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Danmarks Naturfredningsforening Frederiksberg Afd. høringssvar til  

Forslag til Lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus. 

 

Vi har med stor interesse studeret forslaget til Lokalplan for Rolighedsvej Bycampus. Det me-

get detaljerede forslag indeholder mange gode tiltag, hvor de bevaringsværdigede bygninger   
integreres i den ny bebyggelse og der anlægges øst- vestgående stræder som skaber forbin-

delse til den grønne sti og åbner op for området. Der er også godt at de fleste af de nu på ste-

det værende træer bevares og der plantes nye træer hvor det er muligt og i forbindelse med 

den ny bebyggelse skabes grønne byrum. Det er meget glædeligt at der i forbindelse med 

”Den Grønne Sti” er planlagt en ny park i centrum af området. 

 

Desværre, som det er kendetegnende for alle de lokalplaner som Frederiksberg Kommune har 

haft i høring i de seneste år, er at man giver tilladelse til at overbebygge grundende. Den fore-

liggende plan er ingen undtagelse, bygningerne ud til Åboulevarden foreslås bygget op 6 til 8 

etager. Også Skolebyggeriet ud til Rolighedsvej er al for tæt og højt. Frederiksberg og Nørre-

bro på den anden side af kommunegrænsen er et af de tættest bebyggede områder i Europa. 

Derfor bør områdets bygningshøjder reduceres og bebyggelsesprocenten sættes ned. Hvis det 

ikke sker, vil de trafikale trængselsproblemer, som der allerede er i området, forværres yderli-

gere. 

 

Landbohøjskolens Have er det eneste større grønne åndehul på denne del af Frede-

riksberg. Haven er fredet og meget søgt som rekreativt areal. Derfor er det meget 

glædeligt at man vil anlægge en ny park i forbindelse med den ny idrætshal og på 

den anden side af ”Den Grønne Sti” og nedrive den gamle idrætshal og indlemme 

dens areal i den ny park. Desværre er den ny parks areal ikke særlig stort, men kun-

ne 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 om-

råde som på nuværende tidspunkt anvendes af Københavns Universitet. 

Her ligger også det fredede historiske landsted Rolighed og omkring bygningerne og 

ud til Åboulevarden ligger store værdifulde grønne arealer med et vådområde, de 

sidste rester at det landlige Frederiksberg. Disse områder har stor kulturhistorisk 

værdi og området er vigtigt for biodiversiteten på Frederiksberg. Derfor er det lige-

ledes vigtigt at Frederiksberg Kommune, når denne grund kommer i spil, griber den 

historiske chance, så dette areal kan udlægges til en ny park, der kan forbindes med 

Den Grønne Sti og den kommende park i Rolighedsvej Bycampus. Alle ikke beva-

ringsværdige bygninger inkl. drivhusene på grunden bør nedrives, så et større areal 

kan udlægges til et enestående grønt område midt storbyen. 
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