Omstil Frederiksberg

Sæt turbo på arbejdet for et bæredygtigt Frederiksberg . november 2021

Grøn omstilling – version 1.2
I 2013 udgav de grønne foreninger avisen
„Omstil Frederiksberg“, der blev husstandsomstillet med Frederiksberg Bladet. I
avisen giver de forskellige grønne foreninger deres bud på, hvad der bør gøres på
Frederiksberg for at fremme omstillingen.
Her 8 år efter må vi desværre konstatere, at der ikke er sket meget. De fleste
artikler kunne trykkes igen og læserne ville
tro de var helt nye og aktuelle. For eksempel er der stadig ingen cykelsti på Frederiksberg Alle og 4 af 8 vejbaner på alleen er
stadig fyldt op med parkerede biler. Det
meste af transporten er endnu ikke „omstillet“ og bynaturen er ikke blevet væsentligt styrket, tvært imod er flere områder af
kommunen i stedet blevet tættere bebygget.
For at sige det lige ud: Vi opfatter at
flertallet i Frederiksberg Kommunalbestyrelse er „fodslæbende“ over for at gøre
noget reelt ved kommunens klima- og
CO2-aftryk og for at styrke bynatur og
biodiversitet. Der er udarbejdet strategier
og opstillet planer, men der har ikke været
megen handling bag ordene. Er Ladegårdsåen eller Grøndalsåen f.eks. blevet
genåbnet?
Kompenserer kommunen naturen hvis
anlægsaktiviteter eller lignende betyder at
naturen forringes? Alt sammen noget som
grønne foreninger opfordrede til for 8 år
siden. Se linket Der er selvfølgeligt sket
lidt. Der er kommet flere el-biler på gaderne, herunder også kommunale el-biler
og el-busser. Der er sået lidt frø i grønne
striber gennem byen. Der er sket små
justeringer af parkeringsreglerne, og det
er ikke noget der betyder en reduktion i
antallet af parkerede biler. Der er gennemført flere klimatilpasnings-projekter, men
meget lidt der reducerer byens udslip af
CO2. Faktisk er byens reduktion af

CO2-udslippet gået i stå, hvis man altså
ser bort fra fjernvarmens øgede forbrug af
biobrændsel; en brændselsform som der
nu efter yderligere 8 år, er næsten fuld
konsensus om ikke er hverken bæredygtigt eller CO2 neutral.
Men det at der er sket noget gør, at vi
ikke bare genoptrykker den gamle stadig
aktuelle avis, men i stedet kaster os ud i at
få skrevet nye artikler, som kan gribe nogle
af de nye trends i den grønne omstilling.
For den grønne omstilling er i dag
endnu vigtigere end den var for 8 år siden.
Fordi det, som tiden går uden tilstrækkelig omstilling, bliver stadig vanskeligere
at standse temperaturstigningerne og de
dermed følgende forandringer i jordens
klima.
Fordi fortsatte klimaforandringer vil
betyde en katastrofal reduktion i klodens
biodiversitet, hvor mange arter er på vej til
at uddød.
Fordi klimaforandringerne
også medfører helbredsrisici
for befolkningerne, på Frederiksberg vil opvarmningen af
HotSpots, som kunstgræsbaner og asfaltbelagte arealer
give helbredsproblemer.
Fordi det ikke er nok at lave klimatilpasning, klimaforandringerne skal også
modarbejdes.
Fordi kommunerne har en særlig
opgave, som leverandør af service tæt på
borgerne, kan kommunerne omstille til
grønne løsninger.
Derfor denne internet-avis. Endnu en
gang er det repræsentanter for de grønne
foreninger der skriver artiklerne. Temaerne spænder fra Frederiksberg kommuneplan og kommunens biodiversitet over
trafik til Frederiksberg Boligfond.

Redaktionen udgøres af medlem af Sociale
Entreprenører i Danmark, Niels Johan
Juhl-Nielsen, Thyge Enevoldsen, medlem
af Danmarks Naturfredningsforening og
Inger Vedel, aktiv i NOAH – Friends of the
Earth Denmark. Inger Vedel har layoutet

Frederiksberg Hospitalsgrund
som et CO2- neutralt område.
Læs mere side 3

Frederiksbergs biodiversitet kan styrkes
ved at opsætte flere fugle og insekthoteller
Læs mere side 4 - 6

Privatbiler fylder meget i Paris‘ og
Frederiksbergs bybilleder
Læs mere side 10-13
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Udsigt fra Frederiksberg Rådhustårn over en tæt bebygget by med mursejlere i luften.
Frederiksberg er en certificeret mursejlervenlig kommune. Foto: Karsten Klintø
avisen. Indholdet i de enkelte artikler er
alene forfatternes ansvar.
Artiklerne lægges op som en net-avis,
og vi håber, at alle vil være behjælpelige
med at få indholdet spredt på Frederiksberg.

Gård i en af Frederiksberg Boligfonds
ejendomme
Læs mere side 14

Kommuneplanen
kigger bagud
– ikke fremad!
Planen burde i stedet være grundlæggende
revideret, så den klart kunne afspejle de
mange gode intentioner, som der (trods
alt) er i teksten i den nye plan. Men de
gode intentioner er ikke indarbejdet i
planens handlingsdel, og fremstår derfor
mest som va
rm luft! Intentionerne kunne i stedet have
været indarbejdet med fokus på en mere
bæredygtig udvikling til gavn for borgerne
i vor kommune. Den nye kommunalbestyrelse bør derfor efter valget beslutte, at der
i 2023 skal udarbejdes en ny reel fremadrettet kommuneplan.
Mangel på plads
Frederiksbergs største problem er mangel
på plads, kommunen er mange steder
overbebygget og dette skaber alvorlige
trængselsproblemer og begrænsede opholdsarealer. Det er derfor vigtigt, at der
kommer realiteter bag kommunalbestyrelsens princip om, at byen ikke prioriterer
boliger for enhver pris. Desværre virker det
ikke sådan i dag. Igen og igen vedtager et
flertal i kommunalbestyrelsen lokalplaner
der øger fortætningen, senest på Vodroffsvej (Prins Henriks Skole), på Rolighedsvej
(Bycampus) og på Kong Georgs Vej.
Frederiksberg er et af de tættest bebyggede områder i Nordeuropa og vi kan ikke
fortsætte den uhæmmede fortætning, som
har været kendetegnet for kommunens
politik i de seneste år. Hvis ikke man tager
dette alvorligt, vil det få alvorlige konsekvenser for vor kommune. Problemerne er
blevet aktualiseret af Corona krisen, hvor
man virkelig oplever, at der er alt for lidt
plads, når byens beboere er tvunget til at
opholde sig i nærområdet. Især vore grønne områder er under et voldsomt pres. Vor
vision er, at Frederiksberg skal have meget
mere vild natur. Det er ikke nok med grønne facader og tage. Vi skal overalt i byen
have flere træer, nye større parkanlæg,
grønne pletter, blå elementer med vand,
blomsterenge, hvor der er mulighed for
det. Grønne stier skal blive til grønne
korridorer der binder de grønne områder
sammen.
Frederiksberg Hospitalsgrund
Når Frederiksberg Hospital rykker ud, er
det vigtigt at områdets nuværende grønne
struktur bevares. Her vil der være mulighed for at skabe nye offentlige tilgængelige parkanlæg og grønne åndehuller.
Disse arealer har tidligere haft en
vigtig biologisk, social og bymæssig betydning og det er vigtigt at bevare dette enestående særpræg. Der er muligheder for ny
bebyggelse på hospitalsgrunden, men ny
bygninger skal tilpasses områdets eksisterende bygnings masse. Det vil være katastrofalt, hvis man finder på at opføre højhuse på arealet.

Ladegaardsåen
Det er meget glædeligt at man i forbindelse med Rolighedsvej Bycampus vil anlægge en ny park ud til den grønne sti. Desværre er den kommende parks areal ikke
særligt stort, men kunne være starten på
en stor ny grøn oase, som kunne aflaste
Landbohøjskolens Have og blive en ny
attraktion på Frederiksberg. Vest for Lokalplanområdet ligger et område som på
nuværende tidspunkt anvendes af Københavns Universitet. Her ligger også det
fredede historiske landsted Rolighed, og
omkring bygningerne og ud til Åboulevarden ligger der store værdifulde grønne
arealer med et vådområde. Vor vision er at
dette areal på sigt udlægges til en park, der
kan forbindes med Den Grønne Sti, den
kommende park ved Bycampus og en
genåbnet Ladegaards Å.
Sammenhængene grønne områder
Frederiksberg har også en enestående
mulighed for at samtænke Frederiksberg
Have, Søndermarken,Solbjerg Parkkirkegård og Søndermarkens kirkegård i et
sammenhængende grønt område, hvor
bynaturen og biodiversiteten kan styrkes.
Men vi er bekymrede over det pres der er
på haverne på Frederiksberg Bakke og de
nærliggende kirkegårde. Slotshaverne er

Ladegårdsåen i
1960‘erne, kort før den
blev rørlagt.

Illustration fra
kommunens debatoplæg
om Hospitalsgrunden.

Frederiksberg fik en ny
kommuneplan og plan for
en bæredygtig udvikling i
foråret 2021. Desværre var
planen stort set en
gentagelse af planen fra
2017, men med små
korrektioner, hvor et flertal
i kommunalbestyrelsen,
via tillæg til
kommuneplanen gjorde
noget andet end det
planen fra 2017 lagde op til.

fredet og udlagt som grønne kiler af regional betydning i Fingerplanen. Søndermarken er det eneste sted i kommunen med en
smule vild natur med stor betydning for
biodiversiteten i vor kommune. Vore naturområder er ikke reservearealer for aktiviteter og anlæg der ikke er plads til andre
steder, desværre er dette allerede en
realitet.
I Søndermarken er der givet tilladelse
til en kommerciel klatrebane, hvilket vi
finder er meget kritisabelt. Ligeledes er vi
bekymrede over at man i kommuneplanen
stadig har markeret en ny Metrostation
På Solbjerg Kirkegård gives der plads til
placeret inde i Søndermarken, ved hjørnet
gamle træer og dermed en lang række svampe af Roskildevej og Søndre Fasanvej.
og insekter
Vi finder, at det er vigtigt, at der gøres
mere for at beskytte og udvide de fredede
grønne arealer og kulturhistoriske værdier
på og omkring Frederiksberg Bakke. Vi har
noteret at der i den seneste tid, har været
meget fokus på Solbjerg Parkkirkegård, der
er et af de største grønne tilbageblevne
områder i kommunen. Kirkegården er i
kommuneplanen udlagt som kommende
park.
Desværre har kommunen i de senere år
tilladt, at store arealer af kirkegårdens
arealer er udtaget til bebyggelse. Kirkegården er det vigtigste og største kommunalt
ejede naturområde af stor kulturhistorisk
og rekreativ værdi. Her er der et stort potentiale for at styrke biodiversiteten i
fremtiden. Derfor
bør kirkegården
fredes.
Ligeledes er det
nærliggende at
Søndermarks Kirkegård indgår i sådan
en fredning, så man
får udvidet den
grønne kile i området. På den anden
Løgplæne på Søndermarks Kirkegård
side af Frederiksberg Have ligger to
områder som ligeledes burde indgå i de
allerede eksisterende fredninger omkring
Frederiksberg Have. Det drejer sig om
Frederiksberg Gamle Kirkegård og De
Grønne Haver i Allegade. Frederiksberg
Alle er jo fornylig blevet fredet så det ville
være nærliggende.

Bestyrelsen i Frederiksberg,
Danmarks Naturfredningsforening
afdeling:
Niels Hartung Nielsen (formand)
Anne Elisabeth Bæklund
Mette Christensen
Thyge Enevoldsen.
Hanne F. Hauer
Jakob Nielsen
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Fredede bygninger
Bevaringsværdige bygninger
Områdets afgrænsning
Illustration: KUBEN management,
Solceller og byudvikling
Frederiksberg Hospital

EN CO2-NEUTRAL HOSPITALSGRUND
– en bydel med egen energiproduktion via solceller og grundvandslagring er mulig
Med omdannelsen af det gamle Frederiksberg Hospital
til et nyt byområde, er der gode muligheder for at opnå en
CO2-neutral bydel med en stor egen energiproduktion,
hvis det tænkes ind fra starten. Solceller i kombination
med grundvandslagring af energi anvendes til dels
allerede på Operaen på Holmen, men her anvendes ikke
grundvand, men i stedet havvand i kombination med
solceller. På Frederiksberg er der gode muligheder for at
anvende grundvandet.

Skiftertag med solceller
kombineret med sedum.

Der er et ønske om at fastholde hospitalsområdet som et grønt
byområde med en forholdsvis lav bebyggelsesprocent på 110. Da
det samtidigt er kommunen, der nu ejer området, er der gode muligheder for at anvende lokalplanlægningen og tinglysning til at
sikre den udvikling man ønsker. Et tidligere eksempel på en kommune, der benyttede denne model, var Stenløse Kommune (i dag
Egedal), som tinglyste en række krav til det såkaldte Stenløse Syd
område, som bygherrerne, der ønskede at udvikle området, skulle følge.
Det er særligt solceller, der er en udfordring at få indpasset i byområdet, men er
tagene på det kommende byggeri udformet så de er velegnede til solceller, er der
gode muligheder. Det kan f.eks. ske ved at lokalplanen regulerer de nye bygningers
geometri, og at tagflader stilles til rådighed for et selskab, der leverer den producerede el til Frederiksberg Forsyning. Ligeledes er der gode muligheder for solceller på
de eksisterende tage, der i stort omfang er sorte skiffertage, og hvor solceller nemt
lader sig integrere, uden af det ændrer meget på tagenes æstetik. Forslaget er
yderligere beskrevet i rapporten „Solceller og Byudvikling, Frederiksberg Hospital“,
Kuben Management, november 2020.
Grundvandslagring er en anden teknologi, der er velegnet for hospitalsområdet
og i det hele taget for Frederiksberg fjernvarmeforsyning. Her er det nærliggende at
udnytte de positive erfaringer med grundvands baserede køle- og varmeløsninger,
som fra 2018 er blevet anvendt til Bispebjerg Hospital i København. Med denne
teknik kan der spares op til 90% af det normale energiforbrug til køling, samtidigt
med at der herved tilføres varme til grundvandet i sommerhalvåret. Dette kan
udnyttes af varmepumpe anlæg i varmesæsonen, som herved kan opnå en meget
effektiv drift.
Teknologien er meget udbredt nord og syd for Danmark, men der er også danske virksomheder, der har mere end 30 års erfaring med den teknologi. Den anvendes f.eks. af Københavns Lufthavn, Widex, Grundfos og ikke mindst på Bispebjerg
Hospital. Link til anlægget på Bispebjerg.
Udnyttes en sådan teknologi til hospitalsområdet på Frederiksberg, kan man
reducere brugen af træflis og affald i den nuværende fjernvarmeforsyning. Kombineres dette med anvendelse af solceller på bygningerne i området, vil det være
muligt at opnå en meget vidtgående CO2 besparelse, ligesom det vil være muligt at
opnå en betydelig selvforsyning med vedvarende energi for Frederiksberg.
www.carbonzerocities.dk.
Peder Vejsig Pedersen og Jakob Klint, september 2021
Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger

Flere mærker solpaneler er velegnede i kombination med skifertage
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Se nedenfor. Køling i sommertiden. Koldt grundvand pumpes fra „kold“
brønd gennem en varmeveksler, hvor det opvarmes med internt kølevand
(varmt), inden det ledes tilbage til jorden, gennem „varm“ brønd.
Kuldelageret, opbygget omkring „kold“ brønd i grundvandsmagasinet i
vintertiden, tømmes samtidig med et varmelager opbygges
i grundvandsmagasinet omkring „varm“ brønd. Da hele den oppumpede
grundvandsmængde ledes tilbage til grundvandsmagasinet, sker der
ikke noget forbrug af grundvandsressourcen.

Opvarmning i vintertiden. Varmt grundvand pumpes fra „varm“ brønd
igennem en varmeveksler, hvor grundvandet afkøles med internt
kølevand, inden det ledes tilbage gennem „kold“ brønd. En varmepumpe
hæver temperaturen i kølevandet til en temperatur, der kan anvendes til
opvarmningsformål. Varmelageret opbygget omkring „varm“ brønd i
grundvandsmagasinet i sommertiden tømmes samtidig med at et
kuldelager opbygges i grundvandsmagasinet omkring „kold“ brønd.

Solbjerg Parkkirkegård rummer flotte gamle løvtræer og har derfor levesteder til insekter, fugle og svampe.
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Biodiversitet i byen
Miljøministeren inviterede d. 5. februar
2021 alle landets 98 kommuner til at
deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud
på, at kommunerne skal „udvikle de
bedste biodiversitetsprojekter – og kun
fantasien sætte grænser ... Projekterne
bedømmes på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden
om vild natur og naturens egenskaber til
borgerne. Kommunen kan også vælge at
fokusere på noget helt andet, for at gøre
deres kommune VILD“
Kun 6 kommuner deltager ikke i
miljøministeriets konkurrence om at blive
landets vildeste kommune, og Frederiksberg kommune er en af dem. Imens har 92
kommuner landet over kastet sig over at
udvikle eksperimenterende projekter
med det mål at styrke biodiversiteten i
deres kommune. For som miljøministeriet
og kommunerne siger: det vigtige er ikke
konkurrencen, men det at være med og
udnytte muligheden for, at gøre Danmark
vildere.
Nu kunne man mene, som flertallet i
kommunalbestyrelsen, at der ikke er en
natur at gøre vild på Frederiksberg, men
det er en ærgerlig undervurdering af
værdien af byens bynatur for landets
biodiversitet. Og bynaturen kan sagtens
gøres vildere.
Bynatur
Bynaturen er noget særligt. Det er ikke én
størrelse, snarere en mosaik af forskellige
biotoper, der grænser op til hinanden og

kombineres på forskellige måder som
sjælden ses uden for byen. I bynaturen
træffer man arter, både dyr og planter, som
er tilpasset betingelserne og har specialiseret sig i at leve under byens forhold. Hos
nogen af den indgår det endda i navnet,
som hos fuglen husrødstjert og planten
Geum urbanum (Feber-nellikerod).
Byen udgør en række forskellige biotoper
En af byens biotoper er „klippelandskabet“,
det består dels i bygningernes kløftdannelser, dels i de befæstede områder, fliser,
vejkanter m.m. For en fugl som mursejleren er det et ideelt terræn. Om sommerens
ses den højt over vores hoveder på jagt
efter insekter. Arten er dog i tilbagegang,
blandt andet på grund af byfornyelse og

Husrødstjerten
Husrødstjerten er karakterfugl i byer, på
jernbane- og havneterræn. Det var tidligere en fast ynglefugl ved Frederiksbergs
S-togs Station, inden dens foretrukne
biotop i rangerterrænet forsvandt med
bygningen af Frederiksberg Centret og
CBS. Siden år 2000 er der kun rapporteret
om 3 sikre og 1 usikkert ynglefund, og 4
syngende hanner. Der er ingen tvivl om,
at husrødstjerten kan finde egnede
levesteder på Frederiksberg, men der er
mangel på redesteder. Her kunne den
bruge hjælp! Den kan dog også selv finde
løsninger, som i beskrivelsen fra Nordens
Plads i 2018:

boligforbedringer. Især energibesparende
tiltag som nye tage, har reduceret deres
muligheder for at finde redepladser. Det

„I min gårdhave har en husrødstjert bygget
rede i det metalrør, der holder en af bygningens altaner oppe. Den har haft unger i godt
halvanden uge nu. Jeg har adskillige gange
set den komme med orm“ (S. Glerup)

Foto: Andreas Trepte, www.avi-fauna.info, CC BY-SA 2.5, File:Phoenicurus ochruros.jpg

er derfor vigtigt at være opmærksomme på
fx mursejler-reder ved tagrenovationer.
Mursejleren og dens reder er fredede, så
hvis deres redesteder forsvinder, skal der
opsættes kompenserende redekasser. Et
tilsvarende problem rammer Frederiksbergs Kommunes såkaldte „ansvarsart“
skimmelfagermusen, hvor Frederiksberg er
kendt som en vigtig overvintningsplads for
arten, som overvintre i bygninger f.eks.
under tage.
Fortove og andre flisebelagte arealer er
næringsfattige områder, ofte varmere end
omgivelserne, og her trives planter, som
Vejpileurt, der kan tåle tramp, og hvis
blade mindsker fordampning.
Murværk, tagflader, fliser og asfalt er
områder, hvor der kan blive tørt og varmt
og planter skal have gode rødder for at
skaffe næring og overleve. Områderne kan
være spændende, og en botaniker vil
kunne finde interessannte arter på Frederiksberg Rådhusplads! Uheldigvis anser

kommunen og mange borgere ofte planter
på disse områder som ukrudt, der skal
bekæmpes om ikke med gift så med brændende gas.
Iøvrigt er omfanget af disse „befæstede
arealer“ problematiske, da de hindrer
nedsivning af regnvand og derfor kan skabe
problemer ved meget kraftige regnskyld.
Frederiksberg Kommune har her tilladt alt
for store befæstede arealer, f.eks. omkring
Dirch Passes Alle.

Canadagæs på plænen foran Frederiksberg Slot.

Hule træer er vigtige levesteder.

Byens åbne arealer
Byens parker og kirkegårde spiller en stor
rolle for biodiversiteten på Frederiksberg.
Der er i de seneste år gjort en del for at
fremme diversiteten, bl.a. ved at lade
træstubbe stå når træer blev fældet, hvilket
har haft positiv effekt på insekter og svampe. Men der er også sket ændringer, der har
forringet bynaturen i parkerne. Især opprioriteringen af tryghed ved at fjerne kratbevoksning (fx i Lindevangsparken) og gamle
træer nær ved stier. Der er desværre ikke
lavet fortsatte studier i parkerne, men i et
biologispeciale fra Frederiksberg Seminarium skrevet i 1940’erne viser, at flere fuglearter er forsvundet fra Frederiksberg Have
bl.a. kernebider.
Parkerne har dog stadig nogle overraskende beboere. Frederiksberg Have var et
af de første lokaliteter i København, hvor
korttået træløber ynglede. Den indvandrede omkring år 2000 og har senere
spredt sig både på Frederiksberg og i København. Havens koloni af fiskehejrer er
kendt og omfatter ca. 100 reder.
Haven har en bestand af grågæs, og ind
i mellem canadagæs, som ofte også fouragerer på Damhusengen, da kommunens
arealer med naturgræs er væsentligt formindskede (erstattet af kunstgræs). Frederiksberg Have er endvidere kendt som en
vigtig overvintringslokalitet for Grønbenet
Rørhøne, og i vintermånederne, kan der af
og til tælles over 100 fugle. I Søndermarken
har natuglen i de senere år ynglet uregelmæssigt i det sydlige område, men betingelserne for arten forringes i takt med at
der opsættes mere lys og der er nu også
planer om at erstatte en stor del af græsplænen overfor slottet med et soppebassin
(over Cisternerne), hvilket vil indskrænke
uglens „jagtmarker“.
Parkerne er også kendte for deres
flagermus, og det er vigtigt at sikre, at der

Træstubbe, der får lov at stå, er vært for svampe.

Vand udgør vigtige levesteder for en lang række planter og dyr.

stadig er skadede træer der kan have
overnatningspladser for flagermus og
hulrugernde fugle og insekter. I takt med
at krav til sikkerhed mod væltede træer er
skærpet, er der behov for en plan for „veteranisering“ af træer længere væk fra
stierne.
Frederiksberg kommune har også
mulighed for at styrke biodiversiteten i de
andre større områder i byen, blandt andet
de 2 store kirkegårde, hospitalsgrunden og
Landbohøjskolens Have. Desværre ser det
ud til at disse områder langsomt mister
areal. Der er således allerede bygget på
Solbjerg og Søndermark kirkegårdes
arealer, ligesom Landbohøjskolens areal
nord for Rolighedsvej.

Frø fra tidsler føres langt omkring med vinden

Åbent vand i byen
Et af de elementer der er nødvendige for
at opnå en relativ høj biodiversitet er
vand. I Frederiksberg Have er vandkvaliteten i kanalerne dårlig, og der er brug for en
plan for at forbedre vandkvaliteten så
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Masser af frø i midterrabbaten på Roskildevej. De bliver spredet når vinden rusker i planterne.

biodiversiteten kan øges. I Søndermarken
er der muligheder i den oprensede sø
neden for det norske hus og i de nyoprettede vådområder i området „Lille Sibirien“.
Bortset fra en enkelt Nattergal i 2009 har
det dog endnu ikke givet resultater.
Et kommende væsentligt bidrag til det
„Blå Frederiksberg“ bliver projekterne
med at genåbne Ladegårdsåen og vandløbet i Grøndalsparken. Det ser til dog ikke
ud til, at København og Frederiksberg
kommune vil prioritere Gåsebækken, der
via Dalgas Boulevard og Gåsebækvej løb
gennem Frederiksberg og Valby. Flere af
disse blå elementer har det problem, at en
evt. vandføring efter en genetablering vil
være lav. Der er derfor brug for at supplere
vandtilførslen, dels i form af regnvand fra
bygninger og veje, men det kan også være
vand fra de afværgepumpninger, der i dag
sikrer vandkvaliteten i byens drikkevandsboringer, mod forureninger fra de gamle
industriområder i Valby.
Frederiksberg kan i øvrigt „prale“ af
en såkaldt §3 sø (et beskyttet naturområde), beliggende på Landbohøjskolens
areal tæt på Åboulevarden. Søen er en
rest af en fiskedam, der lå tæt på Ladegårdsåen, og den kunne, sammen med
en genåbnet Ladegårdså, så give muligheder for flere dyr og insekter i området,

hvor der tidligere er hørt syngende rørsanger.
Frederiksberg kommune har også
mulighed for at styrke biodiversiteten i
de andre større områder i byen, blandt
andet de 2 store kirkegårde, hospitalsgrunden og Landbohøjskolens Have.
Også på hospitalsgrunden kan det grønne kommer under pres, hvis kommunen
skal videresælge arealer til boligbebyggelse mm.
De midlertidige grønne områder
Ud over parker og kirkegårde udgøres de
grønne områder i kommunen af gårdmiljøer, villahaver, grønne områder langs
vejene, sprækker mellem fliserne og langs
husmure og af midterrabatter og mange
andre små levesteder.
Tilsammen har områderne stor værdi
på grundt af deres variation. Desværre er
haverne ofte præget af eksotiske planter
med begrænset værdi for de hjemmehørende arter, ligesom der i private haver
stadig bruges gift. der har negativ effekt
på biodiversiteten. Det har især påvirket
antallet af insekter negativt, ikke mindst
sommerfuglene og de vilde bestøvere. Til
gengæld er bestanden af „tam-bier“ steget
i takt med, at der er kommet flere biavlere
i byen.

Tambier kan udkonkurrere vilde bier der
blandt andet er vigtige bestøvere af frugtræer. Her er klart et behov for flere levesteder og flere insekt-hoteller til de oprindelige insekter både i haverne og på de
kommunale arealer.
Frederiksberg Kommune har en del
midterrabatter i vejene og har i mange år
prioriteret prydplanter der udskiftedes 2-3
gange om året. Kommunen har i de seneste år udskiftet en del prydplanter med
udsåede frø fra blandinger, der også er
blevet uddelt til borgere i byen. Desværre
indeholder frøblandingen ikke alene
lokale vilde arter, men også „forædlede“
arter, der ikke alle tiltrækker insekter.
Man kunne i stedet få skolebørn til,
som en del af undervisningen, at samle
frø af vilde planter fra omegnen og så
sprede disse i stedet. Flere midterrabatter
og blomsterstriber er endvidere for smalle
til at danne naturlige spredningsveje for
insekter og planter. Der er derfor behov
for bredere bælter (korridorer), der kan
forbinde de større grønne områder i byen.
Natur og biodiversitet har det ikke
nemt i den moderne effektive by. Det
største problem for biodiversiteten i en by
som Frederiksberg er, at byen igen bliver
stadig tættere bebygget. Efter en periode
med gårdsaneringer, hvor næsten al
baggårdsbebyggelse forsvandt, betyder
den øgede efterspørgsel på byggegrunde,
at de enkelte grundes muligheder for
yderligere bebyggelser søges udnyttet.
Også ekstensivt udnyttede erhvervsgrunde omdannes til tættere bebyggelser.
Flintholm kvarteret er et godt eksempel

Vejpileurt trives på standen , ved marker, i
haver og ved vejkanter.
Hulrodet lærkespore ses i Søndermarken i
foråret. En hvid form ses af og til.

viser det ændrede adfærdsmønster under
corona-pandemien et øget behov for lokal
bynatur.
Endelig er der for bynaturen et problem med byens kunstige lys. Nyere forskning tyder på, at det kunstige lys kan være
et problem for flere insekters (herunder
sommerfugles) forplantning, ligesom det
kan være et problem for flagermus og
fugle. Lysforurening (med belysning af
bygninger og træer med up-lights) er
derfor et stigende problem, der bør
bekæmpes.

Spurvehøgen er haverne og parkernes rovfugl.
Den er bygget til at manøvrere mellem træer og
huse. Gråkragen her har fundet en stub, der er
velgenet som værksted til at knække valnøddder.

på, hvorledes en gammel gasværksgrund
blev omdannet til en tæt bebyggelse med
kontorer og boliger.
Kommuneplanens krav om minimum
50% opholdsareal ved nybyggeri eller
nyindretning af bebyggelse til boliger
opfyldes i stigende grad gennem private
tagterrasser og altaner oppe i bebyggelsen. Hvis ikke et flertal i kommunalbestyrelsen dispenserer for kravet. Der er behov
at en større del af arealet „frigøres“ til
bynatur, f.eks. ved at nedlægge p-pladser
på overfladen.
En styrket biodiversitet med fokus på
hjemmehørende planter går heller ikke for
alle i spænd med et krav om, at byen
æstetisk skal være smuk.
Når planterne er afblomstrede og står
tilbage med frøstande med vigtige frø for
næste generation, ser det ofte „upasset“
ud, hvilket i en konservativ kommune som
Frederiksberg møder politisk modstand.
Byen skal se pæn ud.
Mangel på friarealer giver et pres på
dem der findes, hvorfor der kan komme
krav om udskiftning af naturgræs til kunstgræs, der tåler mere slid og i en periode
kræver mindre vedligeholdelse. Samtidigt

billeder
mursejler fra
forsiden
venbend gyvelkvæler

Naturen er dynamisk
Noget af det spændende ved biodiversiteten på Frederiksberg er dens dynamik
– nogle arter forsvinder, mens nye kommer
til. Der er ærgerligt, når arter forsvinder,
men det sker ofte på grund af faktorer,
som ikke lige er til at ændre. Hvornår mon
den sidste vilde stork ynglede på Frederiksberg? Et par ynglede i hvert fald oven
på rovdyrsburet i Zoo i 1916. På det tidspunkt var det vestlige Frederiksberg dog
stadig grønt og ubebygget.
Som tidligere nævnt går mursejlere og
gråspurve tilbage og stæren er nærmest
forsvundet i takt med indskrænkninger i
græsarealerne, mere kunstgræs og færre
ældre træer med huller til reder.
Pindsvinet har det også svært
Til gengæld flytter nye arter dyr ind, i takt
med at de bliver mindre sky over for mennesker, kan de udnytte den større tilgængelighed af mad og færre fjender, rovdyr
og rovfugle. Der er set hare i Lindevangsparken, ræve ses i perioder, og blandt
fuglene er f.eks. både sangdrosler og

Veteranisering
Veteranisering går ud på at efterligne
naturens skader og fejl på træerne, det
kan være afrevne grene, vildtskrab eller
svampeangreb på rødder. Udføres
veteraniseringen korrekt kan man skabe
et stort insekthotel, der kan give levesteder for mange forskellige dyr. Det
kan kompensere for, at gamle træer, der
udgør en fare tæt på stier, fældes.

En vild silkebi samler nektar og pollen på en
Hvid okseøje. Bien måler mindre end 8 mm.

rødstjerter begyndt at yngle i områderne
omkring Dalgas Boulevard.
Den politiske vilje til at styrke biodiversiteten på Frederiksberg synes at være tilstede.
Men handlingerne kniber det med, ofte
fordi det, når det kommer til stykket, er
mere vigtigt, at det kan „betale sig“.
Thyge Enevoldsen medlem af Dansk
Ornitologisk Forening og DN, og Inger Vedel
medlem af Dansk Botanisk Forening og NOAH
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Frederiksberg kommune kan støtte
„Handlingsplanen for bæredygtigt byggeri“
restriktion, som peger på træbygninger som alt andet lige, er
langt mere bæredygtige.
Helhedsvurderinger ved renoveringer
Et punkt i handlingsplanen omhandler „Helhedsvurderinger ved
renoveringer“. Punktet bør være vigtigt og specielt relevant i en
kommune som Frederiksberg, der er fuldt udbygget. En stor del af
byggesagerne på Frederiksberg omhandler renovering af eksisterende bygninger eller nedrivninger med efterfølgende opførelse
af nye. En ejendom repræsenterer en stor mængde bundet CO2 i
de anvendte materialer og de processer der var knyttet til opførelsen, og man bør derfor altid stille sig det spørgsmål, om ikke
bygningen kunne renoveres evt. med en ny funktion for øje. At en
developer (ejendomsudvikler) i et snævert privatøkonomisk
perspektiv kan øjne en profitabel forretningsmodel ved en nedrivning af en sund ejendom er bestemt ikke ensbetydende med,
at det klimamæssigt er en bæredygtig løsning at nedrive
ejendommen.

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri
Skal Danmark nå sine klimamål er det vigtigt, at alle instanser
indtænker bæredygtighed i deres politikker og administration.
Folketinget har besluttet, at Danmark skal nå i mål med en 70%
reduktion af CO2 udledningen i 2030. Det betyder, at vi har travlt
og der skal handles på alle niveauer nu.
I marts måned i år blev der indgået et bredt forlig om „En
national strategi for bæredygtigt byggeri“ med en lang række
initiativer til, hvad der i branchen, såvel som fra centralt hold, kan
gøres for, at byggesektoren bliver mere bæredygtig. Der var
Produktion
desværre ikke i Handlingsplanen initiativer, som kan udrulles med
kort varsel i kommunerne – så langt er man ikke kommet fra
centralt hold. Men der er en lang række gode visioner og forslag til
Byggeprocessen
initiativer, som bør inspirere til handling her og nu i kommunerne, Genanvendelse
af materialer
og hvor de beføjelser, som allerede ligger i kommunerne kan
tages i anvendelse.
Livscyklusvurdring
Strategien nævner 21 såkaldte øvrige indsatspunkter, som vil
kunne tjene til inspiration for kommunerne. Lokalt vil der være
initiativer, der kan virkeliggøres med de eksisterende håndtag
Endt levetid
som kommunen råder over. Udgangspunktet for en sådan indsats
Brugsfasen
er, at det er helt afgørende at skabe handling ift. CO2 reduktionen
nu i stedet for at udskyde initiativerne. Frederiksberg er allerede
Ved omdannelse af ejendomme bør man af hensyn til CO2 aftrykket
tæt bebygget, men i de tilfælde hvor en bygherre ønsker at opføre
tænke på renovering og funktionsskift i stedet for nedrivning og nybyggeri
nye bygninger i 1 til 2 etager bør man stærkt overveje en

LCA

Renover i stedet for at nedrive
Det er da også et punkt, som handlingsplanen er opmærksom på,
idet det hedder: „Det skal understøttes, at beslutningen om
eventuelle nedrivninger eller ombygninger og renoveringer kan
afspejle den rette balance mellem økonomi, kvalitet og klimabelastning på lang sigt.“ og videre hedder det: „Der iværksættes en
kortlægning af årsager til nedrivning af bygninger, der fortsat har
en høj byggeteknisk kvalitet“.
For så vidt angår årsagerne til nedrivning af sunde ejendomme er det ofte simple mekanismer som ligger bag. Kan en developer erhverve en ejendom og få grønt lys af kommunen til at opføre et nybyggeri kan der, afhængig af betingelserne, være meget
store afkast af den økonomiske investering.
Et eksempel, som kan tjene til illustration er den såkaldte
„Rolighedsvej Bycampus” vedtaget i 2020 (lokalplan 223). Planen
indebærer, at nyere bygninger ud mod såvel Bülowsvej (foto 1)
som Åboulevarden (foto 2) bliver nedrevet for at give plads til et
højere og tættere byggeri. Voldsomt store mængder af CO2 har
været knyttet til opførelsen af disse bygninger, som ved en renovering og funktionsfornyelse kunnet have haft en lang levetid
foran sig. Enhver kan i øjeblikket følge byggeriet på første parket
og se de store (og CO2 tunge) byggeprocesser, som knytter sig til
såvel nedrivning som etablering af grunden for det nye byggeri. Vi
bliver nød til at tænke sådanne projekter ind en CO2-dagsorden,
hvor projekterne bliver gentænkt helt fra grunden. Det vil stride
mod den klassiske måde at forstå finansiering og afkast af byggeprojekter.

Planen for Rolighedsvej Bycampus vedtaget i 2020, indebærer, at nyere
bygninger ud mod såvel Bülowsvej (øverst) som Åboulevarden (nederst)
bliver nedrevet for at give plads til et højere og tættere byggeri. Voldsomt
store mængder af CO2 har været knyttet til opførelsen af disse bygninger,
som kunnet have haft en lang levetid foran sig. Fotos: Google Maps

Developere og behov for en aktiv kommune
Kommunerne indgår i dag i forhandlinger med developere om
vilkår for nedrivning og opførelse af nyt byggeri. Fra kommunal
side tager man udgangspunkt i dels de planlægningsmæssige
rammer (plangrundlaget i kommunen) og overvejelser om vækst
og byudvikling mv. Disse overvejelser bør fremover inddrage CO2
overvejelser ift. byggeriet som en central parameter. Kommunen
Fortsætter næste side

Foto: Ralf Saalmueller, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Regeringen fik i marts 2021 vedtaget en „Handlingsplan for bæredygtigt byggeri“, som opregner en række gode ideer til at bevæge
den danske byggesektor i en bæredygtig retning. Planen mangler
stadig at blive konkretiseret på en række punkter, men der er
ingen grund til, at kommunerne skal sidde og vente på en statslig
udfoldelse af planen. Det kommunale spillerum kan udnyttes, og
man kan arbejde aktivt allerede ved den politiske håndtering af
byggesagerne.
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Set ud over kloden, så er det godtgjort, at
vi i Danmark lever som om vi havde 4-5
planeter til rådighed. Når det drejer sig
om Frederiksberg måske 5-6 planeter. Så
vi lever i kommunen som del af „eliten“.
- Det sker samtidig med, at uligheden
mellem menneskene øges, ja også på
Frederiksberg øges den.
„Jeg har medlidenhed med mine børn
og børnebørn. Den elite, jeg har været en
del af, har solgt dem down the river.“
Sådan udtaler Ørstrøm-Møller, tidligere
dansk ambassadør og departementschef
sig til Information den 26. oktober.
For ikke så længe siden var bare det at
få sat forureningen og miljøet på den
politiske dagsorden en del af en politisk
kamp. I dag kan en stor del af

STATION
befolkningen dog tale med om FN’s
Verdensmål fra 2015. Vi har travl, hvis
Paris-aftalen skal i mål. – På Frederiksberg har kommunen desuden etableret såvel et Bæredygtighedsråd som et
Bæredygtighedslaboratorium.

Frederiksberg kan bidrage
På Howitzvej på Frederiksberg er den
gamle politistation på fornem arkitektonisk vis omdannet til et studenterinnovationshus – et hus nu ejet af CBS
og for med kreativitet og samarbejde
at skulle finde nye løsninger på samfunds- og miljøudfordringer.
Med STATION som profil huser den
gamle politistation nu verdens første
studenterdrevne innovationshus på

3700 m2. Stationen er sat i verden for alle
studerende, indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution, til at forbinde sig med hinanden og skabe en reel
indflydelse i samfundet gennem innovation og gennem samarbejder med forskere
i verdensklasse, civilsamfundet, det offentlige og den private sektor.
STATION bryder med det silo-baserede uddannelsessystem, for de studerende
fra alle institutioner skal her mødes med
deres forskellige kompetencer og tankesæt
for at skabe de bedst mulige løsninger for
det samfund og den planet, vi lever på.
Er man f.eks. en nystartet, non-profit
organisation, virksomhed eller offentlig
institution, der ønsker at samarbejde med
de studerende og at

udvikle bæredygtighed som kernen i den
kommende generations innovation, så
tilbyder STATION samarbejde. Og bistår
med at fremme din organisations gennemslagskraft og at bygge bro til næste generation.
I kommunens Bæredygtighedsråd
– her sidder nøglepersoner hidkaldt udefra
– er der tænkt tanker helt overordnet.
Endnu er der ikke leveret opgaver til Bæredygtighedslaboratoriet, der kan omsættes i
mere konkrete forslag.
Ej heller er der blevet udformet ideer
til, hvorledes kommunens borgere og
forskellige organisationer (f.eks. gårdlaug)
kan bidrage ved udviklingen af lokale
områdeinitiativer, f.eks. i form af lokale
energifællesskaber.
Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedslaboratorium drives af STATION i
samarbejde med kommunen, ligesom
Bæredygtighedslaboratoriet fysisk vil holde
til på den gamle politistation. Laboratoriet
vil arbejde med mini-labs og samskabelsesforløb, hvoraf nogle vil foregå rundt
omkring i byen – har man annonceret.
Med STATION er skabt nogle fornemme rammer for, hvordan Frederiksberg kan
bidrage til den livsnødvendige omstilling
til bæredygtighed. Ikke mindst kalder det
på viljen til samarbejde. Men den åbenhed
der er lagt ned i STATION til samarbejde
om bæredygtighed kan det synes helt
uforståeligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har stillet sig uden
for et nationalt samarbejde mellem landets kommuner om at fremme tanken og
ideer om mere vild natur i byen og dermed
øget biodiversitet. – Lad os håbe, at der er
tale om en børnesygdom i opbygningen.
Og at Frederiksberg Kommune ikke over
tid skal blokere for et bredt samarbejde, så
også biodiversitet kan blive en integreret
del af hele STATION’s virksomhed.

Niels Johan Juhl-Nielsen
Sociale Entreprenører i Danmark

Fortsat fra side 7
bør tænke i baner af hvordan bygninger,
som foreslås nedrevet, med fordel kan
gennemløbe en grad af renovering og
eventuelt skifte funktion. Kommunerne
skal med andre ord bruge det reguleringsspillerum, de har inden for Planlovens
rammer, til at sikre at sunde bygninger ikke
nedrives med store omkostninger i CO2
aftryk på grund af snævre økonomiske
kalkuler hos developeren.
Kommunen kan gå foran
Der er brug for et tilsvarende skift, også hos
staten selv som ejendomsforvalter, men

det bør ikke forhindre, at kommunerne
handler nu, ved selv at tage opgaven op
med de eksisterende værktøjer, som de
allerede har i værktøjskassen.

Peter Vogelius, seniorforsker, ph.d
Aalborg Universitet København
BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
Sektion for Bygge-, Anlægsteknik og Proces
Forskningsgruppen for Byggeproces og
Innovation

Foto: https: /cdn.pixabay.com/photo/2012/02/25/18/42/demolition-16813_960_720.jpg
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Nej til kunstgræs – Nej til mikroplast
I de seneste år er stadig større græsarealer
blevet omlagt til kunstgræs. Der drejer sig
især om boldbane, hvor rationalet er at de
kan tåle mere slid og derfor kan bruges
mere intensivt og i en større del af året. Der
drejer sig også om andre arealer, f.eks. ved
institutioner mm., hvor en del af rationalet
er mindre driftsudgifter.
EU’s kemikalie-agentur har indstillet til
EU-kommissionen, at kustgræsbaner med
gummigranulat forbydes efter en „omstillingsperiode“ på 6 år, hvorefter der ikke
længere må anlægges flere baner.

det ryger af banen under spillet, regn
transporterer noget af det væk, spillere
tager de små gummikugler med ud af
banen og måske helt hjem, fordi de sidder
i tøj og sko, og der forsvinder noget, når
banerne renses for „ukrudt“ og sne. Også
selv om der omkring banerne er barrierer
og riste, hvor spillere kan børste støvlerne.
Slid betyder også at noget af granulatet
forstøver.
Der er stor usikkerhed om, hvor meget
der „vandrer“ væk fra banerne. Vurderingerne varierer fra 3 -5 tons pr. bane pr. år
(DHI 2017) til 290 kg pr. bane pr. år (TeknoTab af natur
logisk Institut 2019). Ofte bruges i dag et
Det virker måske ikke som om der er megen mål på 1-1,5 tons pr. bane pr. år. Det er også
„natur“ i et almindeligt græsområde, men
usikkert, hvor stor en del af materialet, der
det er der faktisk. Græsset og dets frø spises fanges i riste m.m. ved banerne og kan
af fugle og dyr. Normalt vil der i græsset
bruges igen, hvor stor en del der ender i
være andre små blomster, der besøges af
naturen, i vandmiljøet eller forstøver.
insekter. For hver kvadratmeter kunstgræs,
Frederiksberg Idræts Union (FIU) og
der lægges på et tidligere naturgræsplæne, kommunens forvaltning mener, at det der
dør billioner af levende organismer, de
spredes fra kommunens kunstgræsbaner
fleste mindre organismer - jordbakterier,
på Jes Jessens Vej, Nansens Vej og Frededer er vigtig for omsætning i jorden, men
riksberg Stadion hører til i den lave ende.
der forsvinder også større dyr, f.eks. regnor- Men uanset om det er 3 eller 15 tons der
me. Samtidigt er græssets rødder en vigtig
forsvinder fra banerne, er det stadig en
fødekilde med næringsstoffer, der udnyttes voldsom forurening af bynaturen.
af et bredt spektrum af dyr, fugle, insekter
En del af mikroplastet ender på jorog andre organismer. Der er også kommet
den og nedbrydes kun langsomt, måske
stigende opmærksomhed på, at græssets
over 500 år. I den periode optages det af
rødder binder CO2. Det viser, at CO2 regnjordens levende organismer. Hvilke konskabet for de oliebaserede kunstgræs er
sekvenser det har er dog ikke undersøgt.
stærkt negativ.
En væsentlig del af mikroplastikken ender
i kloakken og derfra i rensningsanlæg. De
Forurening af naturen
mindste enheder kan ende i havet, men
En fodboldbane af kunstgræs, består ud
hovedparten indfanges i slammet, hvor
over det lange plastikgræs af et underlag,
det efter en afgasning ender på marker
som blandt andet består af små gummigra- eller andre typer jordoverflader, og altså
nulater. Alt efter størrelse bruger en bane
også i naturen.
mellem 100 og 120 tons granulat. Hvert år
Også grundvandet forurenes. Det
forsvinder en del af granulatet fra banen,
skyldes at vandet udvasker en række

stoffer som ikke må optræde i drikkevand
eller overfladevand i åer og søer.
Det er derfor et krav at regnvand, der
falder på banerne, ikke kan sive ned til
grundvandet eller til åer. Det lever flere af
banerne på Frederiksberg ikke op til, fordi
de underlæggende dræn ikke fanger alt
vandet. På nogle af banerne siver op mod
70 % af regnvandet ned til grundvandet,
hvilket på Frederiksberg er et problem, da
ca. 50 % af drikkevandet i kommunen
kommer fra lokale boringer, hvoraf nogle
ligger tæt på banerne. Det største problem på Frederiksberg har vist sig at være
salt, som benyttes til at fjerne sneen på
banerne, derfor forsøger man at finde nye
midler som kan erstatte saltet – det er
endnu ikke lykkes. I to af drikkevandsboringerne overskrider indholdet af klorid
nu kravene til drikkevandskvaliteten.
Løsningen burde i denne situation være,
at banernes opstregninger ændres, så der
bliver plads til sne mellem banerne og
dermed mulighed for en mekanisk fjernelse i stedet for saltning.
Især i de første år efter nyanlæggelse
afgiver banerne også tungmetaller og
flere potentielt farlige hormonpåvirkende
stoffer mm. Forvaltningen på Frederiksberg anser dog ikke det som et stort
problem, da det jo forsvinder efter et par
år. En bane holder i 8-12 år.
Sundhedsrisiko
Ud over forureningen med mikroplast er en
af årsagerne til, at EU har kig på kunstgræsbanerne risikoen for, at nogle de stoffer, der
er i kunstgræsset, er sundhedsfarlige. EUs
risikovurderingsagentur vurderer, at det er
mest sikkert at forbyde de stoffer som kan
være sundhedsskadelige. Fra drænvand fra
banerne ved vi, at banerne afgiver

tjærestoffer (PAH), et stof der anses for at
være kræftfremkaldende. Derfor vedtog
Kommissionen også i juni 2021 skærpede
grænser for indholdet af PAH i blandt
andet boldbaners granulat. Der er også
fundet ftalatet DEHP, der er en plastblødgøre og klassificeret som hormonforstyrrende. Der er endnu ikke fundet nogen
direkte sammenhæng mellem kunstgræs
og kræft eller tab i fertilitet, men det er
tankevækkende, at de gældende anbefalinger er, at man efter spil på disse baner
skal vaske hænder før man spiser og skal
rense sår og lignende. Samtidigt er flere af
disse stoffer forbudte i legetøj m.m.
Brug alternativer
Når der nu er alternativer, mener Danmarks Naturfredningsforening, at de bør
bruges. Der er flere produkter på markedet – dels såkaldte bio-infills baseret på
kork, kokos eller lignende, dels et blandingsprodukt, hvor man kombinerer
naturgræs med indfletning af kunstgræs i
de mindre områder, der slides hårdest
(som alle der har spillet fodbold kender
til). Foreløbigt har fodboldklubberne
været skeptiske og deres organisationer
(som KBU) opfordrer klubberne til at få
anlagt flere baner. Det spiller også ind, at
nogle klubber er bekymrede over om de
mister medlemmer, hvis fodbolden ligger
brak et par måneder om året, hvor f.eks.
håndboldklubberne er aktive.
Men i betragtning af der på Frederiksberg forventes, at skulle bruges op mod
60 mio. kr. på omlægning af eksisterende
kunstgræsbaner er det nødvendigt med
omtanke. I DN anbefaler vi alternativerne.
Danmarks Naturfredningsforenings
Frederiksberg Afdeling
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PÅ VEJ TIL GRØN TRANSPORT ...
Det halter med den grønne
omstilling af transporten
– hvorfor, og hvad kan og bør
Frederiksberg gøre ved det?

1 Samtænk byudvikling og mobilitet
3 Prioritér delebiler og shared space
2 Prioritér mennesker over biler
4 Inddrag borgere, virksomheder oa.

For nylig fremlagde regeringen frisk status og mulige initiativer
i forhold til det bredt vedtagne mål om at reducere drivhusgas6 Nul-emissions transport
udledningerne med 70%, set i forhold til vores udledninger
i 1990. Det fremgik, at der stadig var et godt stykke vej til målet,
5 Lighed i adgang til transport
særligt indenfor transport og landbrug.
9 Fuld integration af
Om transport stod der: „Transportsektorens udledninger
transportsystemer
er fra 1990 til 2019 steget fra 11,76 mio. tons til 13,53 mio. tons.
7 Fair priser for alle
Denne stigning skyldes flere kørte kilometer, som hænger tæt
sammen med, at der har været en tilvækst i bilbestanden.
Uden yderligere politiske beslutninger om initiativer forventes
8 Strukturen skal understøttes
transportsektorens udledningerne at falde til ca. 11,55 mio. ton
10 I tætbefolkede områder - kun delebiler
af
åbne
og
sikre
data
CO2e i 2030.“
For at få udledningerne ned, så skal der altså gøres noget
i forhold til personbiltransporten.
Retfærdigvis skal det siges, at der allerede er sket noget: I december
2020 blev der indgået en aftale som sikrede stabile rammer for elbilerne,
så i kombination med at der nu er et godt udvalg af elbiler, sælges der nu
rigtig mange elbiler.
Desværre gjorde aftalen det ikke dyrere at have en fossilbil, hvorfor forventningen er, at der i 2030 er ca. lige så mange fossilbiler som i dag – de nye elbiler er ◼ Byudvikle hospitalsgrunden helt bilfri, kun med adgang for leverancer og kun
med parkering til handicapbiler og nogle få delebiler.
bare oven i den eksisterende bilpark. Dette er forklaringen på, at udledningerne
ikke forventes at falde nævneværdigt frem mod 2030.
◼ Sænke hastigheden som i flere franske byer
Noget skal altså ske. Regeringen har i et bruttokatalog af mulige tiltag fore◼ Stoppe med at lave flere parkeringspladser, både på gade og i kældre - mere
slået nationale tiltag som højere CO2-afgifter på brændstof (god idé), krav om
parkering giver kun mere biltrafik. I stedet bør kommunen omdanne vejareal
iblanding af biobrændstof (det vil jeg godt fraråde, da det er en blindgyde) og
og parkeringsareal til andet formål –fx kan Bispeengbuens ene halvdel nedandre småting.
lægges og der kan i stedet anlægges grønne arealer og/eller frilæggelse af
Men kommunerne kan faktisk også gøre meget. Og da kommunerne er tætLadegårdsåen; og bilparkering kan omdannes til delebils-P -lommeparker,
tere på borgerne, kan tiltagene ofte gennemføres og få effekt hurtigere end ved
cykelparkering eller udeservering, som det er set med succes under
statslige tiltag. For en bykommune som Frederiksberg er følgende tiltag i forhold
corona-restriktionerne
til at dæmpe og omstille biltrafikken oplagte:
◼

Øge priserne på beboerlicenser til parkering, og ud over at være emissionsafhængige, så også gerne gøre dem vægtafhængige som fx Tübingen gør

◼

Derudover bør kommunen fremme cyklisme med bedre/flere cykelstier og
parkering, samt gennem kampagner som fx adgang til at låne elcykler.

◼

Indføre miljøzone og gerne også en eller flere nulemissionszoner så snart
som det er muliggjort af lovgivning (forventeligt i 2022)

◼

◼

På nationalt plan og i KKR-samarbejdet tale imod motorvejsudvidelser i
hovedstadsområdet (Amagermotorvejen, Øresundsmotorvejen og Østlig
Ringvej) – al erfaring og forskning viser at jo mere vejkapacitet, des mere
biltrafik

Og via medejerskabet af Metroselskabet, arbejde for at vente med at anlægge
mere metro, til det kan ske CO2-neutralt (de fleste metropassagerer ville ellers
cykle).

Tale for sammenhængende, og borger-involverende planlægning på regionalt
niveau, i stedet for hvad vi har set med Lynetteholm, hvor et lukket forløb mellem
daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende overborgmester
Frank Jensen førte til at vanlige demokratiske processer blev kortsluttet.

Figur 1: Udledninger i transportsektoren, 1990-2030, (mio. ton CO2). Som det fremgår
af ovenstående figur, står vejtransporten for 90% af udledningerne, og heraf udgør
personbilerne ca. to tredjedele.

Den opmærksomme læser vil nu tænke: Men er meget af ovenstående ikke fint i
tråd med den allerede bredt vedtagne Frederiksberg-strategis ord om at i 2030 vil
man se at „[d]e fleste cykler, går og bruger kollektiv trafik, og bilerne fylder mindre
i gadebilledet“?
Jo, det er helt rigtigt. Så det er bare om at komme i gang.

Søren Have, selvstændig rådgiver om bæredygtig transport

Figur 2: Baggrundsmateriale fra forhandlinger om Infrastrukturplanen
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Bilerne er på destruktiv fremmarch
Væksten i privatbilismen
er den vanskeligste nød at
knække på vejen mod den
grønne omstilling
Selv om bilejerskabet på Frederiksberg er
lavere end i landet som helhed, sker der en
faretruende udvikling i form af et bombardement af bilture fra omegnskommunerne, en voldsom udbygning af motorvejssystemet på Sjælland mod hovedstaden i
den netop besluttede infrastrukturplan
2035 og planlagte byudviklingsområder
langs Københavns havn, specielt
Lynetteholm.
Hvis vi ikke via overordnet planlægning for hele Sjælland ændrer den påtænkte og fremskrevne lokaliserings- og transportpolitik vil Frederiksberg Kommune
opleve et sandt trængselshelvede af utålmodige bilister gennem vor bydel.
Frederiksberg Kommune må på flere
områder samarbejde/justere sin trafikpolitik i forhold til Københavns Kommune og
samarbejde med københavnerne om at få
staten til at reducere trafikkens CO2-udslip
og generne i form af trængsel og støj- og
luftforurening.
Klimamålsætning og kommunens
virkemidler på transportområdet
Kommunens overordnede klimamålsætning er CO2-neutralitet i år 2030, og den er
en blandt 20 kommuner i klimaprojekt
DK2020, der har forpligtet sig til at realisere
Paris-aftalens målsætning om at begrænse
den globale temperaturstigning.
Midlerne til denne nødvendige grønne
omstilling må omfatte strategier for udbygning af transportformerne gang, cyklisme, kollektiv trafik og en parallel reduktion af transport med personbiler, en nøje
fastlagt tidsplan for iværksættelse af initiativer og endelig en fastlæggelse af, hvad vi
som kommune selv kan iværksætte, og
hvilke initiativer vi må presse på for at
iværksætte i et samarbejde med staten og
Københavns kommune.

Strategier til reduktion af biltrafikken
Roadpricing
Klimarådet og transportforskere har fremført, at roadpricing i form af en km-baseret
CO2-afgift vil være et kraftigt middel til at
reducere den bilbaserede trængsel. En
sådan strategi kan alene vedtages i Folketinget, men den socialdemokratiske mindretalsregering fremfører et rungende nej,
så regeringen skal tvinges til at ændre kurs.
Den store elbilsatsning er ikke nok
Et skift til elbil, som de fleste politikere og
transportforskere peger på, herunder
Klimarådet, er ikke nok. Det samlede antal
biler skal ned.
I Frederiksberg Kommune udgjorde de
391 rene elbiler under 2 % af personbilparken primo 2021. Hertil kom 237 plug-in
hybridbiler, men forskerne peger i dag på,

at hybridbilerne i stort omfang fungerer
som fossilbiler.
I deres iver for at fremme elbilismen
„glemmer“ politikerne, at den vigtigste
opgave er at få reduceret antallet af
fossilbilerne frem for at fremme elbilsalget. Bruges Danmarks Statistiks fremskrivning af bilparken på Frederiksberg,
vil kommunen fortsat have over 15.000
nuværende fossilbiler i brug i 2030. Hvor
mange nye fossilbiler, der bliver indregistreret i kommunen frem til 2030, er
vanskeligt at forudsige.
Desuden fylder elbiler lige så meget
som traditionelle fossilbiler, så det stigende trængselsproblem løses ikke.

Miljøzone for personbiler
Der skal etableres en miljøzone for personbiler for hele kommunen, dvs. forbud for
kørsel med „gamle“ fossilbiler. Det er der
åbnet for via et forslag fra regeringen. Det
kunne passende være i år 2025. Og der skal
sættes en slutdato for salg af nye fossilt
drevne biler. Dette krav kan alene gennemføres via beslutninger i Folketinget, så
derfor skal alle kommunens partier presse
på i forhold til deres repræsentanter på
tinge.
Fastlæggelse af ny støjgrænse
Med henblik på at hjælpe vore støjplagede
medborgere skal kommunen gøre WHO´s

Storbyer præges i dag af massive bilkøer,
- her på Quai Orsay i Paris.
FR
Foto: (spejlvendt), Rama,

Personbilejerskabet i Danmark
er i eksplosiv vækst
2007: 37 biler per 100 indbyggere
2021: 47 biler per 100 indbyggere
Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivninger vil antallet af personbiler allerede i
2025 være på 51 per 100 indbyggere,
svarende til 3 mio. biler. Antallet af personbiler i København og på Frederiksberg
er også steget, på Frederiksberg fra 22.533
i 2007 til 25.298 i 2021. På grund af kortere
transportafstande og bedre kollektiv
trafik er bilejerskabet betydelig lavere
end landsgennemsnittet, nemlig 24 biler
per 100 indbyggere.

Kort med forslag til letbanelinjer i Region
Hovedstaden. For Frederiksberg vil L4 være
et interessant alternativ en fjerde metrolinje
under Fasanvej, men også L6 vil være af
interesse.
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Ind med andre transportformer
◼

◼

Gang er den mest bæredygtige transportform. Kommunen skal introducere
en gangstrategi: Bilerne væk fra fortovet, bredere fortove, mere tid til gående i forbindelse med kryds- og vejpassage. Et yderst grelt eksempel er
trafikledningen for de gående ved
passage af Pile Allé mod hovedindgangen til Frederiksberg Have. Gang via
rollator skal indtænkes i gangstrategien. I lyskryds med helle er det urimeligt, at gående på grund af utilstrækkelig ledningstid skal gøre stop midtvejs i
en vejpassage og dermed tvinges til at
indtage usunde partikler.
Forslag til forbedret cykelstrategi. At
cykling bidrager til en vedligeholdelse
og forbedring af menneskets sundhed
er velkendt. Det er ligeledes velkendt,
at jo flere bilister der hopper på cyklen, desto bedre sikrer vi os imod at
klimaet løber løbsk. Derfor er det
pinligt, at kommunen ikke har været i
stand til at realisere sin oprindelige
målsætning, at alle trafikveje skulle
forsynes med cykelsti inden udgangen af 2020. Den smalle cykelsti på
Gl. Kongevej er til fare for cyklisterne,
og nu planlægges endnu en smal
cykelsti på Platanvej. Frederiksberg
skal have flere og bredere cykelstier
og et fortsat udbygget cykelrutenettet. Cykelbaner er usikre, og alle
cykelstier bør derfor udstyres med
kant. Alle børn skal lære at cykle.
Grønne skolecykelveje burde stå højt
på prioriteringslisten.

◼

◼

◼

Grøn cykellevering. Grøn cykellevering er en lovende strategi for udbringning af en lang række varer og
tjenesteydelser. Cykellevering har et
stort potentiale i forhold til at reducere trængslen og reducere klimabelastningen og støj- partikelforureningen.
Strategien finder indpas i flere europæiske storbyer. Kommunen bør gå
foran som eksempel og være initiativtager i samarbejde med kommunens
erhvervsdrivende.
Udbygning af den kollektive trafik.
Det er nødvendigt at udbygge og
kvalitetssikre den kollektive trafik for
at få fremmet et skift væk fra personbiltrafik. Ensidig metrosatsning har
medført nedlukning af en lang række
buslinjer og bl.a. forringet mobiliteten for en række borgergrupper,
specielt vores ældre medborgere.
Adskillige europæiske storbyer satser
betydelig mere på udbygning af den
kollektive sektor, eksempelvis i Oslo,
hvor alle tre kollektive transportsystemer udbygges samtidig: metro, letbane og bus.
Nej til mere metro. Rådet for bæredygtig trafik er ganske tilfreds med
etableringen og funktionaliteten af de
nuværende metrolinjer M1, M2 og
senest M3. Men vi er ikke fortaler for
en videre udbygning med metro. For
det første viser erfaringen, at de
trafikantgrupper, som benytter metrosystemet, primært er tidligere

buspassagerer og cyklister, mens
både pendlerbilister og fritidsbilister
ikke i samme omfang gør brug af
dette kollektive transporttilbud. Det
skyldes bl.a., at metrosystemet ikke
når ud over de to centralkommuners
grænser til omegnskommunerne og
derfor kun med besvær via skift af
transportmiddel betragtes som et
brugbart transportmiddel af bilister.
Dernæst har kommunen ikke peget
på en brugbar finansieringsmodel for
nye metrolinjer. RBT’s forslag til
højklasset kollektiv transport vil i
stedet for mere metro slå til lyd for en
alternativ skinnebåren løsning på
overfladen i form af det seneste forslag om letbanelinjer fra letbaner.dk
fra august-september 2020. Letbanesystemets store fordel er dets rækkevidde. De fleste linjer når ud til omegnskommunerne til den letbane,
som bygges langs Ring 3.

“

Ensidig satsning på metro har
medført nedlukning af en lang
række buslinjer og forringet
mobiliteten for en række borgergrupper, specielt vores ældre
medborgere.

Barcelonas berømte gågade Ramblaen.
Foto: Max A. Khlopov (beskåret i højden)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Rambla_tree-lined_pedestrian_street.jpg

fastlagte støjgrænse til sin målsætning,
dvs. at støjen fra vejtrafikken skal reduceres til 53 dB for alle boliger. Kommunens
fastsatte støjgrænse på 58 dB skal derfor
skrottes.
Bilfri by
Begrebet bilfri eller delvis bilfri bydelsudvikling har Københavns Kommune med i
sin kommuneplan. Denne strategi kan også
bruges i allerede eksisterende afgrænsede
områder af byen og også i boligområder på
Frederiksberg. Bilfrihed vil tilgodese adskillige borgeres ønsker om et mere trafiksikkert og mindre forurenet bymiljø, og projekterne skal baseres på borgernes
opbakning og initiativ. Det vil være oplagt
at gøre byudvikling på Hospitalsgrunden til
det første bilfri område på Frederiksberg.
Reduktion af hastighedsgrænserne
En maksimumsgrænse på 40 km/timen
fra 2023 på det overordnede vejsystem og
30 km/timen fra 2024 på alle lokalveje vil
ud over en forøget trafiksikkerhed skabe
et forbedret trafikflow gennem byen.
Chancen for den bløde trafikants overlevelse går netop ved grænsen 30 km/timen.
Transportministeriet har åbnet op for en ny
treårig forsøgsordning om sænkning af
fartgrænsen, og Københavns Kommune
har netop i forbindelse med budgetforliget
for 2022 besluttet, at hastigheden skal
sænkes med 10 km/timen. Det er jo bøvlet,
at de to sammenhængende kommuner har
forskellige hastighedsgrænser, så Frederiksberg skal følge København og meget
gerne tage førertrøjen på. Både Oslo og
Paris har indført en hastighedsgrænse på
30 km/timen. Fortsættes . s x
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Vil du have 90 % af dit byrum tilbage?
Klistermærke der
giver biler adgang
til Antwerben og
Gent

Hvad ville der ske, hvis man lukkede for biltrafikken på Falkoner Allé? Eller lukkede for gennemkørsel i boligkvartererne?
◼

Ville det sikre mere plads til naturen?

◼

Ville det skabe rum for liv – både for mennesker og dyr?

◼

Eller vil det blot føre til trafikalt kaos?

Kigger vi til udlandet, er de et eller flere skridt foran os. I Barcelona har man siden 2016, skabt
rum til liv og grønt i byen. Det har man gjort ved at indføre såkaldte superblokke eller trafikøer, som består af ni karréer. Imellem disse er der lukket for gennemkørende trafik, hvilket
betyder at bilerne skal køre på vejene omkring superblokken, mens vejarealet inden i den
bliver givet tilbage til menneskerne og naturen.
Tænk hvis vi gjorde det samme på Frederiksberg. Forestil dig Svømmehalskvarteret uden
gennemkørende trafik, med plads til basket på gaden, bregner i vejkanten og brumbasser
summende fra blomst til blomst.
I Barcelona har man ved etableringen af superblokkene fået op mod 90% af byens rum
tilbage fra biltrafikken, som de lokale nu frit kan bruge. Selv hvis bare en del af dette frigjorte
byrum kunne blive realiseret på Frederiksberg, ville det være en stor forbedring.
På en større skala kan man kigge mod det hollandske og især byen Gent. Her har man
indført forskellige trafikzoner, som bilister ikke kan krydse. Det har ført til at biltrafikken er
blevet ledt ud på en ringvej omkring byen. Dermed er de indre bykvarterer sikrere at færdes i,
da trafikken er flyttet ud af centrum. Samtidig er den hurtigste vej rundt i byen oftest på cykel
eller med offentlig transport, da biler ikke kan køre på tværs.
Dette vil ikke alene kunne gøres på Frederiksberg, men skal foregå i et samarbejde på
tværs af kommunerne i hovedstaden. Umiddelbart vil sådan en forandring ikke føre til mere
plads i byen, da vejarealet vil forblive det samme. Men på længere sigt vil mange veje blive
mindre trafikerede, hvilket vil betyde at disse arealer kan blive brugt til andre formål,
ligesom i eksemplet med superblokkene.
Ingen af disse trafikomlægninger er nødvendigvis de rette for Frederiksberg og
hovedstaden. Begge har elementer, som kan bruges i planlægningen af fremtidens
Frederiksberg. Men helt sikkert er det, at vi skal trække på den viden og de erfaringer, som bliver skabt i disse fremsynede byer. Vi skal turde at tænke nyt og genoverveje trafikkens rolle i byen. Måske ville en Falkoner Allé uden biler faktisk
føre til en bedre by for alle.

Mads-Emil Gaardsvig og Vera Dam Kaagaard
Landskabsarkitekturstuderende på KU

Bilerne på destruktiv fremmarch, fortsat fra side 12
Introduktion af
trafikøer og grønne trafikveje
I flere storbyer etableres trafikøer, som
ikke tillader gennemkørende trafik. I
Københavns kommuneplan 2019 er trafikøer nu indskrevet som et trafikstrategisk
element til nedbringelse af den gennemkørende biltrafik. På Frederiksberg findes i
praksis allerede trafikøer i et par villakvarterer med mellem- og højindkomstgrupper. Frederiksberg kommune bør iværksætte en undersøgelse for etablering af
trafikøer.
Skærpet parkeringspolitik
I den evige kamp om anvendelse af byens
sparsomme arealer har bilparkering fortsat en alt for høj prioritet. Det bør ikke
være en menneskeret at have ret til at
hindre kommunens øvrige indbyggeres
rimelige krav på pladsudfoldelse med
forgiftning af lungerne til følge. De tætbebyggede kommuner bør kunne mande sig

op til at formulere krav til kommende
beboere: ja, selvfølgelig må du eje en bil,
men du skal selv finde plads til den inden
tilflytningen, og det må ikke være på
offentligt terræn.
Københavns Kommune har netop
opstrammet sine p-normer, og ens normer i København og på Frederiksberg vil
afhjælpe det indlysende problem, at
pendlere til København historisk har
udnyttet og fortsat benytter p-kapaciteten på Frederiksberg til egen fordel.
Stop for konstruktion af flere
underjordiske p-kældre
De planlagte anlæg af p-kælder bag Rådhuset, ved konservatoriegrunden på
Rosenørns Allé og p-kældre i forbindelse
med udvikling af Hospitalsgrunden på
Nordre Fasanvej bør ikke etableres. Pkældre er voldsomt dyre og energikrævende at konstruere og skaber blot endnu
mere overflødig trafik og øget trængsel. I

stedet for skal delebilskonceptet bidrage
til at mindske behovet for p-pladser på
byens overflade.
Frederiksberg Allé som bilfrit byrum
Kommunens fornemme byrum, Frederiksberg Allé, er skæmmet af den megen
biltrafik og flere rækker parkerede biler.
Kommunen burde gøre alleen til et bilfrit
byrum, inklusive det cirkulære rum ved
indgangen til Frederiksberg have. Det vil
være oplagt at anvende borgerinddragelse
som strategi til drøftelse af, hvilke alternative anvendelsesformer der ville klæde
dette markante byrum til glæde for
borgerne.

Kjeld A. Larsen
Næstformand i Rådet for bæredygtig
trafik og borger på Frederiksberg

Ny klimaplan for 2025-2035
baseret på forbrug
Københavns Kommune drøfter for
øjeblikket en ny klimaplan 2035. Som
noget nyt skal den nye plan inddrage
udledninger uden for det kommunale
territorium, som er forbundet med
borgernes forbrug og offentlige indkøb:
fra produkter, fødevarer og fra luftfart.
Frederiksberg Kommune bør tilsvarende påbegynde arbejdet med udarbejdelse af en ny klimaplan for perioden 2025-2035 baseret på samme
principper som i København.
Der er som en væsentlig præmis
formuleret krav om borgerinddragelse i
forbindelse med den kommende ny
klimaplan. En ny klimaplan for Frederiksberg Kommune skal ske i samarbejde med borgerne og borgernes
mangfoldige organisationer. Det er om
at komme i nødvendige omdrejninger!
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Med omdannelsen af det gamle Frederiksberg
Hospital til et nyt byområde, er der gode
muligheder for at opnå en CO2-neutral bydel
med en stor egen energiproduktion, hvis det
tænkes ind fra starten. Solceller i kombination
med grundvandslagring af energi anvendes til
dels allerede på operaen, men her er det ikke
grundvand der anvendes. I stedet anvendes
havvand i kombination med solceller.
På Frederiksberg er der gode muligheder for at
anvende grundvandet.
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Frederiksberg Boligfond / Frederiksberg Kommune

“

En by- og boligpolitik
må også indeholde,
hvad der ligger i og bag
FN’s Verdensmål.

Blackstone blev af beboerne smidt på
porten, da de i 2018 forsøgte at købe sig ind
i Frederiksberg Boligfond. Tre år senere
byder flertallet i Boligfondens bestyrelse
atter store kapitalinteresser op til dans.
Denne gang søges en ny ejer hentet hos
PFA – pensionskassen med 1 mia. kr. sorte
investeringer i olie- og gasgiganten TOTAL.
Det gør Boligfonden for at afbøde et ledelsessvigt, som Boligfondens ca. 5000 beboere i årtier har været udsat for.
Familierne i Jylland ved det. Frederiksberg-borgere ved det. Boligpolitikken på
Frederiksberg har været præget af omsorgssvigt og finansiel spekulation, som end ikke
kommunens nuværende borgmester kan se
sig fri for at have deltaget i.
Kommunens egne ca. 700 lejligheder
har i den grad været forsømte med manglende vedligeholdelse. Og det har resulteret i uhumske boliger for nogle af kommunens mest sårbare medborgere. Hvad
angår Boligfondens 2400 lejligheder - som
det hos fædrene til Boligfonden var hensigten aldrig skulle udsættes for finansiel

spekulation – så trues de i dag af bortsalg. Med baggrund i selvskabte problemer.
Altså: boliger under Boligfonden, der
var tiltænkt Frederiksberg-borgere med
almindelige indtægter står nu til at skulle
frasælges – på grund af en ledelse, der var
drevet af finansiel spekulation. For byen
betyder det et yderligere skridt mod en
by-ghetto for de velbjergede.
Boligfonden har nemlig bragt sig selv i en
situation, hvor Pensionskassen PFA nu kan
byde sig til som en evt. ny køber af ejendomme i Boligfonden. Men hvorfor skulle
det at blive solgt til en hjemlig dansk
pensionskasse som PFA lige være at foretrække - frem for at blive solgt til en amerikansk kapitalfond som Blackstone?
For ledelsen i Boligfonden kan det
være principielt ligegyldigt. For såvel
kapitalfond som pensionskasse vil kunne
lægge store millionbeløb på bordet og
over tid kunne sikre en udskiftning af
beboere (vælgere!). - Men for de nuværende beboere er valget et valg mellem
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pest og kolera. For uanset om der er tale
om en kapitalfond eller en pensionskasse,
så skal de begge honorere afkastkravet
(læs: profit).
Med PFA er der desuden det særlige,
at det er en pensionskasse, der understøtter den franske olie- og gasgigant Total. En
mia. kr. (en milliard) har den danske pensionskasse PFA investeret i Total, som hører
til de største olie- og gasgiganter i verden
(Politiken, den 30. oktober 2021).
Som lejer og som borger på Frederiksberg er en opslutning bag de værdier, der
er nedlagt i Boligfonden fra starten, væsentlig. Sammen med de almene og private lejeboliger udgør de et bidrag til det,
der er blevet kaldt „byen for alle“. I dag
rækker det dog ikke. En by- og boligpolitik
må også indeholde, hvad der ligger i og
bag FN’s Verdensmål.

Niels Johan Juhl-Nielsen
Medlem af Sociale Entreprenører i
Danmarl

