
1 
 

Frederiksberg C., den 11.04.21 

Høringssvar til Kommuneplan 2021 hvad angår bæredygtig transport og ”gå/fodgænger strategi” 

Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har den 25. januar 2021 besluttet at sende forslag til 
Kommuneplan 2021 i høring fra 10. februar til 12. april. Hermed afgives høringssvar hvad angår 
bæredygtig transport og forslag om ”gå/fodgænger strategi”. 

 

I kommuneplan forslagets  ”Hovedstrukturen” side 25 skrives der:  

”ALLE FODGÆNGERE SKAL SIKRES GODE FORHOLD 

Frederiksberg er et godt sted at bevæge sig til fods som en rekreativ funktion og som en måde at deltage i 
og bidrage til bylivet. Fodgængere er også en sund transportform, som er en del af langt de fleste rejser. 

Enhver rejse starter og slutter for de fleste til fods. Om det er ud til bilen, til cyklen, til bussen eller toget på 
vej til arbejde, studie- eller fritidsformål. Og ofte er sidste del af alle rejser også en rejse til fods. 

Fodgængertrafikken som transportform skal prioriteres og vurderes på lige fod med cykler, biler og busser  

ved ombygning af veje. Der skal arbejdes for at optimere passager og stier som sikrer hurtigere adgang til 
busstoppesteder og stationer og i planlægningen af nye bebyggelser skal tilstræbes gode stier til stationer 
og stoppesteder.” 

 

Hertil kommer en række hensigtserklæringer i forhold til FNs 17 verdensmål.  

1. Trafikale forslag til Kommuneplan 2021 
 

Der stilles hermed forslag om, at: 

1.1 Frederiksberg Kommune udarbejder en egentlig ”Gå/fodgænger-strategi” 
Begrundelse: Der foreslås udarbejdet en forpligtende kommunal strategi, der forbedrer og 
fremmer forholdene for Frederiksberg Kommunes gående befolkning – herunder fodgængere. 
Trods meget persontransport sker via enten bil, cykel eller kollektive trafik, så sker lige så meget 
trafik via gang eller fodgænger trafik. Forgængere er personer i alle aldre, fra 2 år til 100 år, børn, 
unge, studerende, erhvervsaktive og pensionister mfl. , og gang sker som bolig-arbejdssteds trafik, 
fra hjem til parkeret bil, til og fra kollektiv trafik eller som last mile trafik. Gang er i en kommune 
som Frederiksberg den hyppigst anvendte transportform til at binde personers og erhvervslivs 
transport sammen. 

På Frederiksberg har fortovsarealerne i flere år været udfordret. Årsagen er bl.a. en forfejlet 
parkerings-strategi, hvor man har inddraget fortovsarealer til parkering uden at bygge veje om, 
eller mangelfuld indsats over ulovligt parkerede biler, dårlig op/afstrib stribninger af 
parkeringsbåse i gaderne, manglende designsans og et fravær af at arbejde med at skabe smukke 
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og indbydende byrum, hvor man med små hurtige Quick fiks vil for meget på for lidt plads, alt 
sammen årsager som udfordrer byens gående.  

Fælles for årsagerne er, at de til stadighed giver konflikter og irritation i bybilledet. Det er by- og 
trafikplanmæssigt dårligt håndværk, og kommuneplanen og en kommende ”Gå-strategi” skal rette 
op på dette. Herunder skal der laves en designmanual for, hvordan el-bil tankstationer ikke må 
ødelægge eller indsnævre eksisterende fortovsarealer. Allerede ødelagte fortove skal 
genetableres, og nyt design må tænkes for el-bil lade stationerne, hvor det giver konflikter.  

Andre årsager som nedsætter de gåendes fremkommelighed på byens fortove er de handlende, 
der i stigende grad indtager fortovsarealer, henkastede cykler, ødelagte fortovsfliser og 
uhensigtsmæssigt placering af serviceinstallationer i fortove. Det gør færdsel farligt for 
funktionshæmmede, svagt gående, kørestolsbrugere eller forældre med børn i klapvogn eller 
barnevogn at færdes i byen. 

Jeg har stor forståelse for de handlendes ønske om at bruge fortovsarealer, men det må ikke 
nedsætte fodgængernes fremkommelighed, hverken på større eller mindre veje og gader.   

I dag vil Frederiksberg Kommune for meget på for lidt plads i nogle bygaderum, og tabere bliver de 
fodgængerne. Vi skal have byrummene tilbage, de skal være grønne, men også til at færdes i. 

I dag høres naboerne ikke, når der etableres el-biltankstationer i en gade. Det skal der laves om på 
fremadrettet, således at en operatør opfattes som en ny nabo, der på bedste vi skal være en lokal 
med- og holdspiller i lokalområdet. Er en installation uhensigtsmæssig udformet skal den tilpasses. 

I bilag 1 er en artikel vedhæftet om den kommende fodgænger strategi i Aarhus Kommune til 
inspiration. 

1.2 Indhold i en Frederiksberg Strategi for Fodgængere 
En Frederiksberg Strategi for Fodgængere, skal som minimum indeholder følgende fire 
overordnede temaer: 

1) Tilgængelighed, 2) Fremkommelighed, 3) Tryghed og Sikkerhed, 4) Ophold og Oplevelser 

Og erfaringerne fra Aarhus og andre nordiske sammenlignelige byer kan udmærket danne 
grundlag for en kommende ”Gå- og fodgænger strategi for Frederiksberg Kommune”, som 
naturligvis skal tilpasses vores kommunes særpræg og sammenhæng til omkringliggende 
kommuner og byområder. 

Venlig hilsen 

Cand. polyt. (By- og trafikplanlægger) 

Søren Brønchenburg 

Sankt Nikolaj Vej 5d, 3.th. 

1953 Frederiksberg C. 
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Bilag 1: Artikel om ny fodgængerstrategi i Aarhus Kommune 
 

Ny strategi skal forbedre forholdene for byens fodgængere 

Der skal endnu mere fokus på fodgængere i fremtiden. Det skal en ny strategi sikre. Arkivfoto: Kim 
Haugaard 

En ny strategi skal sikre, at fodgængerne tages med i betragtning, når der skabes nye byrum i Aarhus 
midtby. Fodgængertrafikken er den transportform, der oplever den største vækst i byen i disse år. 

11 feb. 2021 kl. 11:00 

Kasper Kudsk kaje@stiften.dk 

AARHUS: Antallet af århusianerne til fods vokser konstant i disse år. Fodgængertrafikken er den 
transportform, der oplever den største vækst i Aarhus i disse år. Specielt i midtbyen, hvor der etableres 
flere byrum, som bliver hyppigt benyttet af byens borgere. 

Derfor forholdene for fodgængerne forbedres i de kommende år. 

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune. 

- Vi skal have fortsat fokus på, at biler, den kollektive trafik og cyklister skal have gode betingelser for at 
komme frem. Men vi må ikke glemme, at fodgængere vigtige, fordi dét at bevæge sig til fods er limen, som 
binder de forskellige transportformer sammen. Vi skal altid tænke fodgængere ind, når vi indretter byen, og 
på den måde trækker vi fokus over på det enkelte menneske, siger rådmanden for Teknik og Miljø, 
Bünyamin Simsek. 

Sammen med Sundhed og Omsorg, så har Teknik og Miljø lavet et forslag til en fodgængerstrategi, der skal 
rette et større fokus på, hvad der er godt for byens borgere, når de færdes til fods i bybilledet. 

Sikker gåtur 

Strategien skal bruges til at indrette byrum, men indtænker også de sundhedsmæssige aspekter ved at 
komme ud og røre sig. 

En strategi, der vækker glæde hos rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive. 

- For mig er det vigtigt, at ældre borgere kan føle sig sikre, når de vælger at gå en tur. Biler og cyklister kan 
godt virke skræmmende, hvis man er ældre og bevæger sig rundt. Det er også vigtigt, at ældre kan sætte sig 
ned på en bænk og få et hvil, og at der er de nødvendigt toiletforhold rundt omkring i byen. Derfor er jeg 
glad for at fodgængerstrategien forholder sig til de barrierer. Det handler om at give byens ældre lyst til og 
mod på at bevæge sig, at få lidt motion og frisk luft og nyde vores dejlige by og natur”, siger Jette Skive. 

Den nye strategi skal nu behandles i byrådet. 

Kilde: https://stiften.dk/artikel/ny-strategi-skal-forbedre-forholdene-for-byens-fodg%C3%A6ngere  

Her er link til Aarhus Kommunes forslag til strategi: https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-
fodgaengerstrategi-aarhus-kommune Forslaget til Fodgængerstrategi indeholder følgende fire overordnede 
temaer: 1) Tilgængelighed, 2) Fremkommelighed, 3) Tryghed og Sikkerhed og 4) Ophold og Oplevelser 


