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Høring vedr. Lokalplan 223 

Til Frederiksberg Kommune 
 
Hermed indgives høringssvar på opførelsen af projektet jf. Rolighedsvej Bycampus fra vuggestuen KVL’s 
Børnehus beliggende Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg 

I forbindelse med projektet er der en række gener og uafklarede spørgsmål, som vi gerne ser imødeset i 
forbindelse med byggeriet. Vi har også en række væsentlige bekymringer og forslag til løsninger på disse. 

KVL er en privat vuggestue beliggende vest for projektområdet med en have og legeplads, der ligger 
ugeneret langs den grønne sti. Børnenes sovepladser vender ud mod nabogrunden, hvor byggeriet skal 
opføres.  

Af samme årsag vil vi gerne undgå at støj, støv og rystelser ved pilotering sker i det tidsrum, hvor børnene 
har deres sovetider. Sker piloteringen i dette tidsrum, vil det være en kraftig forringelse af muligheden for 
at give børnene ro. 

I forhold til haven og børnenes legeplads henleder vi opmærksomheden på de gener, der måtte komme 
som følge af byggeriet.  

»Daginstitutionerne vest for området vil i nogen grad blive ramt af skygge om formiddagen undtaget i 
højsommeren. Skygge påvirkningen vil være væk ved 11-12-tiden,« fremgår det på side 49. 

Det skal understreges, at det lige præcis er i tidsrummet 9.30-11, at børnene bruger vores legeplads, og det 
vil være en kraftig forringelse af børnenes fornøjelse, at det i foråret og efteråret skal foregå i skygge. 

Skyggen fra huset er en ting på legepladsen, men en stor mørk bygning og tabet af en del træer med dyreliv 
og fuglesang er en stor forringelse, ligesom det antages at kunne ændre vind-rotationen grundet byggeriets 
omfang, og dermed styrke vindpåvirkningen på grunden. 

Vi indstiller derfor til, at byggeriet bliver beskåret med to-fire etager, således, at det mindskede lysindfald 
og forringede kvalitet af haven kan undgås i nogen grad.   

Hvad angår lysindfald og gener henledes opmærksomheden på § 192 og 195 i bygningsreglementet. Vi 
mener også, at der er væsentlige indbliksgener, og derfor at §188 stk. 1og 2 bør tages i betragtning. 

Det er også meget vigtigt, at der sikres en meget afskærmende indhegning ud til den nye sti, således at 
vuggestuen forbliver privat.  Børnene på en af stuerne sover lige ud til stien, og det vil være et væsentligt 
krav for os, at det er et privat og trygt område.   

Det skal i også bemærkes, at det er blevet lovet, at hvis Københavns Universitet fjerner vores vejadgang 
over deres grund, så har kommunen pligt til at etablere en anden vejadgang langs cykelstien med mulighed 
for bilkørsel. Det bliver svært nu med de nye tværveje.  En mulighed er, at vores vejadgang igennem 
universitetets område tinglyses. 
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Vi ønsker oplyst, hvilke konsekvenser skybrudssikringen, der synes at blive placeret på grunden, hvor der 
lige nu er en badmintonhal. Vuggestuens arealer ligger lavere end dette område og vi vil gerne vide, hvad 
det kommer til at betyde i forbindelse med store regnfald.  

Med hensyn til byggeriet er det en erfaring fra tidligere store anlægsarbejder, at rotter flytter ind hos os når 
der er store anlægsarbejder. Vi vil gerne sikre, at der kan gives økonomisk hjælp til sikring og ekstra 
kontrol.  

 

På vegne af KVL’s børnehus’ bestyrelse, 

Jacob Stærk-Østergaard 

 

 

 

 

 


