
Kære lokalpolitikere. 

Vi flyttede her til Rolighedsvej for nøjagtig seks år siden. Dengang forstod vores venner og bekendte ikke, at 

vi valgte at flytte fra ”hus og have” ind på ”stenbroen”, indtil de så vores fantastiske udsigt ind over 

området og ind over Nørrebro, samt så hvor grønt her er. Det kom meget bag på dem, at man kunne bo så 

lyst og grønt i byen. 

Jeg fandt det naturligt at involvere mig i processen omkring Rolighedsvej Bycampus, da vi i november 2017 

blev inviteret til "borger workshop” med arbejdstitlen ”Fra lukket forskningsmiljø til åben bycampus”. Vi 

blev dengang forsikret om, at vi ikke skulle bekymre os om højden på byggeriet, da vi ”bor på Frederiksberg 

og ikke i København”. Spørgsmål omkring, hvordan den nødvendige sikkerhed omkring Prins Henriks Skole 

ville være forenelig med tanken om "et åbent bycampus, som inviterer lokalområdet og byen indenfor" 

blev forbigået i tavshed. 

Efterfølgende blev vi i juni 2018 inviteret til fernisering på Rådhuset, hvor vi blev præsenteret for nogle 

forskellige udkast til bebyggelse af grunden, hvoraf kommunen havde valgt at arbejde videre med det 

projekt, som vi borgere også fandt mest acceptabelt. 

Siden da er der desværre sket en væsentlig forøgelse af projektet, hvilket var meget tydeligt at se på de 

modeller, tegninger og fotos, som blev forevist på det nyligt afholdte borgermøde i januar 2020. Her talte 

borgmesteren ellers om, at ”gøre byen grønnere”, at gøre området ”mere åbent og tilgængeligt” og om ”at 

tage hensyn til naboerne”. Formanden for By- og Miljøudvalget talte også om, hvordan man ønsker ”at 

invitere byen og lokalområdet indenfor”.  

Jeg har følgende indsigelser: 

• De bevaringsværdige bygninger (den røde på Bülowsvej og den gule på Rolighedsvej) bliver ikke 

bevaret på en værdig måde: 

Den røde forbliver fritstående, men bliver klemt inde mellem to meget høje bygninger på begge 

sider. 

Langt værre står det til med den gule, som bliver helt omklamret af det kommende skolebyggeri, 

som dels bliver bygget helt op ad den gule bygning på nordsiden, og som også rager godt op i 

højden på begge sider. Dertil kommer, at man har valgt at bygge i røde sten omkring den gule 

bygning. 

 

• De trafikale forhold er ikke ordentligt gennemtænkt. Alle tre veje omkring grunden (Åboulevarden, 

Bülowsvej, Rolighedsvej) er allerede i dag godt befærdede, specielt i myldretiden. Rolighedsvej er 

også en meget populær cykelvej.  

Med det kommende byggeri kommer der 800-900 skolebørn (skolen vil endda have mulighed for at 

udvide til 1200 elever med de nye bygninger). Hvad enten de kommer til skole gående, med bus, på 

cykel eller bliver kørt, vil det medføre en væsentlig forøgelse af trafikken i området. Specielt på 

Rolighedsvej må man forudse trafikkaos med flere farlige situationer, da det ikke er realistisk, at 

travle forældre vil anvende den planlagte P-kælder i den anden ende af området, når de skal 

aflevere og henter deres børn, og der ikke er flere pladser på de otte planlagte ”kiss & drive” 

pladser. 

Dertil kommer ca. 700 unge mennesker, som også skal begå sig i området. 

 

• Skolebyggeriet er ud over at være meget bastant og alt for højt ej heller foreneligt med tanken om 

"et åbent bycampus, som inviterer lokalområdet og byen indenfor", idet skoleområdet skal 



indhegnes af et over to meter højt ”lamelhegn”. Det vil betyde, at en meget stor del af området 

ikke bliver tilgængeligt for andre end dem, der har et ærinde på skolen. 

 

• Højden af bebyggelsen ud mod Åboulevarden er uacceptabelt høj. Den blev på borgermødet i 

januar omtalt som en lydmur, der skal beskytte området mod støjen fra Åboulevarden. Det 

kommer nærmere til at ligne, at Frederiksberg bygger en mur over mod Nørrebro, hvilket ikke 

virker særlig sympatisk.  

Dertil kommer de skyggegener, det vil medføre for beboerne på Nørrebrosiden. 

 

• Det grønne område på grunden reduceres til en ”lommepark”, som tilmed gennemskæres af Den 

Grønne Sti, som er en meget populær cykelsti, og hvor man som cyklist kan få stor fart på, når man 

kommer fra Nørrebrosiden og kører ned af broen over Åboulevarden. Det vil skabe farlige 

situationer for både cyklister og brugere af lommeparken (børn, løbske bolde og lignende). 

Det fremgik på borgermødet, at der vil blive plantet ca. 100 nye træer, samt at flere af de planlagte 

bygninger vil få grønne, beplantede tage.  

Samlet set må man konkludere, at området måske nok bliver lidt grønnere set ovenfra, men der 

bliver ikke meget grønt på området, som vi naboer kan benytte os af. 

 

Hvis vi naboer skal føle os hørt og inviteret indenfor, må højden af de kommende bygninger reduceres, så 

de ikke bliver højere end de omkringliggende i området, og bebygningsprocenten må reduceres, så der 

bliver bedre plads til flere grønne områder på grunden. 

Jeg stiller mig tvivlende overfor, om området vil kunne rumme så mange nye beboere og brugere af 

området, hvorfor jeg vil foreslå, at antallet af ungdomsboliger bliver væsentligt reduceret, hvilket også vil 

medføre en reduceret højde ud mod Åboulevarden. 

Jeg kan også have min tvivl om, hvorvidt Rolighedsvej Bycampus er det rettet sted at flytte Prins Henriks 

Skole til, når skolens behov for kvadratmeter er så stort, som det er, og med de sikkerhedsforanstaltninger, 

der er behov for. 

Personligt har jeg intet imod hverken unge mennesker eller børn (jeg har boet i mere end 10 år lige ved 

siden af en børnehave), men hospitalsgrunden står også overfor en snarlig byfornyelse. Her vil der være 

meget bedre plads til Prins Henriks Skole med langt bedre adgangsforhold samt bedre mulighed for 

parkering af både cykler og biler. Det vil ligeledes være muligt at flytte de ungdomsboliger, som kommunen 

vil ”tabe” ved reduktion af højden af bygningerne mod Åboulevarden, til hospitalsgrunden. 

Den gule bygning på Rolighedsvej kunne i stedet rumme en mindre skole eller anden form for institution, 

der kunne klare sig med mindre tilbygninger, som ville klæde og respektere den gamle bygning. Det ville 

også påvirke den trafikale situation i mindre grad. 

Jeg håber meget, at kommunen er lydhør for alle os naboers bekymringer overfor projektets nuværende 

udformning, så vi kan bibeholde vores frederiksbergske særpræg og ikke bliver et ”mini København”. 

 

Venlig hilsen 

Birgitte Dag Randløv 


