
Vedr høring af Frederiksberg Strategien 2020. 
 
Tak for at give mulighed for kommentering af forslag til Frederiksberg Strategien 2020. 
 
Det er positivt at hensigten om det grønne byliv vægter højt i strategien og får en prominent plads. 
Desværre følges ordene ikke altid af handling. Nogle konkrete nedslag: 
 
GRØNNE OMRÅDER 
På bl.a. side 2 står, at der skal skabes flere grønne steder, flere træer, flere parker. Bærer den nuværende 
byplanlægning præg af denne vision? Nogle eksempler på det diametralt modsatte:  
1. Langelands plads (som er afbildet på s 7) er en stenørken med udpræget mangel på grønt. Ifht det store 
areal er der meget få træer og stort set kun fast belægning. Hvor er krattet, som børnene kan lege i? Hvor 
er alle de flotte træer, der burde svaje i vinden og blomstrer om forsommeren? 
2. Udstykning af enden af Solbjerg Parkkirkegård til beboelse (foto side 11) er et andet trist eksempel, hvor 
man reducerer det grønne til fordel for yderligere byggeri. 
3. Omlægning af alle boldbaner til kunstgræs modarbejder alle de grønne visioner i Frederiksberg 
strategien (mere grønt, forbedring af biodiversitet, bedre lokalklima). Helt objektivt betyder kunstgræs 
afskaffelse af et grønt område til fordel for et befæstet område. 
Ikke mindst set i lyset af kommunens nuværende praksis bør strategien indeholde en konkret anvisning 
af, hvor der skal være flere grønne huller og parker i byen? 
 
BIODIVERSITET  
Ifht biodiversitet mangler konkrete målsætninger. Kommunen kunne formulere mål om at understøtte fx 
insekt- og fuglelivet ved naturforbedrende tiltag i driften af kommunens arealer (det kunne passende 
inkorporeres i visionen om Vidensbyen s 12-13, som et evidensbaseret samarbejde med 
videnuddannelserne om at fremme grønne tiltag).  
 
CO2 NEUTRALITET 
På side 8 står at kommunen skal være CO2 neutral i 2030 og at kommunen har nedbragt sin CO2 udledning 
med 50% siden 2005. Er det ved omlægning til biomasse, fx træflis?  
 
Jeg forstår regnestykket således at det angår udslip af drivhusgasser, som direkte kan tilskrives kommunens 
aktiviteter og service til borgerne herunder offentlige busser, tjenestebiler, fjernvarme og el-forbrug. 
Foruden reel besparelse/reduktion i forbrug skriver kommunen selv i sine egne notater, at en 
medforklaring på faldende CO2 udslip skyldes omstilling af el- og varmeproduktion til dels vind, dels 
biomasse. Dette sker på de centralt drevne kraftværker, som Frederiksberg forsynes af. Derfor formodes 
det at indgå i regnskabet. Jvf Frb Forsynings hjemmeside er 65% af fjernvarmen fra såkaldt "CO2-neutrale" 
kilder, herunder træpiller. Træmasse er meget problematisk. Det er IKKE en uantastet sandhed at træpiller 
er CO2-neutral. Det er en stående reel videnskabelig diskussion, som kommunen således åbenbart har valgt 
side i. Rigtigt meget viden taler for træpiller ikke er CO2 neutral, i hvert fald idet at tilbagebetalingstiden er 
ganske lang, før nyplantede træer opsuger den CO2, der udgår fra forbrændingen af de fældede træer. 
Denne tid har vi ikke til gode i vores grønne omstilling. Hvis alle lande omlagde el/varme-produktionen til 
træmasse, som vi har gjort i Danmark og herunder Frederiksberg, ville det føre til stor rovdrift på skovene. 
Vi har brug for flere træer, mere skov, til at hive CO2 ud af atmosfæren, men ikke til blot at ende som 
træpiller i danske kraftværker. Dertil kommer at ud fra et natursynspunkt (biodiversitet) er træmasse 
absolut skadeligt, da driften af skovene til høst af træmasse fører til en fortætning af træerne, forynger 
skovene, reducerer dødt og gammelt ved, hvilket alt sammen reducerer livsgrundet for dyrelivet i skoven. 
Kommunen bør have en målsætning om reel grøn energi, som ikke omfatter træmasse. 
 



At kommunen samtidigt opstiller/investerer i vindmøller uden for byen og på den måde klimakompenserer, 
er til gengæld et meget positivt tiltag. 
 
TRAFIK 
Ifht trafik er det en god strategi (side 8) at den kollektive trafik skal styrkes. Men vi kommer ikke uden om 
samtidigt at skulle gøre det sværere/dyrere at køre i bil for at nå målet om en grøn transport. Det viser al 
erfaring. Der mangler således visioner for begrænsning af biltrafikken, især den fossilt drevne. Det ville 
svinge godt med klimaneutralitetsmålet. Desværre (måske belejligt) omfatter klimaneutralitetsmålet ikke 
den private transport inden for kommunens grænse. Men klimaeffekten er den samme. Og kommunen har 
et ansvar ved at være den langt største facilitator af biltrafikken som ejer og driftsvirksomhed af de fleste af 
vejene.  
 
Strategien ønsker at Frederiksberg skal være Danmarks mest cyklende by. Det er glædeligt. Man kan hævde 
at det er en meget nem målsætning givet, at Frederiksberg i forvejen har alle forudsætninger for at nå 
dette mål pga sin optimale geografi. Det er positivt at der stadigt udbygges flere og bedre cykelstier, og 
visionen for Frederiksberg Hospitalsgrunden er helt rigtig (færre biler, færre p-pladser, på de bløde 
trafikanters præmisser). Men der må kunne formuleres et mere ambitiøst mål for cykeltransporten. 
 
Med ønsket om en mere reel og konkret grøn Frederiksberg strategi. 
 
Mvh 
Kristoffer Jarlov Jensen 


