
Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan for Rolighedsvej 
Bycampus (lokalplan 223) 
 
Til Frederiksberg Kommune 
 
Tak for muligheden for at komme med udtalelse vedrørende ovennævnte lokalplansforslag. 
Vi har fra projektets begyndelse støttet, at det nuværende område omdannes fra det 
nuværende, spredte og lidt tilfældige byggeri til et gennemarbejdet, samlet projekt og vi var 
glade for de oprindelige intentioner, der lå i udsagnet ”Fra lukket forskningsmiljø til åben 
bycampus”. Herunder fandt vi det positivt, at de bevaringsværdige og identitetsskabende 
bygninger ville blive bevaret, samtidig med at der bygges nye boliger og andre bygninger i 
en høj kvalitet. 
 
Desværre synes vi ikke, at det fremlagte forslag helt lever op til de høje ambitioner, som 
projektet blev født med. Der er især tre forhold, som vi vil omtale i dette høringssvar: 

• Højden på byggeriet ud mod Åboulevarden, 

• De trafikale forhold omkring den foreslåede Prins Henriks Skole ud til Rolighedsvej og  

• Det meget tætte byggeri omkring den gule bygning 
 
Højden ud mod Åboulevarden: Byggeriet af kollegieboliger og særlige boformer ud mod 
Åboulevarden bliver en meget dominerende del af det kommende byggeri, med i alt 740 
boliger, samt fællesareal. For at rumme så mange boliger, vil bygningen blive på op til 8 
etager og 32 m på den højeste bygning. Der vil endvidere blive tale om en meget markant 
facade ud mod Åboulevarden.  
 
Et så stort byggeri vil blive endog meget dominerende i forhold til de bygninger, der ligger 
på den anden side af Åboulevarden. Bygningen kommer til at ligne en meget stor og bastant 
mur, som Frederiksberg opfører imod sin nabo i København. Det synes vi er et ærgerligt 
signal overfor vores københavnske naboer. Hertil kommer, at den udarbejdede skyggefilm 
nok viser, at der er et par dage midt om sommeren, hvor der kommer sol ind i lejlighederne 
overfor. Men i hovedparten af året kommer den nye bygning til at skygge mere, end vi 
finder er rimeligt.  
 
Vi forslår på den baggrund, at bygningshøjden reduceres på kollegiebygningen. 
 
De trafikale forhold omkring den foreslåede Prins Henriks Skole: Den kommende Prins 
Henriks Skole rummer i dag 800-900 elever, hvoraf ca. 40 pct. kommer fra andre kommuner 
end Frederiksberg. Der vil derfor hver morgen blive en endog meget stor mængde ekstra 
trafik på Rolighedsvej. Vi bekymrede for, om en så stor trafikmængde kan afvikles på en 
fornuftig måde. Dette problem skærpes af, at de foreslåede rammer for Prins Henriks Skole 
dimensioneres efter, at skolen senere kan øge sit elevoptag til 1.200 elever.  
 
Byggeriet omkring den gule bygning: Der er to bygninger, der foreslås bevaret. Den ene er 
den tidligere Statens Veterinære Seruminstitut fra 1908 ud mod Bülowsvej. Den anden er 
den oprindelige Landøkonomiske Forsøgsanstalt fra 1882 ud mod Rolighedsvej. Den 
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oprindelige Landøkonomiske Forsøgsanstalt, der er opført i gule sten, forudses inkorporeret 
i Prins Henriks Skole i form af en række bygninger, der skal opføres i røde sten.  
 
Vi finder at dette forslag problematisk. Det forekommer forkert at søge at ”bevare” denne 
bygning ved helt at omklamre den med nye bygninger i en anden farve og med bygninger 
som er langt højere end den oprindelige bygning. Ikke alene er der tale om bygninger i en 
anden farve, der er også tale om et meget tæt og højt byggeri, der helt vil dominere 
området og den oprindelige bygning vil dermed helt miste sin nuværende fremtræden. 
 
Begge de to sidste forhold udspringer af forslaget om, at det er en meget stor institution, 
Prins Henriks Skole, der foreslås at flytte ind i det kommende byggeri i den side der vender 
ud mod Rolighedsvej. Vi er som sådan ikke modstandere af Prins Henriks Skole, men vi 
finder ikke, at det er hensigtsmæssigt at forsøge at lægge en så stor institution på det sted 
der er forslået. Dette både af hensyn til trafikken og af hensyn til at kunne undgå, at der skal 
bygges så højt og tæt omkring den Landøkonomiske Forsøgsanstalt ud mod Rolighedsvej.  
 
Vi forslår på den baggrund, at det undersøges, om der kan findes en mere hensigtsmæssig 
institution til dette projekt, samt at Prins Henriks Skole i stedet søges indplaceret på 
Hospitalsgrunden, hvor der er langt bedre plads og bedre mulighed for at etablere 
tilfredsstillende til- og frakørselsforhold.  
 
Venlig hilsen 
 
Flemming Randløv 
(Ejerforeningen Rolighedsvej 20, NJ Fjords Alle 2-4) 


