvender mere 
og mere på Frederiksberg. Den 
udvikling skal fortsætte, og vi skal 
finde frem til fælles løsninger, der 
fungerer i vores tætbefolkede by. Hvis 
genanvendelsesprocenten skal blive 
ved med at stige, skal borgerne forstå 
værdien af genanvendelse og have de 
nødvendige faciliteter til rådighed. Den 
nye genbrugsstation øger mulighederne 
for genanvendelse markant og er blevet 
taget godt imod af borgerne.

michal Vindfelt (S): 
mere genbrug og mindre 
affald

Socialdemokraterne 
ønsker, at Frederiksberg 

skal blive foregangskommune for hele 
Danmark - ikke mindst på genbrugs-
området. Affald er en ressource, og vi 
skal have meget mere genbrug. Derud-
over skal der laves en helt særlig indsats 
i forhold til specielt det farlige affald, 
som batterier, maling m.m. Mange af 
os kan få helt ondt i maven over nogle 
gange blot ryger i den almindelige af-
fald. Ved at sikre mere genbrug får vi 
mindre affald der skal brændes af. Og 
tager ansvar for fremtidens generationer.

Affaldspladsen i Lindehuset, Frederiksberg Boligfond. Foto: Niels Johan Juhl-Nielsen

Man brænder  
da ikke affald

aFFaLD er reSSourcer
Danmarks Naturfredningsforening  
Frederiksberg 

Frederiksberg kommune ejer sammen med 
4 andre kommuner Amager Ressourcenter 
(ARC). Firmaet hed tidligere Amager-
forbrænding, men ejerne mente ikke det 
længere var et godt navn. På forbrændings-
anlægget på Amager afbrændes alt den 
usorterede affald fra husholdningers og 
virksomheder. Det nuværende anlæg er dog 
slidt ned og ejerne har besluttet at erstatte 
det med 2 nye ovne, der tilsammen kan 
brænde 70 tons affald i timen. Det svarer til 
en årlig kapacitet på 560.000 tons. Pris: 4 
mia. kr. Ejerne er dog blevet enige om ikke 
at udnytte den fulde kapacitet, så målet er 
60 tons i timen svarende til 440.000 tons 
om året. Problemet er imidlertid at alle ejer 
kommuner egentlig har en plan for at redu-
cere mængden af affald der brændes, så en 
større del genbruges. I den sammenhæng er 
det nye værk på Amager overdimensioneret. 
Ikke mindst fordi der også udvides på Vest-
forbrændingen ligesom der bygges et nyt 
værk i Roskilde? Generelt set er der udsigt 
til mangel på affald til afbrænding! Derfor 
vil ARC også fyre med træflis og anden 
biobrændsel. Her er bæredygtigheden dog 
usikker, derfor er Dansk Naturfredningsfor-
ening imod.

Eksperternes vurdering er at der på Ama-
ger kun var behov for et værk med en kapaci-
tet på 320.000 tons til en pris på 2,3 mia. kr. 
Samtidigt burde målet 
være at behovet i de 
følgende år blev mindre 
og mindre. Affald er en 
ressource som skal gen-
bruges, ikke afbrændes.

igen og igen. Vores produkter skal blive til 
nye ressourcer frem for affald, når de er 
udtjent. Og vi skal stile mod en gennemgri-
bende udbygning af vedvarende energi.
Vi må gøre op med den fremherskende 
forbrug – smid-ud mentalitet og indse, at 
materialerne blot er til låns. Bæredygtighed, 
social og økonomisk vækst opstår ikke af re-
duktion. Det opstår af ubegrænset genbrug 
af råstoffer.

CradlePeoples netværk samler de kræfter 
og initiativer, der arbejder for en cirkulær 
økonomi. Og for at vores livsstil , lovgivning 
og forretningsmodeller skal bygge på et fun-
dament, hvor vi bevarer vores ressourcer i 
lukkede kredsløb.  
www.cradlepeople.dk

Mod et affaldsløst samfund
Når talen er om affald, så bør vi erindre og 
vedkende os, at der var en tid hvor meget af-
fald blot blev gravet ned. Til gene for grund-
vandet og de kommende generationer. Her 
blev vi vist ikke helt færdig med at rydde op!

Og i det offentlige rum må vi snarest have 
udbygget et differentieret affaldssystem. Her 
kan vi lære en del i udlandet. 

Forslag
Kampagner, hvor det handler om at ind-
samle papir og affald på gader og stræder. 

Også cigaretskodder – nedsivningen af kemi 
fra vore efterladenskaber er fortsat ukendt for 
mange!

Fokus på de grønne gårdmænd. Fra bl.a. 
Nørrebro ved vi, at de grønne gårdmænd 
har haft stor indflydelse på udviklingen af 
beboernes vaner med affaldssortering. Noget 
lignende kan også være til gavn for omstil-
lingsprocessen på Frederiksberg.

Byttehjørner i bebyggelserne rundt i kom-
munen er en rigtig god idé.
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Det er ødvendigt at tænke hele vort energisystem igennem påny!  
Foto: CC By Jodiepedia.flickr.com/photos/jodiepedia/3870953187/

Omstilling på vej  
– men ikke uden dig og mig!
Når solen skinner, Tivoli holder åbent og aktiviteterne i familien fylder dagene ud, 
hvem tænker så på udfordringerne fra fremtiden for de næste generationer?

omStiLL ing
Af Erik Lemcke. Omstilling Danmark

”Afstanden mellem, hvad videnskaben 
anbefaler og hvad politikerne beslutter har 
aldrig været større end i dag.” 

Sådan udtalte Maurice Strong på FN’s 
Rio+20 konference om bæredygtighed i juni 
2012.

Det virker bare ikke som om politikerne i 
verdens parlamenter helt har forstået situa-
tionens alvor. I hvert fald er det vanskeligt 
at få øje på handlinger, der viser de har 
forstået, at vi f.eks. bevæger os mod en 4-6 
graders temperaturstigning som følge af den 
menneskelige aktivitet.

Politikernes passivitet over for de al-
vorlige konsekvenser heraf har fået mange 
lokalsamfund verden over til at agere.

Det gælder for den nye Omstillings-be-
vægelse (Transition-bevægelsen), der spør-
ger: Hvordan kan vort samfund finde svar 
på udfordringerne fra fremtiden og finde 
nye veje, når det drejer sig om f.eks. peak-oil 
(med nedgang i olieressourcerne med højere 
oliepriser og klimaændringer)?

muligt og nødvendigt
I omstillingsinitiativerne arbejdes på at opnå 
følgende: 

•	 Indsigt i peak-oil, klimaændringerne 
og behovet for at iværksætte en af 
lokalsamfundet ledet proces for at gen-
opbygge robusthed og reducere CO2-
udslippet.

•	 At påbegynde samarbejde med eksiste-
rende grupper i lokalsamfundet.

•	 At etablere bånd til kommunen og ind-
lede forskellige typer af samarbejde

•	 At indlede et samarbejde med andre 
Transition-initiativer.

•	 At danne grupper for at undersøge nogle 
af livets hovedområder (føde, energi, 
transport, sundhed, heart&soul, øko-
nomi, livsstil mv.).

•	 At etablere projekter med det formål 
at udvikle borgernes forståelse for be-
tydningen af robusthed og reduktion af 
drivhusgasserne samt betydningen af 
lokalsamfundets engagement. 

Eventuelt at påbegynde en af lokalsam-
fundet defineret og af lokalsamfundet gen-
nemført ’energi-neddroslings-aktionsplan’ 
for de næste 15-20 år som en slags udvidet 
kommuneplan.

Dette vil resultere i en sammenhængende 
række af projekter på tværs af alle livets om-
råder, for at

1. genopbygge den robusthed, som vi har 
mistet som et resultat af den billige olie,  

2. reducere samfundets CO2-udslip afgø-
rende og 

3. udvide fokus til at blive en kreativ, de-
mokratisk proces med målet at opbygge 
nye fællesskaber. 

I dag findes mere end 1000 Transition-
initiativer og flere tusinde er godt på vej. For 
mange mennesker med mange erfaringer 
fra grønne organisationer, der i årevis har 
arbejdet for ’En anden verden er mulig og 
nødvendig’, udgør Transition-modellen en 
proaktiv, non-governmental, bottom up, 
praktisk og netværksbaseret udviklingsmu-
lighed.

Politisk økologi

Transition-modellen appellerer til ’hoved-
hjerte-hånd’ og udgør en mulighed for en 
videreudvikling af miljø- og økologibevæ-
gelsen som en politisk økologi med følgende 
punkter:

1. Klimaforandringerne og peak-oil-pro-
blemet kræver umiddelbar handling.

2. Et liv med mindre energi er uundgå-
eligt, og det er bedre at planlægge efter 
det end at blive taget på sengen.

3. De industrielle samfund er ikke længere 
robuste. De kan ikke klare et energi-
chok.

4. Vi må handle i fællesskab, og vi må 
handle nu.

5. Planeten (naturen) giver i længden ikke 
mulighed for det nuværende forbrug og 
den nuværende vækstøkonomi.

6. Vi har udvist stor kreativitet i udvik-
lingen af vores energiforbrug – nu må 
mindst den samme kreativitet udvises, 
når vi må gå den anden vej til et lav-
energisamfund.

7. Hvis vi planlægger dette tidligt nok, er 
kreative, og samarbejder inden for vores 
lokalsamfund, kan vi skabe en fremtid, 
der er endnu rigere på andet end penge 
og mere tilfredsstillende og mere skån-
somt over for Jorden.

Verdenssamfundet er ramt af en omfattende 
krise, der kan føres tilbage til den økono-
miske vækstmodel. Som nation kan man 
som svar herpå – teoretisk set – ekspandere 
geografisk. 

Eller man kan vælge den sociale eksklu-
sion med øget fattigdom mv. Man kan også 
forsøge at effektivisere vækstmodellen ved 
at indføre teknologiske fix med grønne løs-
ninger … 

Måske skulle vi alligevel overveje, om 
den største krise ikke kan henføres til vores 
tænkning og derfor bør sætte gang i én stor 
omstilling i det indre såvel som i den ydre 
verden i form af et nyt fokus på det lokale 
med robusthed og bæredygtighed?

Også på lidt plads er dyrkning af grøntsager i højbede muligt!  
Foto: Det Økologiske Inspirationshus

Fra møde i en af de mange omstillings-byer. Foto: Niels Johan Juhl-Nielsen

Midtjyllands Avis om Omstilling Ry  
27. februar 20213
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Fødevarefællesskab på Frederiksberg

omStiLL ing
Af Københavns Fødevarefælleskab

”I forbindelse med Frederiksberg Dagene  
2011 vil Omstilling Frederiksberg fortælle 
om, hvorfor en omstilling af samfundet er 
nødvendig. I den forbindelse vil der blive taget 
initiativ til dannelse af en lokalafdeling af Kø-
benhavns Fødevarefællesskab.”

Sådan stod det annonceret i 2011 og sådan 
blev det starten til en nyskabelse på Frederiks-
berg. Med fast tilholdssted i Det økologiske 
Inspirationshus.

Københavns Fødevarefællesskab er en øko-
logisk indkøbsforening, der i samarbejde med 
landmænd i omegnen formidler økologiske, 
sæsonorienterede og lokale fødevarer til med-
lemmerne - primært grøntsager. Vi driver i 
fællesskab foreningen på frivillig basis og und-
går således alle kommercielle mellemled. 

Hver uge kan man som medlem købe en 
pose frugt og grønt. Denne tilgang sikrer gode 
og sunde fødevarer, det belaster miljøet mindst 
muligt, og det støtter det lokale erhvervsliv. 

I Københavns Fødevarefællesskab er alle 
medlem, medejer og medarbejder. Ved at alle 
bidrager til fællesskabet kan vi sikre en di-
rekte forbindelse mellem producent og aftager 
og vi kan undgå alle fordyrende mellemled. 
Det gør fødevarerne så nærværende og så 
billige som mulige. Vi bestemmer dermed 
også selv, hvilke fødevarer vi vil føre og hvilke 
standarder, de skal leve op til og vi bestemmer 
i fællesskab hvordan et (minimalt) overskud 
skal bruges. 

Københavns Fødevarefællesskab er mere 
end bare tilvejebringelse af billige, økologiske 
grøntsager. Vi er stolte af, at foreningen drives 
af medlemmerne på lige fod og vi dermed kan 

Løssalg af økologiske kartofler.  
Foto: Inger Vedel

Nyudgivelsen af Jørgen Steen Nielsens bog 
”Den store Omstilling” markerer et skift for 
miljøbevægelsen. Hvor fokus tidligere var på 
miljøsektoren fokuserer Jørgen Steen Nielsen 
på systemkrisen. 

Nye aktive i Frederiksberg Fødevarefællesskab introduceres til deltagelse i fællesskabet, 
Foto: Inger Vedel

Thyge Enevoldsen (Enh.):

Lokale miljøorganisationer 
får kun 100.000 kr. om året  

I Enhedslisten har vi ofte 
foreslået at kommunen støtter lokale 
borgerinitiativer på miljøområdet. Det 
er fint at kommunen støtter den lokale 
idræt med over 10 mio. kr. om året, men 
det sættes i relief af at lokale miljøor-
ganisationer kun får 100.000 kr. De 
initiativer der er i gang er flotte men de 
kunne tidobles hvis kommunen gav en 
hjælpende hånd til borgergrupper der 
vil starte lokale projekter.

Uddannelse i 
bæredygtighed
Nu kan du blive 
omstillingsagent med 
6-ugers grundkursus i 
bæredygtige principper  

Er der noget samfundet får brug for i 
fremtiden er det de grønne, bæredygtige 
kompetencer. På vore højere læreanstalter 
er der mange steder et øget fokus på bæ-
redygtighed. Men når samfundet skal om-
stilles til bæredygtighed er det nødvendigt 
med nye kompetencer – over en meget 
bred front!

Et særligt 6-ugers kursus, der har til 
formål at styrke evnerne til at arbejde med 
grønne forandringsprocesser ud fra et hel-
hedsorienteret syn på bæredygtighed har 
set dagens lys. 

Kurset fordrer ikke særlige forudsætnin-
ger udover en lyst til at lære nyt om om-
verdenen og om én selv – samt naturligvis 
at man er optaget af bæredygtig omstilling.

Frederiksberg Kommune har også en 
vigtig opgave i, at vi som lokalsamfund nu 
og i fremtiden har de nødvendige kompe-
tencer til rådighed. 

Læs mere på www.omstillingsagent.dk

morten Jung (r)

Vi står som samfund med 
en kolossal udfordring 
 
Med klimaændringer og 

ressourceknapheden står vi som samfund 
med en kolossal udfordring der kalder på 
et folkeoplysningsprojekt af dimensioner. 
Som der for flere århundreder siden blev 
kaldt til kamp for ”hvad udad tabes, skal 
indad vindes” således skal der i dag sæt-
tes turbo på en ydre og indre omstilling til 
bæredygtighed. Selvom opgaven er stor, 
så er det godt at vide, at vi har gjort det 
før!

Vi var med 
til økologiens 
fødsel.
Så nu har vi 
et helt livs  
erfaring.
Urtekrams passion er økologi. Sådan har det altid været. Siden 
1972 har vi udviklet økologiske produkter, og vi har haft hjertet og  
passionen med hele vejen. Vi har altid kæmpet for en bæredygtig 
verden og for produkter, der lever op til vores holdninger. Og vi er 
ikke engang trætte! Vi kan jo se, at det nytter. Mere økologi er godt 
for vores sag, og vi fortsætter kampen for økologien med fokus på 
innovation, kvalitet, sundhed og ansvarlighed. 

Læs mere på www.urtekram.dk. 

Økologiske originaler

sikre alle medlemmer sunde fødevarer til gode 
og lige priser for alle. Vi afholder løbende so-
ciale arrangementer – f.eks. fællesspisning og 
sammenskudsgilde - for at forankre projektet 
så meget som muligt i lokalmiljøet og for at 
opbygge et godt fællesskab i foreningen. Vi bor 
sammen med Det økologiske Inspirationshus, 
Allegade 7-9 og træffes onsdage kl. 17-19. 
Se www. kbhff.dk/afdelinger/frederiksberg

Også Frederiksberg har en afdeling af Københavns 
Fødevarefællesskab

Omstilling Danmark blev etableret i 
2009 efter studier, bl.a. hos Transition 
Towns-bevægelsen i England. Forenin-
gen er i Danmark hjemmehørende på 
Frederiksberg, hvor bl.a. OmstillingsCa-
feen i Det Økologiske Inspirationshus 
drives.
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Frederiksberg  
– en by i skjul af København?
Frederiksberg må ud over Københavns kommunegrænse 
og deltage i netværk om omstilling til bæredygtighed

Af Niels Johan Juhl-Nielsen, Omstillingscafeen

 ”Vejen til global bæredygtighed går gennem 
verdens byer. Ved at opbygge bæredygtige byer 
vil man kunne udvikle global bæredygtighed”. 

Ordene faldt på FN’s Rio+20 konference i 
juni 2012 og blev udtalt af FN’s generalsekre-
tær Ban Ki-moon.

Presset på byernes udvikling for at bidrage 
til udvikling af bæredygtighed er således 
enormt. Hertil kommer så, at befolkningsvæk-
sten i verden vil medføre, at ud af de godt  
9 mia. vi vil være på planeten i 2050, vil 75% 
bo i byerne. 

Så der var rigtig god grund til, at alverdens 
kommuner i foreningen ”IGLEI – Local 
Governments for Sustainability” på Rio+20 
konferencen i juni 2012 havde etableret sig i 
egen bygning og kaldt den GLOBAL TOWN 
HALL.

En lang række initiativer, der involverer 
kommunerne blev her præsenteret, lige som 
kommuner fra hele verden berettede om lokale 
initiativer om veje for omstilling til bæredyg-
tighed. Til orientering og fælles inspiration.

Det er bemærkelsesværdigt, at byernes rolle 
har ændret sig, når det gælder omstilling til 
bæredygtighed. Byerne tillægges nu en mar-
kant anden betydning hvad angår innovation 
for at understøtte en bæredygtig udvikling.

Bæredygtighedsmål

I 2015 udløber den FN kampagne, der om-
handler den globale fattigdomsbekæmpelse 
(Millenium Development Goals). Det samme 
gør FN’s ti-år for Uddannelse til Bæredygtig 
Uddannelse og FN’s kampagne for Katastro-
ferisiko-reduktion (Disaster Risk Reduction). 
Derfor arbejdes der i mange fora på at få 
disse initiativer til at indgå sammen med de 
bæredygtighedsmål, som også kom til udtryk 
på FN’s Rio+20 konference i juni 2012. Det 
betragtes som givet, at byerne i et sådant nyt 
dokument med tilhørende kampagne vil få til-
lagt en central rolle.

”Byernes og lokalsamfundenes fremtid vil 
ikke være afhængig af politikerne eller af plan-
læggerne, men af den måde som den private 
sektor og lokalsamfundene vil involvere sig i 

omstillingen af det lokale sådan at det vil føre 
dem modstandsdygtige og bæredygtige ind i 
fremtiden”. Således udtalte David Cadman,  
formanden for kommuneforeningen ICLEI – 
Local Governments for Sustainability sig på 
organisationens konference Resilient Cities 
2013 i Bonn i juni 2013. 

ICLEI – Local Government for Sustaina-
bility samarbejder med FN om en kampagne 
for at gøre byerne mere modstandsdygtige med 
kampagnen, der bærer navnet ”Making Cities 
Resilient”. I 2012 tilsluttede Københavns 
Kommune sig kampagnen. Det skete i kølvan-
det på skybruddet i Hovedstadsregionen den 
2. juni 2011, der foranledigede en Klimatilpas-
ningsplan udarbejdet, som kommunen senere 
er blevet hædret for (Index Award 2013). 

”robuste Kommuner”

I netværket Resilient Cities (”Robuste kom-
muner”) mødes kommuner for at inspirere 
hinanden til at kunne stå op imod de udfor-
dringer, der kommer fra fremtiden. Afhængigt 
af den enkelte bys særlige særkende gives 
og modtages her inspiration til en fortsat 
udvikling og omstilling til bæredygtighed. Ri-
siko- og sårbarhedsanalyser, klimatilpasning, 
samarbejde med borgerne og borgergrupper, 
biodiversitet og fødevaresikkerhed har i 2013 
været nogle af de dominerende temaer der har 
været bragt op på Resilient Cities 2013 kon-
ferencen i Bonn.

For en kommune som Frederiksberg, der 
som nogen udtrykker det ”ligger lunt i svinget” 
og godt beskyttet af Københavns Kommune 
og vel kan betegnes som tilhørende en af ver-
dens allermest privilegerede kommuner, vil der 
naturligvis også kunne hentes inspiration i net-
værket Resilient Cities. Men for en kommune, 
der huser to internationale højere uddannel-
sesinstitutioner som Copenhagen Business 
School (CBS) og Science – Danmarks største 
naturvidenskabelige forsknings- og uddannel-
sesinstitution – kunne det måske også være for-
venteligt at fortællingerne om Frederiksberg og 
byens mange kvaliteter og erfaringer blev givet 
videre til byer, der kunne have behov herfor.

Sæt gang i  
omstillingen lokalt
Af Niels Johan Juhl-Nielsen, OmstillingsCafeen 

Vi ved, at til den gode madret kræves be-
stemte ingredienser, som skal blandes på 
en bestemt måde for at få f.eks. en tærte. 
Resultatet i et omstillingsprojekt beror 
også på sammensætningen af de  ingredi-
enser (med ressourcer),  som vi vil kunne 
bidrage med til omstillingen.

Og som med en tærte, går det ikke 
bare at lægge ingredienserne ved siden af 
hinanden og så putte hele molevitten i 
ovnen. Der er en række faser eller skridt, 
der skal tages for, at der kan komme et 
godt resultat.

At danne en gruppe eller styregruppe, 
der vil omstillingen til bæredygtighed er 
første skridt. Her bevæger man sig fra 
en idé eller et ønske til noget, som er i 
svøb og kan have gode muligheder for at 
lykkes.

Ingredienserne er her: respektfuld 
kommunikation, skalerbarhed, måle-
stok, visioner, kunst og kreativitet, be-
vidsthedsøgning, at danne arbejdsgrupper, 
etablere partnerskaber, udvikle strukturen, 
at give plads til indre omstilling. 

Herefter følger en fordybelse. 

Nu tager omstillingsinitiativet fart og 
det praktiske projekt tager form. Man 
kan behøve en plan for at holde fast om 
organisationen, fordybelse i arbejdet og 
udbrede engagementet, effektiviteten i 
arbejdet og ikke mindst gennemslags-
kraften. Det er kernen i andet skridt, 
hvor det praktiske ”ydre” skal holdes 
sammen med de ”indre” aspekter.

I denne fase er ingredienserne kom-
munikation, ”omlæring”, at fejre, at 
skaffe adgang til lokalt dyrkede fødeva-
rer, den personlige resiliens, og at svare 
på spørgsmålet: hvad er uddannelse til 
omstilling?

tredje skridt er kontaktskabelsen

I denne fase skal omstillingsinitiativet ud 
til en større kreds. Ingredienserne består 
af netværksdannelse, dialog med kommu-
nen, etablere kontakt til lokale foretagen-
der, få gang i mundtlige lokale historier/
fortællinger, gøre reflektioner.

Jan e. Jørgensen (V):
Vi tænker miljø ind i alle 
beslutninger

Frederiksberg kan 
ikke løse verdens 

klimaproblemer alene. Det kan ingen. 
Men sammen kan vi gøre en forskel. 
Vi tænker miljø, ind i alle beslutninger 
- ikke bare i de store planer - og hvis 
vi kan vise vejen for andre kommuner 
- og Danmark kan vise vejen for andre 
nationer - så rykker det. 

Jeg vil gerne fremhæve ESCO pro-
jektet. Private renoverer kommunale 
bygninger ”gratis“ betalt gennem de 
besparelser, som vi opnår på energireg-
ningen. Så bliver det ikke bedre. 

thyge enevoldsen (enh.):
Kommunens co2 redukti-
onsmål er meget beskedne 

Omstilling nu er vigtigt. 
Desværre har det altid væ-

ret svært, at få Frederiksberg Kommune 
til, ikke bare at sige det rigtige, men og-
så at gøre noget. Det koster jo penge. Vi 
mener ikke, Frederiksberg bliver grøn af 
blomsterkummer på gadehjørner eller 
af grønne alterner.  Kommunens CO2 
reduktionsmål er meget beskedne, især 
med hensyn til kommunens samlede 
bidrag. Klimatilpasningsplanen vil det 
tage over 30 år at føre ud i livet, for 
nogle elementer endda 100 år. Det er 
ganske simpelt for langsomt.

Fjerde fase handler om at bygge
At være katalysator for udvikling af en 
lokal økonomi er omstillingens slutmål. 
Derfor handler det om at de små sam-
fundsprojekter skal sættes ind i og tænkes 
i meget større skala. Omstillingsinitiati-
verne må udvikles til sociale foretagender, 
dvs. samfundsudviklere, banker, energi-
foretagender mv. Fjerde fase udgør en 
markant optrapning.

Ingredienserne i denne fase er en 
handlingsplan for energinedtrapning, 
etablering af sociale foretagender og en-
treprenørskab, udvikling af en strategisk 
infrastruktur lokalt, strategisk tænkning.

Fortsat vove at drømme

”Tænk globalt, handle lokalt” gælder sta-
dig. Ingredienserne i denne fase handler 
derfor om at omstillingstænkningen løftes 
op på nationalt niveau, hvor der skal ud-
vikles billeder af, hvordan boligområderne 
kan blive livskraftige omstillingsinitiativer, 
som indeholder madnetværk, energifore-
tagender, dyrkning af mad overalt hvor 
det er muligt og katalysatorer for en ny 
kultur med sociale virksomheder. Uddan-
nelse og investering i omstillingen bliver 
vigtigt i denne fase.

Sådan kan en omstillingsmodel  til 
bæredygtighed kort beskrives! Lad os 
sammen gøre reflektioner på rejsen videre 
frem. Og lad os inspirere hinanden med 
de erfaringer vi indhøster!

Malmøs borgmester, Ilmar Reepalu (indtil juni 2013), på talerstolen i Global Town Hall i Rio. 
Frederiksbergs og Københavns borgmestre deltog ikke. Foto: Niels Johan Juhl-Nielsen

Urban gardening i Transition Towns
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Grøn 
klimakommune 
med rene biler

Inger Vedel, Klimabevægelsen

II de seneste år har det været på mode, at 
kommuner indgik aftaler med foreninger, 
kommunale netværk og måske også uden-
landske partnere om et miljøemne. Frede-
riksberg Kommune er for eksempel ”Kli-
makommune” efter aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening om at reducere 
kommunens eget udslip af CO2 (dvs. kom-
munale bygninger, driften mm) skulle redu-
ceres med 3 % om året. Aftalen blev indgået 
i 2008 og fornyet i 2013. Ser man på udvik-
lingen ser det umiddelbart ud til at kommu-
nen har levet op til aftalen, men talmaterialet 
(fra DN) viser, at det især skyldes 
•	 at fjervarmen i stigende omfang produ-

ceres ved afbrænding af for eksempel 
træflis, som opfattes CO2 neutral, noget 
de fleste miljøorganisationer er dybt 
uenige i, og

•	 at CO2 udslippet fra busser er faldet i 
takt med at nedskæringer i den kollek-
tive trafik har medført at der kører færre 
busser på Frederiksberg.

For eksempel viser tallene at CO2 udled-
ningen fra elforbruget i kommunale byg-
ninger kun faldt 4 % fra 2008 til 2012, hvil-
ket er langt fra 3 % om året. Heller ikke den 
kommunale transport er faldet i perioden, 
til trods for at Frederiksberg har indgået en 
aftale med det økologiske råd (en såkaldt 
”Cleaner Car Contract”), hvorefter kom-
munens bilpark gennemsnitligt kun må ud-
lede 130 g. CO2 per kilometer. Det fremgår 
ikke om dette mål er nået. 

Under et arrangement med talere, sal-
sadansere og gratis Fairtrade kaffe foran 
rådhuset blev Frederiksberg i 2010 en Fair-
trade By. Det skete som led i en aftale med 
Mellemfolkeligt Samvirke. Kommunen her 
bl.a. forpligtet sig til, at der altid serveres 
Fairtrade kaffe på rådhuset. I juni 2013 
meldte Frederiksberg sig ud i stilhed og 
er erstattet af kommunens medlemskab (i 
2012) af Partnerskab for Offentlige Grønne 
Indkøb (POGI).

Frederiksberg Kommune har også beslut-
tet at købe grøn el og i 2012 udgjorde det 
10 % af kommunens elforbrug. Det svarer i 
store træk til årsforbruget på Frederiksberg 
rådhus. Kommunen har også besluttet at 
købe en vindmølle eller to. Sammenlignet 
med Københavns ambitiøse vindmølle plan 
er det et meget beskedent tiltag.

Kommunen prøver også gennem 174 
miljøambasadører i kommunale institutio-
ner og boligselskaber at få inddraget borge-
re tættere på dagligdagens handlinger, men 
synligheden når næppe ud over de institu-
tioner og boligselskaber der er inddraget. 

Hvis kommunen tog Århuskonventio-
nen alvorligt skulle borgerne inddrages på 
en helt anden aktiv måde. Århuskonven-
tionen blev indgået af 34 lande, her iblandt 
Danmark, i Århus i 1998. Den siger blandt 
andet, at landene forpligter sig til at give 
borgere udvidede miljørettigheder. Det 
omfatter adgang til oplysninger, adgang til 
at deltage i beslutningerne og adgang til 
at klage. Det forudsætter at borgerne ind-
drages tidligt i processen, og ikke som på 
Frederiksberg hvor planerne næsten er ved-
taget før folk inddrages.

Boliger bør miljø- og energirenoveres
Der er størst miljømæssig gevinst ved investering i en ny klimaskærm

Solceller og el-biler til boligforening
Danmarks Almennyttige Boligforening 
(DAB) har for at fremstå som et godt 
eksempel for sine afdelinger besluttet at 
deres hovedkvarter på Finsensvej (DAB-
huset) skal forsynes med energi fra solcel-
ler. Der er sket i form af 18 solpaneler. 
En årlig produktion på 2.500 kwh skal i 
fremtiden være med til at dække en del af 
husets energiforbrug.

Boligforeningen har samtidig indført 
brug af en el-bil til den interne service. Så 
nu går energien fra solcellerne ind i huset 
og derfra videre ud i el-bilen.

Af Danmarks Naturfredningsforening, 
Frederiksberg

En væsentlig del af vores CO2 forbrug 
hænger sammen med vores boliger. De skal 
varmes op. Vi bruger el, ikke bare til lys, 
men også som strøm til husholdningsma-
skiner, pc’er m.m. Kommuneplanen stiller 
krav til, at nybyggeri skal opføres som lav-
energihuse, og at der indtænkes lokal ved-
varende energiproduktion (som solceller). 
DN-Frederiksberg ser gerne, at dette krav 
skærpes til et krav om, at alt nybyggeri skal 
være CO2 neutralt. Det vil sige, at bygnin-

regeringens klimaplan,
Klima-, energi- og bygningsministeriet 
2013  

Om energieffektivisering af den eksisterende 
bygningsmasse:
– Da renoveringer af bygningsdele typisk 
kun laves med 30-40 års mellemrum, er der 
normalt kun én mulighed for at gennemføre 
forbedringerne, og det er vigtigt, at indsat-
sen gennemføres i takt med, at renoveringer 
alligevel foretages.
– Det potentiale, der ikke realiseres ved re-
noveringer i dag, skal modsvares af en større 
el- eller fjernvarmeproduktion, som fra 2035 
skal være baseret på VE. Det ser alt andet 
lige ud til at ville øge den samlede regning 
for en omstilling til et energisystem uden 
fossile brændsler.

gerne selv skal producere den strøm som de 
bruger, for eksempel ved hjælp af solceller, 
jordvarme eller små tagvindmøller. At man 
kan komme langt med sådanne krav  kan 
man se ved et nybygget parcelhus i Brøns-
høj. Huset er Svane-mærket, er også bygget 
med miljørigtige byggematerialer og brug af 
regnvand i toiletterne. 

Nu er der ikke meget nybyggeri på Fre-
deriksberg, så det er ekstra vigtigt, at der 
arbejdes med de eksisterende bygninger. 
Kommunen kan ved større renoveringer 
og ved støtte til byfornyelse og boligfor-
bedringer stille krav om, at der medtænkes 
bæredygtige og energirigtige løsninger. Vi 
så gerne, at der bliver sat turbo på denne 
udvikling. 

Med hensyn til Frederiksberg Kom-
munes egne bygninger tænker kommunen 
meget i ESCO projekter. Det er projekter, 
hvor private firmaer står for energireno-
veringer. De finansieres af besparelserne 
på energiudgifterne. Et problem ved disse 
projekter er, at de private firmaer først og 
fremmest går efter de såkaldte lavt hæn-
gende frugter, som er de steder, hvor de 
mindste investeringer giver den største øko-
nomiske gevinst, for eksempel udskiftning 
af lysarmaturer. Det kan betyde, at man gør 
mindre ved dyrere grundlæggende energi-
spare initiativer, som isolering af tage og 

Frederiksberg Boligfonds ejendom på hjørnet af Dalgas Boulevard og Finsensvej får bl.a. isoleret taget og isat nye vinduer. Boligfonden har 
dog valgt en model der gør at boligerne bliver meget dyre. Foto: Inger Vedel

facader, den såkaldte klimaskærm. Selv om 
de miljømæssige gevinster kan være størst 
ved investering i en ny klimaskærm, så er 
den økonomiske gevinst ofte ikke stor nok 
pr. år til, at et privat firma er interesseret. Vi 
mener, at kommunen selv bør høste de lavt 
hængende frugter og sikre sig, at også min-
dre økonomiske men miljørigtige projekter 
føres ud i livet.
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Økologi og bæredygtighed  
i børnehøjde
I det økologiske inspirationshus vil vi forvandle naturvidenskablig teori til  
børneglad praksis. Derfor præsenterer vi skolebørn for byøkologiske og bæredygtige 
løsningsmodeller i børnehøjde – uden pegefingermoral.

Tekst Hanne Andersen,  
Leder af Det økologiske Inspirationshus

Navnet Det økologiske Inspirationshus skal 
tages helt bogstaveligt – vi vil demonstrere 
økologi for børn og give dem en økologisk 
forståelse af verden. Vi har et vidensrum, et 
oplevelsesrum og et fordybelsesrum – og kom-
posttoilet, masseovn, solceller, solfanger og 
plantevækst, vand, lys og luft at vise frem og 
plads til alderssvarende natur- og teknikopga-
ver for børn.

Vi tilbyder undervisningsforløb for 0-4. 
klasse og forløb for børnehaver.

For de yngste er besøget tilrettelagt med 
leg og læring. Børnene får mulighed for at røre 
ved regnorme, lære om vandrensning og dyrke 
minihaver, og de får demonstreret solenergi på 
legetøj.

For skoleklasserne begynder et undervis-
ningsforløb allerede, mens tøj og tasker bliver 
anbragt, hvor børnene med det samme går i 
gang med at spørge til huset: Hvad er det? 
Hvorfor lugter her anderledes? Bor du her? 
Her er rart! Må vi lege med det her? Vi har 
også et mærkeligt toilet i vores hus i Sverige.

Sanserne er i brug

Så er dialogen i gang, og det er bare om at hol-
de den vedlige og få den bragt ind i de baner, 
jeg gerne vil, så vi ikke fortaber os i alle bør-
nenes skønne historier. Børnene bænkes – lidt 
modvillige, for det er jo så spændende. Men de 
er i skole, og skoletimen begynder.

Jeg skal først orientere mig om, hvor de er 
i deres viden om øko… Så vi afprøver ordene: 
Ved I hvad øko og øko-mad er? Har det noget 
med natur at gøre?

Børnene har nemlig ofte et fint ordforråd, 
men de har sjældent den store baggrundsviden 
om, hvad ordene egentlig betyder.

Klassen bliver delt op i to grupper, og jeg 
tager den ene gruppe med ind i vidensrummet. 

Her arbejder vi med vand, energi, kompost og 
sand, og det er læring ved hjælp af leg, forsøg, 
prøv selv, se her, gør som jeg, man kan også 
gøre sådan her eller lugt til vandet nu, se solen 
skinner på solcellerne nu, hvad sker der, tør du 
holde den levende regnorm og lav noget mad 
til den.

Mens vi laver hands-on og bruger miniin-
stallationerne – for eksempel de små vaskema-
skiner, der kan rense vand – fortæller jeg om 
naturen og de specielle ting, vi har og kan i Det 
økologiske Inspirationshus.

græsdukker

Den anden gruppe er i oplevelsesrummet, hvor 
der er gjort klart til at lave noget, som de kan 
tage med hjem. Spirehaver, græsdukker, skral-
dekunst eller bagværk fra masseovnen.

Især græsdukker er gode til læring. Mens 
børnene arbejder med dukkerne, fortæller 
vi, hvordan dukken bliver til affald og græs 

igen – hvordan natur nedbrydes og bliver til 
ny natur.

Vi kommer rundt om natur (dukken er 
lavet af græs), håndværk (den laves af dig med 
hænder), materialevalg (snore og tøj), ejerskab 
og personligt udtryk, kært minde (den kommer 
med hjem), fremvisning til andre (se hvad jeg 
har lavet selv, skal jeg vise dig, hvordan man 
gør?), færdigheder (klippe/knuder/vælge), bære-
dygtighed (den kommer engang tilbage til na-
turen igen), affald (hvor smider man affald hen 
og hvad med dukken?), losseplads, forbrænding, 
genbrug (til dem, der kan rumme det også).

Endelig kan dukken lege, og rollelegene 
kommer helt af sig selv og handler for det me-
ste om, hvad børnene selv har oplevet her i dag. 
Det er en god måde at huske på.

Viden, nysgerrighed og mod

De to hold bytter, og derefter samles vi og 
runder af. Det kan være ting, der ikke er blevet 
færdig, spørgsmål eller madpakker, der kom-
mer frem igen.

Vores fordybelsestid har vi i Jytte Abilds-
trøms dukkemuseum, som vi er så heldige at 
have i stueetagen – en fantastisk verden af duk-
ker og eventyr. Her sidder vi stille og fortæller 
et af Jytte Abildstrøms gendigtede eventyr, 
inden vi vinker farvel.

For mig er det utrolig vigtigt, at børnene 
ikke bliver tyngede af historier om, hvor galt 
det kan gå. Vi kan ikke lægge ansvaret for 
fremtiden på børnene. Det er de voksnes op-
gave at tage de tunge byrder i forhold til miljø, 
bæredygtighed og økologi – men også at ruste 
børnene med viden, nysgerrighed og mod.

Og hvis vi går foran som flittige og trovær-
dige forbilleder, skal børnene til sin tid nok 
tage ansvaret på sig med interesse, forståelse og 
masser af energi.

Derfor er vejen frem ikke løftede pege-
fingre. Men troværdig, sjov og glad formidling 
fyldt med informationer, som børnene har go-
de muligheder for at huske, fordi de er koblet 
på oplevelser, historier og konkrete ting, som 
de får med hjem.

Hvordan  
kommer jeg videre  
med altankassen?
Tag skovlen i egen hånd og 
skab dit eget grønne nabolag 
– og mist ikke modet, det 
er nemmere end man skulle 
tro!

Nybyggerier glemmer det grønne.  
Foto: Niels Johan Juhl-Nielsen

Af Creative Roots

Der er mange måder at komme videre på 
med omstillingen til bæredygtighed. Både 
derhjemme, i nabolaget og i det offentlige 
rum i al almindelighed.

I Creative Roots har vi erfaringer med 
at der mange butikker og forretninger, der 
er villige til at forære planter, blomster og 
urter til et godt formål, hvis de alligevel skal 
smides ud.

Byggemarkeder ligger ofte inde med 
masser af resttræ og brugte paller, som ikke 
kan sælges fordi de er blevet beskadiget. Alt 
sammen kan forhandles til en fornuftig pris 
eller endda anskaffes helt gratis. Så det er 
virkelig overkommeligt at komme i gang 
med f.eks. etablering af højbede.

Derudover kan det være guld værd, at 
forhøre sig hos de forskellige byggefirmaer i 
området, hvorvidt der kan laves en aftale om 
at hente materialer fra deres genbrugscon-
tainere. Ved nybyg eller renovering af byg-
ninger bliver der smidt store mængder af 
træ ud og firmaerne er som regel kun glade 
for at få tømt deres containere på en alter-
nativ måde.

I sidste ende handler det om, at have øjne 
og ører åbne og spørge løs! 

Creative Roots er en sammenslutning af 
landskabsarkitekt- og bydesignstuderende 
på det naturvidenskablige Fakultet af  
Københavns universitet Life.

Formålet med foreningen er at skabe 
kreative processer mellem studiemiljøet på 
universitetet og det professionelle liv såvel 
som mellem studerende og lokale borgere 
gennem realisering af midlertidige projekter 
i samarbejde med Frederiksberg Kommune.
Blandt senest realiserede projekter er Pop-
op Haver og Open Streets. Læs videre her: 
www.creativeroots.dk

Et frø bliver til en plante hvis den får lys, jord og vand. Foto: Det Økologiske Inspirationshus

Regnorme spiser gamle plantedele og laver ny jord. Foto: Det Økologiske Inspirationshus
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At bo i fællesskab
Frederiksberg er rig på boligforeninger

Udvikling  
i fællesskab
Selvforsyning i 
Lindevangsparken

Kilde: Husrum nr. 12,  
udgivet af Frederiksberg Boligfond 

Frederiksberg er rig på boligkarréer og gård-
laug, hvor boligforeninger af forskellig slags 
organiserer sig i forskellige typer af fælles-
skaber.

I fællesskaberne kan udvikles og aftales 
ordninger om arealanvendelse og vedligehol-
delse, men også sociale arrangementer med 
plantebytte, fællesspisning og børnearran-
gementer kan her blive til virkelighed. Men 
også samarbejdet med kommunen har stor 
indflydelse på ånden og standarden rundt i 
fællesskaberne.

I Malthe Bruuns Gård under Frederiks-
berg Boligfond havde Birthe Sværke Ander-
sen et ønske for et lille parkanlæg foran be-
byggelsen og lige over for Lindevangsparken. 
Det fik hun lejlighed til at præsentere på et 
møde, som kommunen havde inviteret til for 
at høre lejernes synspunkter.

”Buskene der skal plantes i vores anlæg, 
kan man forestille sig, at det bliver brombær- 
eller stikkelsbærbuske? Det kunne være godt 
for borgerinddragelsen. Hvorfor ikke plante 
noget, som borgerne har nytte af ?”, spurgte 
Birthe Sværke Andersen og fortsatte: ”Der 
kan også sås krydderurter i højbedene, som 
alle så kan bruge af !”. 

Kommunen har taget vel imod forslaget 
og resultatet kan beskues i området.

morten Jung (r): 

i ”Det økologiske 
Inspirationshus” har  
vi et fint mødested  

I ”Det økologiske Inspirationshus” 
har vi allerede et fint mødested for det  
folkelige miljøarbejde, hvor man kan 
mødes og  drøfte hvordan omtanke for 
miljøet bliver en naturlig del af vores 
hverdag.  

Herudover skal  ”folket” mødes om 
at cykle mere.  Anlæg af cykelstier skal 
fortsat prioriteres på Frederiksberg. 
Det har altid været en radikal mærke-
sag og det bliver det ved med at være.

 
Balder mørk andersen, 
(SF):  
Vi ønsker at der etableres 
et miljøpunkt på 
Frederiksberg

SF ønsker fortsat, at der etableres et mil-
jøpunkt på Frederiksberg. Et sådant skal 
arbejde med miljøoplysning, konkrete ind-
satser, undervisning og grønne oplevelser 
for både borgere og turister. Et miljøpunkt 
vil bidrage til opfyldelse af kommunens 
miljømålsætninger ved at udbrede forståel-
sen af miljøproblemer og kendskabet til de 
løsninger borgerne selv kan arbejde med. 
Desuden vil det understøtte en ambitiøs 
indsats for lokalbaseret klimatilpasning og 
energibesparelser i private boliger.

På trods af forskellige boformer har gårdlaugene fælles interesser. Foto: NJ Juhl-Nielsen

I sensommeren til trækker sentblomst-
rende krydderurter bier fra nær og fjern.  
Foto: Inger Vedel

være opmærksom på den sociale bæredyg-
tighed.

Frederiksberg Boligfond er en privat ud-
lejer på Frederiksberg, med en kommunal 
tilknytning, hvis ejendomme igennem flere 
generationer har været rammen om mange 
frederiksbergborgeres liv. Der har været 
tradition for et frugtbart samarbejde mel-
lem lejerne og ejer og kommunen. Dette 
kan eksempelvis ses i de mange byfornyel-
ser, der i dag præger svømmehalskvarteret. 
Desuden er en del af Boligfondens lejemål 
igennem årene blevet udlejet via sociale 
henvisninger fra kommunen eller søgt 
direkte af boligtrængende. De seneste år 
er den sociale balance desværre kommet 
under pres, ikke mindst efter, at et flertal 
i Frederiksberg Boligfonds bestyrelse for 
et par år siden besluttede, at der skal laves 
’gennemgribende’ forbedringer af lejemål, 
efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. 
Dette betyder lejligheder med meget store 
huslejestigninger, i visse tilfælde op imod 
en fordobling. Hensigten her er at lave 
dyre renoveringer, så lejen kan pustes mest 
muligt op. Dette kan opfattes som om, at 
Boligfonden fjerner sig fra sine egne sociale 
værdier, da lejlighederne bliver for dyre for 
almindelige lønmodtagere og noget nær 
ubrugelige i forhold til de sociale henvis-
ninger, kommunen gør brug af. 

De meget dyre lejemål sætter også en 
begrænsning for den sociale dynamik, der 
ellers har kendetegnet Frederiksberg Bolig-
fond igennem tiden. De unge kunne ’flyve 
fra reden’ til en lille og billig lejlighed, et 
ældre ægtepar kan flytte fra 4. sal til stuen, 
når benene ikke kan mere, børnefamilien 
kan bytte sig til en større lejlighed osv. De 
meget dyre lejemål gør det sværere for folk 
at flytte og bytte på denne måde.

Frederiksbergs Boligfonds ageren er ikke 
enestående blandt private lejlighedsudle-
jere. Men det kan undre når Boligfonden 
ellers har værdier og visioner med fokus 
på miljø, klima og socialt ansvar og kom-
munen vælger politiske repræsentanter til 
bestyrelsen. Man kan nemt få den tanke, at 
det økonomiske fokus hos private udlejere 
ikke er særligt langsigtet. Ejendomme bli-
ver ikke løbende vedligeholdt, tomme lej-
ligheder bliver ikke genudlejet, da det give 
ejerne bedre mulighed for at iværksætte en 
”gennemgribende”, ofte unødvendig, reno-
vering, for at kunne presse huslejen op.  Til 
gengæld ville flere ejendomme have stor 
gavn af at få en ny legeplads, at få isoleret 
og klimarenoveret eller helt udskiftet taget 
- og få sat solceller op. 

Af Mette Bang Larsen & Niels Johan Juhl-Nielsen 
Beboere i Frederiksberg Boligfond

Befolkningstætheden på Frederiksberg er 
stor og over 95 % af boligerne på Frederiks-
berg er i flerfamilieboliger og etageejen-
domme. Og andelen stiger - forstærket af 
urbanisering, med nye flyttemønstre. Der er 
flere, der søger mod de større byer og færre, 
der flytter herfra. Der sker en boligfortæt-
ning, hvor lofter inddrages og der bygges til 
hvor kommunen tillader det. Frederiksberg 
er derfor præget af befolkningsvækst og er 
med de over 100.000 borgere på bare 8,77 
km2 Danmarks tættest befolkede kommune. 
Hvis Bornholm med sine 588 km2 havde 
samme befolkningstæthed, skulle her bo ca. 
6,8 millioner!

Almennyttige boliger, der ellers er en af 
hjørnestenene i vores velfærdssamfund, er 
der relativt få af på Frederiksberg. De ud-
gør kun lidt over 10 % af boligerne, hvilket 
afspejler en bevidst boligstrategi hos de 
konservative, siden 1960´erne. Til gengæld 
er der mange private udlejningslejligheder, 
andels- og ejerlejligheder. I det enkelte 
kvarter eller omkring den enkelte gård lever 
der en mangfoldig gruppe af mennesker, 
med meget forskellige sociale og økonomi-
ske ressourcer og vidt forskellige interesser. 
Omkring den enkelte gård kan der være be-
boere, der bor til leje alment eller privat, bor 
i en andelsbolig eller som ejere af deres egen 
lejlighed. Derfor kunne kommunen komme 
med et væsentligt bidrag til lokalområderne 
ved at understøtte fællesskaber, på tværs 
af de enkelte boformer. I gårdlaug eller 

lokalområder, der ikke nødvendigvis har 
den samme ejerform, kan der sagtens være 
fælles mål og behov, f.eks. når det gælder af-
faldshåndtering, opsætning af solceller eller 
etablering af grønne tage.

mange slags boformer 

I de almene boliger tjener ingen penge på 
huslejen, idet beboernes penge skal komme 
alle til gavn. Derfor er det at bo alment 
også noget andet og mere end blot at have 
tag over hovedet. Det er en unik boligform 
med et væld af fælles aktiviteter, der binder 
beboerne sammen. Boligformen bestem-
mer, at mange løsninger skal findes i fælles-
skabet. Sådan er situation ikke i de private 
udlejningsejendomme. Selv om det private 
er reguleret af en anden lovgivning, er det 
dog muligt at skabe bæredygtige boliger og 
lokalområder. En forudsætning for dette er 
dog et konstruktivt samarbejde mellem le-
jere, udlejere og kommunen.

Boligforeningernes samarbejde med 
kommunen kan være løftestang for mange 
nødvendige tiltag, men man har ofte set, 
at ikke mindst aktive beboeres initiativer 
kan have stor betydning for nye tiltag i de 
enkelte ejendomme og bebyggelser. Det kan 
handle om alt fra affaldssortering, bytte- og 
genbrugsordninger, klimarenoveringer, op-
sætning af solceller eller sociale aktiviteter.

Frederiksberg Boligfond – en privat 
udlejer
Når man beskæftiger sig med bæredygtig-
hed på boligområdet, er det vigtigt ikke 
kun at have fokus på det grønne, men også 
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Tiden kalder på 
nytænkning og 
hensyn til kommende 
generationer

Kolding Kommune har igangsat et omfat-
tende udviklingsprojekt for hele kommu-
nen, der hedder ”Vi designer livet”. Statens 
Kunstfond har gang i en ambitiøs konkur-
rence for arkitekter og planlæggere med 
overskriften: ”Kan vi tegne et nyt land?”. 
Unge mennesker – bekymret for hvad frem-
tiden bringer - organiserer sig i kampagnen 
”Omstilling NU” og Danmarks Radio, dag-
bladet Information og Veluxfonden er gået 
sammen om ”Vores omstilling”, der samler 
i hundredevis af projekter for omstilling 
til bæredygtighed til inspiration for endnu 
flere.

På Frederiksberg hedder den centrale 
kampagne fortsat ”Hold byen ren!” men nu 
peppet op, så det hedder: »Det er god stil at 
rydde op efter sig selv«.

Frederiksberg Kommune har virkelig 
brug for en ny fortælling!

Pulje til  
grøn omstilling
Frederiksberg Kommune har oprettet en 
pulje til grøn omstilling, der skal bruges til 
at styrke borgernes engagement i en bære-
dygtig omstilling gennem lokalt forankret 
samarbejde, formidlingsaktiviteter og andre 
initiativer, der kan fremme en bæredygtig 
udvikling.

Puljen er i 2013 på 100.000 kr. By-og 
Miljøområdet behandler løbende de forslag, 
der kommer ind. Puljen er en forsøgsord-
ning i 2013. Primo 2014 vurderes om ord-
ningen fortsætter.

Torsdag d. 10. okt.: Offentligt møde med repræsentanter fra de 
politiske partier i By- og Miljøudvalget. Den 
Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, kl. 19.30.

Lørdag d. 12. okt.:  Åbent hus i Det økologiske Inspirationshus 
Allégade 7-9 kl. 10-15. 

I gennem hele perioden vil Foreningerne være på gaden for at uddele 
indstik og eget materiale. Der vil være løbende indslag i Københavns 
Miljø-tv’s sendetid (se side 12).

Agenda21 Center på Hospitalsgrunden!

Beboere i Domus Vista Park får pris!
Skybruddet den 2. juli 2011 ramte også Fre-
deriksberg. Kommunen har så udarbejdet 
en Klimatilpasningsplan. Men som i andre 
kommuner har også Frederiksberg-borgere 
givet forslag til at reducere sårbarheden ved 
skybrud i fremtiden.

Et forslag fra boboere i Domus Vista 
Park III i kommunens vestlige del kunne 
således tildeles en særlig Skybruds-pris af 
Frederiksberg Forsyning. I stedet for et stort 

flisebelagt område mellem husene, foreslår 
beboerne en løsning delvis med blomster-
bede med det formål at forsinke regnvandet 
i at nå kloakkerne. En hældning af fliserne 
vendt ned mod husmurene foreslås også æn-
dret. I forslaget er også indarbejdet vertikale 
haver!

Der er brug for en bred vifte af forskel-
lige løsningsmodeller, som kan bringes i spil 
sammen med borgerne. 

Da alverdens ledere mødtes til FN’s 
konference om udvikling og miljø i Rio i 
1992 blev et af resultaterne en anbefaling 
til over hele verden lokalt at etablere 
udviklingscentre for bæredygtig udvikling. 
For sådan lød dagsordenen for det 21. 
århundrede.

Frederiksberg Kommune har i en årræk-
ke indrettet sig på rådhuset med et kontor, 
der har fokus på agenda-arbejdet. Men et 
egentligt center ude blandt borgerne, med 
rådgivning og information og hvor borgerne 
selv er en integreret del af arbejdet, har 
kommunen forsømt.

Det skal dog nævnes, at kommunen i 
de senere år har bidraget med kr. 100.000 
til undervisning af de yngste årgange i Det 
økologiske Inspirationshus.

Det kan vi gøre meget bedre! 
Vi skal på Frederiksberg sammen udvikle 
en ny fortælling om omstilling til bæredyg-
tighed!

Torsdag d. 26. sept.: Indstik i Lokalavisen Frederiksberg

                                   Indslag i Kanal 4  Frederiksberg-Lokal-tv  
kl. 22. (på Kanal Hovedstaden)

Lørdag d. 28.sept :   Indslag i Københavns Miljø-tv kl. 11.  
(på Kanal Hovedstaden)

Torsdag d. 3. okt.:   Offentligt møde med repræsentanter 
fra foreningerne i Det økologiske 
Inspirationshus Allégade 7-9. Kl. 17-19. 

Arrangementer i forbindelse med Omstillingskampagnen

Henvendelse vedr. avisen ”Omstil Frederiksberg”: Niels Johan Juhl-Nielsen, njjnielsen@yahoo.dk


