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Baggrund for en ny lokal plan har været kommunens vision om at skabe et grønt, levende og åbent 

Bycampus, hvor stedets potentiale i at kunne åbne sig mod omgivelserne og invitere ind, tilførsel af et 

større grønt byrum samt større bykvalitet har været fremhævet. Endvidere har hensynet til det 

eksisterende kulturmiljø været vægtet højt, idet kommunen har haft et ønske om et grønt og åbent 

Bycampus. 

På den baggrund har forventningerne til lokalplansforslaget været høje. 

Det viser sig nu, at Forvaltningen lægger op til en lokalplan, hvor bygningsmassen mere end fordobles, det 

eksisterende og historiske kulturmiljø ødelægges, de fredede bygninger ringeagtes, og der bygges mur mod 

den omkringliggende by. Et resultat, der synes at ligge langt fra de rammer og forudsætninger, der var lagt 

op til.  

 

Som høringssvar til projektet har jeg indsigelser til følgende punkter, som både samlet set og hver for sig, 

bør tillægges betydning ift. godkendelsen af projektet: 

 

Bebyggelsesprocent 

På borgermødet afholdt den 28.01.2020 blev det understreget af arkitekten, at bebyggelsesprocenten for 

det nye byggeri, ikke vil overstige den nuværende bebyggelsesprocent væsentligt. Dette blev på mødet 

bakket op af Forvaltning. Det blev oplyst, at bebyggelsesprocenten for nuværende er 130 %, og at den 

fremtidige bebyggelse vil udgøre 140 %. Altså blot en forøgelse på 10% 

Efter mødet kontaktede jeg Borgmesteren, Viceborgmesteren og By- og Miljødirektøren, da jeg ved en 

simpel udregning kunne påvise at en sådan udlægning af bebyggelsesprocenten ikke er korrekt.  

Det er nu af brev af 11.02.2020 fra Viceborgmesteren blevet verificeret, at nuværende bebyggelsesprocent 

rettelig ligger på 70 %, og at den fremtidige bebyggelsesprocent er 150 %. Bebyggelsesprocenten ønskes 

således mere end fordoblet. Et forhold der på borgermødet blev oplyst som en ”ikke væsentlig overstigning 

af det nuværende niveau”. En udvidelse til mere end det dobbelte, må i alle tilfælde være væsentlig.  

På baggrund heraf har jeg henvendt mig til Borgmesteren med følgende spørgsmål: 

- Forestiller Borgmesteren sig, at oplysningerne om, at der med projektet ønskes en fordobling af 
bebyggelsesprocenten, kan have betydning for de deltagende borgeres stillingtagen til projektet?  
 

- Forestiller Borgmesteren sig, at de deltagende borgere finder oplysningen om, at projektet vil 
medføre, at de bygningsmasser der findes på grunden i dag, skal ganges med to og så i øvrigt 
tillægges yderligere for at opnå den fremtidige bygningsmasse, relevante for deres stillingtagen til 
projektet, herunder ift. afgivelse af eventuelle indsigelser? 
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Kommunen har i sagens natur et fokus på byens udvikling, arbejdspladser og boliger for alle, herunder i 

form af ungdomsboliger, og Kommunen er i den forbindelse selvfølgelig også opmærksomme på den 

borgermodstand, som et projekt som dette vil kunne møde fra de omkringliggende naboer. Det må 

imidlertid aldrig føre til, at Kommunen afgiver ufuldstændige eller egentligt forkerte oplysninger, som kan 

medvirke til en mindre eller anden modstand end de faktiske, korrekte oplysninger må kunne forventes at 

give anledning til.  

Afholdelse af et borgermøde, hvor der – i øvrigt på så væsentligt et punkt – er afgivet ukorrekte 

oplysninger, gør et sådant borgermøde illusorisk. På den måde kan Kommunen vælge at afgive de 

oplysninger, som Kommunen finder hensigtsmæssige og omvendt undlade de oplysninger, der forventeligt 

må give anledning til modstand, protest eller egentlige indsigelser. At spørgeren på mødet, ifølge 

Viceborgmesteren, er orienteret om de korrekte oplysninger afhjælper ikke det betænkelige ved 

Kommunens håndtering af ovennævnte sag – tværtimod. En sådan individuel videregivelse af 

oplysningerne underminerer hele formået med afholdelse af et borgermøde, hvor de deltagende borgere 

har en forventning om, at alle har modtaget de samme (og i sagens natur, korrekte) oplysninger.  

Håndteringen af ovenstående sag synes at være i strid med Kommunens forvaltningsmæssige forpligtelser, 

og jeg har på den baggrund anmodet Borgmesteren om at gå ind i sagen og påtage sig ansvaret for, at 

sagen håndteres i overensstemmelse med disse forpligtelser. 

Jeg mener således at et projekt med en så massiv stigning i bebyggelsesprocenten skal afvises, og om ikke 

andet så stilles i bero indtil der har været afholdt et nyt borgermøde, hvorpå Kommunen sikrer, at de 

deltagende borgere modtager alle korrekte oplysninger knyttet til projektet. 

 

Kulturmiljø 

Forvaltningen anfører selv i Kommunens oplæg til Lokalplansforslaget (citat) ” Nybyggeri, udvidelse eller 

ændringer af eksisterende bygninger indenfor et udpeget kulturmiljø kan kun ske under hensyntagen til 

kulturmiljøet”. 

Kulturmiljøet dette givne sted karakteriseres netop ved at være overgang fra tæt by til mere åben landlig 

struktur, fra byens tætte beboelses kvarterer til de mere åbne vidder med engang græssende køer. Fra den 

høje etageejendoms struktur til lavere spredte bygninger.  

Lokalplansforslaget arbejder nu direkte imod Forvaltningens egne forudsætning, idet der lægges op til at 

historiske bygninger med høj (SAVE 3) og middelhøj bevaringsværdighed jævnes med jorden, og at der 

bygges boligetageejendomme op til 9 etager (dobbelthøj stueetage tæller for 2 etager). 

Rolighedsvej 39 (SAVE 3 som ovenstående omtalte staldbygning), som ligeledes er med til at betone 

områdes kulturhistorie, ringeagtes med total indpakning af nybyg, hvor kun én facade bliver friholdt og 

derved synlig. Bygningshøjderne på nybyg omkring denne ejendom vil være højere, og - alt taget i 

betragtning - vil bygningens bevaringsværdi undermineres, og det særegne kulturmiljø for området 

ødelægges.  

Som Forvaltningen selv pointere, så skal nybyggeri ske under hensyntagen til kulturmiljøet. Det fremsendte 

Lokalplansforslag varetager imidlertid ikke dette hensyn. 
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Jeg skal pointere at Bilag 9 i lokalplansforslaget må betragtes som groft misvisende, da gavle af Rolighedsvej 

39 aldrig vil kunne betragtes som illustrationen viser, jf. begrundelsen ovenfor. Der er endvidere ikke 

sammenhæng mellem de indsatte snitfladelinjer og de facadeopstalter som der refereres til.  

Henset til at projektet ikke tager højde for Kommunens eget fokus og hensyntagen til kulturmiljøet, bør 

projektet afvises.  

 

Grønt Byrum 

Kommunen har et ønske om, med projektet, at tilføje et grønt parkrum på Den Grønne Sti samt i øvrigt at 

forstærke områdets grønne karakter. 

Ovenstående synes ejendommeligt, når Kommunen, ved udvikling af så stort et område, kun prioriterer at 

afsætte plads til en lille grøn slette, som på ingen måder vil synes af park dimension.  

Med det fremsatte lokalplansforslag vil hele Bycampus-området ikke fornemmes mere grøn end området 

fremstår i dag. Alle de grønne taghaver, som pynter godt i et arkitektprojekt, vil ikke bidrage til et grønt 

gadebillede, og det virker derfor urigtigt, når arealet ud mod Rolighedsvej, som vil blive præget af 

skolegård, cykel parkering og ”kiss and goodby” parkering, angives som et ”grønt område”. 

Der er med udvikling af Bycampus mulighed for at skabe et grønt byrum, der kan tiltrække mange fra nær 

og fjern, med happenings, markeder, festival, fordybelse, motion, samvær, teater, koncerter, og alverdens 

fysiske udfoldelser. Det er hr muligt at skabe et grønt byrum som arkitekter og studerende vil rejse til fra 

nær og fjern for at studere. Det er trist at erfare, at kommunen fremlægger et lokalplansforslag, hvor det 

grønne byrum er henledt til blot at være det komma, der var til overs i den store byplanlægning. 

Henset til at projektet ikke tager højde for Kommunens ønske om et grønt byrum, bør projektet også på 

dette område afvises og gentænkes, således at Kommunen sikrer, at denne enestående mulighed for at 

skabe et unikt grønt byrum udnyttes. 

 

9 etager mod Åboulevarden 

Det fremsatte lokalplansforslag lægger op til etagebebyggelse på 7-8 etager mod Åboulevarden og 5-7 

etager mod Bülowsvej. Med dobbelthøje stueetager vil det reelle billede være en etage højere, altså op til 9 

etager mod Åboulevarden og op til 8 mod Bülowsvej. 

At bygge så højt ligger meget fjernt fra den arkitektoniske DNA, der kendetegner Frederiksberg.  

Det er korrekt, som det fremgår af materialet, at hjørner på Frederiksberg generelt set kan være markeret 

med tårne eller spir, med det skal understreges, at disse ikke udgør ekstra etager, og disse ”vartegn” kan 

derfor aldrig sidestilles med en kolos af en bygning i op til 9 etagemeter. Tårne og spir har karakter af 

udsmykning, der i et enkelt punkt rækker mod himlen, diametralt modsat af den bygningsvolumen i 9 

etager med fladt tag, som der lægges op til i lokalplansforslaget. 

Der er ikke tale om, at projektet ”bibeholder” den store skala ud mod Åboulevarden. Der er tale om at 

sprænge skalaen. Ingen ejendomme i området nærmer sig den højde og bygningsvolumen, som der lægges 

op til i materialet, ikke engang tilnærmelsesvis, og ejendommen vil været en kolos af et fremmedelement i 

området. 
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I stedet for at tale om, at skulle markere ”porten til Frederiksberg”, (hvilket i øvrigt ikke giver mening, da 

dette sted ikke er porten til Frederiksberg), bør der arbejdes med en bygningsvolumen, der taler til det 

bevaringsværdige kulturmiljø, der er i området, herunder landbohøjskolens park og De Døves Kirke.  

Henset til at projektets dimensioner udgør et fremmedelement i området, bør projektet også af den grund 

afvises.  

 

Trafik og parkering 

Trafikken på Bülowsvej er i forvejen yderst hårdt belastet, herunder i særlig grad i myldretiden. Det giver 

derfor ikke mening, at der, som følge af projektet, tilføres ekstra trafik, uden at Kommunen overvejer 

behovet for trafikale ændringer. Det må forventes at Forvaltningen og Kommunalbestyrelsen besigtiger de 

aktuelle forhold, og tilsikre at trafikken kan afvikles uden yderligere gene. I sin nuværende form er der ikke 

taget højde for trafikale udfordringer i lokalplansforslaget. 

Både ”kiss and goodby” på Rolighedsvej, og nødvendige svingbaner til indkørsel til Bycampus via Bülowsvej 

vil betyde nedlæggelse af 8-10 offentlige parkeringspladser.  

Kommunen bør redegøre for, hvordan borgerne vil blive kompenseret for disse manglende pladser? 

 

Sportshal 

Lokalplansforslaget ligger op til etablering af en sportshal, som en integreret del af Bycampus og tankerne 

om et fleksibelt anlæg, der understøtter bevægelse, leg og samspil mellem ude og inde er løst meget fint, 

og det er et fint træk, at sænke sportshallen og give denne en transparent facade, således at 

forbipasserende kan følge med i den sportslige udfoldelse. Det vil dog være ønskeligt om samspillet mellem 

sportshal og den grønne park kunne gøres større, og langt mere flydende.  

 

Solceller 

Flere steder i Lokalplansforslaget tales der om opsætning af solceller. Disse solceller vises dog ikke på de 

illustrationer, der er præsenteret i lokalplansforslaget, hvorfor det er svært at forholde sig til disses 

indvirkning på den ydre fremtoning af projektet i sin helhed. 

Forvaltningen og Kommunalbestyrelsen bør være opmærksom på at Solcelleanlæg altid kommer med en 

væsentlig rumfylde, der alt andet lige bør tænkes ind i projektet både i form af fysisk fremtoning og 

etagehøjder. 

 

Sammenfatning 

Det gennemgående problem i det fremsendte lokalplansforslag er Kommunens ønske om at hæve 

bebyggelsesprocenten fra 70 % til 150 %.  

En så ekstrem stigning i bygningsmasse vil fuldstændig ødelægge det nuværende kulturmiljø. En så ekstrem 

stigning i bygningsmassen vil betyde nedrivning af bevaringsværdige bygninger og en kraftig forringelse af 

de bevaringsværdige bygninger, der bevares. Det vil betyde et bygningsvolumen, som i sin fylde og højde, 
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ikke er set andet sted på Frederiksberg og som vil springe den nuværende byskala fuldstændigt. Det vil 

betyde trafikale problemer og fjernelse af offentlige parkeringspladser. Og sidst men ikke mindst vil det 

betyde en mistet chance for at skabe et unikt grønt miljø. 

På Frederiksberg lever vi tættere end noget andet sted i Danmark og det virker paradoksalt, at Kommunen 

ikke griber denne chance for netop at skabe et enestående grønt byrum, til glæde for borgere og 

besøgende i Kommunen, nu og mange generationer frem i tiden.  

Der er desværre langt fra Kommunens tidligere frembragte vision for området og det nu fremlagte 

lokalplansforslag. Ønsket om massiv tilvækst af bygnings m2 er tydeligvis det bærende element som alt 

andet har måtte vige for. En massiv tilvækst som er forsøgt inddækket med snak om grønne tage, åbne 

byrum, tilbagetrukne facader og grøn campus kant. Realiteten er blot en helt anden. 

På baggrund af ovenstående forhold, skal jeg, som anført ovenfor i tilknytning til de enkelte punkter, 

henstille til, at projektet – i sin nuværende form – afvises.   

 

Morten Westergaard 

Falkonergårdsvej 14 

1959 Frederiksberg C 


