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Indsigelse vedr. lokalplan 223 

 

 

Modsætningen mellem udsagn og handling – lidt historie  
Det allerførste borgermøde på Rolighedsvej Bycampus (med suppeservering en mørk 

efterårsaften i 2017) opfordrede til beboerinddragelse og respons fra beboere. 

Udmeldingen fra kommunen var, at Rolighedsvej Bycampus kunne blive et åbent 

og ret grønt areal med bebyggelse til forskellige funktioner, f.eks. skole og studieboli-

ger. Et område det ville være attraktivt også for naboerne at bevæge sig ind i eller 

igennem. Flere beboere afgav efter mødet skriftlig respons. Og hvem kan som princip 

have noget imod skoler og studieboliger? 

Der var imidlertid på dette første møde ingen antydning af, at der kunne blive 

tale om en skole med et generelt massivt bygningskorpus, højde mod Bülowsvej sva-

rende til 6 etager, placering meget tættere på fortovet end eksisterende bygninger og 

forsynet med et sikkerhedshegn på 2,4 meter rundt om hele arealet.  

Der var tilsyneladende heller ingen af de fremmødte borgere, der kunne forestille 

sige dette scenarie – nyt skolebyggeri i Danmark har i mange år været karakteriseret af 

ret lave bygninger og ret åben struktur. 

Der var på mødet endvidere ingen antydning af, at studieboligerne kunne anlæg-

ges som ekstremt massiv bebyggelse i op til 8 etager og med uoplukkelige vinduer 

mod Åboulevarden, fordi bygningerne skulle lægges alt for tæt på den stærkt trafike-

rede vej. Eller af at områdets grønne opholdsrum kun ville blive på størrelse med en 

halv fodboldbane.  

I sommeren 2018 blev der på Frederiksberg Rådhus arrangeret en udstilling med 

3 arkitektforslag vedrørende bebyggelse af Rolighedsvej Bycampus. Ved åbningen af 

udstillingen fik de fremmødte beboere indtryk af, at kommunen ville satse på det 

mindst tætte og mindst høje forslag, og man gik nogenlunde beroliget hjem.  

Det foreliggende lokalplanforslag må på den ovennævnte baggrund siges at være 

et slag i ansigtet på områdets beboere. Med udgangspunkt i lokalplanen må vi imødese 

etablering at et uattraktivt og lukket område, der ikke på nogen måde lever op til de 

påståede intentioner. 

Hvor blev det åbne, grønne og attraktive areal af? 

I forslaget til Frederiksbergstrategien 2020 hedder det på s. 5: ”Frederiksberg 

skal være hovedstadens grønne hjerte, som bidrager til en bæredygtig udvikling med 

fokus lokalt og ansvar globalt; en grøn, tryg og sund by med muligheder for alle.” 

Hvordan kan Frederiksberg Kommune markedsføre sig som en grøn by, men alli-

gevel tillade tæt og høj bebyggelse? 

Og hvorfor har man ikke opfordret til dannelse af borgergrupper og løbende ind-

draget borgerne i planlægningen? 
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Disponeringen af byggeriet 

Bygningernes placering på arealet 

Hvorfor er planens højeste bygninger placeret i områdets yderkanter i stedet for cen-

tralt på området? Et borganlæg med ringmur er lidt gammeldags og går imod alle ef-

terhånden accepterede arkitektoniske principper.  

Bygningernes placering lukker arealet i stedet for at åbne det – og det har ellers 

været hævdet, at intentionen var at åbne arealet. 

Støjen 

Ifølge s. 36-37 i miljørapporten overskrider trafikken på Åboulevard og Bülowsvej al-

lerede støjgrænserne. 

Hvorfor lægges studieboligerne tættest på den voldsomste trafikstøj (fra Åboule-

varden)? Man må jo forvente, at beboerne i studieboligerne bliver mere generet af støj 

end brugerne af den idrætshal, der er planlagt centralt på arealet. 

Argumentet om, at bygninger (her studieboligerne) skal skygge for støj, er præget 

af en omvendt logik, der kun tager højde for støjmålinger. Hvis bygninger kan 

”skygge” for støj, og disse bygninger er til boliger, bliver det jo mennesker, der skal 

”skygge” for støj. Nogle mennesker kommer til at ”skygge” for støjen, for at andre 

mennesker kan undgå den. Uetisk, ikke? 

Skyggen 

Genboerne til de høje bygninger vil blive stærkt påvirkede af skyggevirkningen – 

hvilke overvejelser har man gjort sig om det? 

Skyggediagrammer (lokalplanen s. 52-58) viser sammenligninger mellem det nu-

værende og det fremtidige forhold, og viser, hvor meget skyggerne vil påvirke de eksi-

sterende bygninger på Bülowsvej. Husk at 21. juni har de fordelagtigste belysningsfor-

hold – alle andre tidspunkter på året vil der være mere skygge. 

Reduktionen af den grønne kant om arealet 
Planen lægger alle de nye bygninger tættere på fortovskanten end de nuværende byg-

ninger. 

Hvorfor vælger man at reducere det grønne areal og desuden klemme de bevarings-

værdige bygninger inde ved at fremrykke bygningerne mod fortovskanten? 

Fremrykningen mod fortovskant vil dels give bygningerne et massivt udtryk, dels 

ødelægge den eksisterende fine sigtelinje på Bülowsvej og dels klemme det fine beva-

ringsværdige serumlaboratorium helt inde. 

At man kan fremrykke bygningerne er jo ikke et argument for at gøre det – spørgs-

målene må vel være: 

Passer reduktionen af den grønne linje om arealet til kommunens intentioner om 

grøn by? Og er reduktionen ønskelig funktionelt og æstetisk? 

Den såkaldte park 

Områdets grønne opholdsareal er blevet kaldt for en park. Det er et groft manipule-

rende udsagn – et areal på størrelse med en halv fodboldbane kan kun som urimeligt 

skønmaleri kaldes en park. På borgermødet 28.1. blev arealet anslået til knap 3.500 

m2. En fodboldbane med internationale dimensioner er 6.630 m2.  
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Man vil ikke kunne lade børn lege på det grønne areal uden skarpt opsyn, fordi 

arealet grænser op til den udmærkede grønne sti, hvor der køres hurtigt på cykel. 

 

Fremtiden – trafikken 

Planen forholder sig ikke tilstrækkeligt til den betydelige trafik, der må forventes til 

den ganske store Prins Henriks Skole. 

Skolen får indgang fra Rolighedsvej. Da skolens elever slet ikke alle bor i lokal-

området, må man forvente, at et betydeligt antal elever vil blive kørt til og fra skole i 

bil og fulgt ind og ud af skolen, men på Rolighedsvej er der ikke plads til parkering, og 

det må regnes for helt usandsynligt, at travle forældre vil benytte den parkeringskæl-

der, der forventes anlagt på arealet.  

Hvor mange privatbiler forventes at skulle sætte børn af eller parkeres for at børn 

kan blive fulgt ind på skolen? Hvordan skal f.eks. to hundrede biler standse eller par-

kere på Rolighedsvej foran skolen på samme tid hver morgen? 

På borgermødet d. 28.1. blev det i overensstemmelse med lokalplanens s. 64 op-

lyst, at man regner med en ekstra trafikal belastning fra 1000 biler pr. døgn, men man 

havde tydeligvis glemt at indregne, at den øgede trafik ikke vil fordele sig over hele 

døgnet, men forekomme i myldretiden, hvor der i forvejen er tæt trafik på Bülowsvej 

og Rolighedsvej.  

I miljørapporten skønnes – s. 33 – at den øgede bilmængde vil have neutral virk-

ning på trafik, støj og luftforurening. Det er selvmodsigende, at 1000 ekstra biler pr. 

døgn ikke vil indvirke på de nævnte faktorer. 

 

Fremtiden – Åen 
Hvorfor forholder planlægningen sig ikke til en mulig fremtidig åbning af Ladegårds-

åen? 

 De høje og massive bygninger mod Åboulevarden må siges at være i meget dår-

lig overensstemmelse med muligheden for at skabe et helt alternativt og særligt byrum, 

hvis åen åbnes. 

 

Muligheder 
Allerbedst ville det jo være med en helt anden disponering af området. Hvorfor ikke 

gentegne hele projektet ud fra forudsætningen om at skabe et åbent og grønt areal? 

 Så kunne man: a) bevare den grønne kant i sin eksisterende bredde, b) vælge en 

bebyggelsesprocent på højst 110 og c) tillade bebyggelse i højst fire etager – og der-

med få skabt et attraktivt og åbent område i overensstemmelse med borgernes forvent-

ninger til Frederiksberg. 

 Hvis ikke der er politisk mod og visionære ambitioner nok til at kræve gentegning 

af projektet for området, må det være et absolut minimum, at 

1) Alle planlagte bygninger rykkes ind på arealet, så bredden af den nuværende 

grønne kant bevares. Desuden: 
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2) Skolebygningerne omdisponeres. 

Det foreliggende projekt omfatter tre bygningsfløje, der er på hhv. 3, 4 og 5 eta-

ger. Den højeste bygning på 5 etager lægges i planen helt uforståeligt tættest på 

Bülowsvej. Desuden er 5 etager i planen reelt 6 etager, fordi nederste etage har 

dobbelt højde. 

Man kan f.eks. undgå den 5. etage mod Bülowsvej ved at alle tre bygninger får 

4 etager i stedet for terrasserede etager, eller ved at skolens høje bygning mod 

Bülowsvej afgiver sin øverste etage. 

Det er uacceptabelt, at Prins Henriks Skole bliver lige så høj som den 6 etages 

bygning overfor på Bülowsvej, hvilket næsten er en fordobling af højden ift. 

den eksisterende bygning på arealet (lokalplanen s. 160). Desuden: 

3) Studieboligerne mod Åboulevarden reduceres med mindst to etager. 

De planlagte store bygninger mod Åboulevarden er både meget høje og meget 

massive. Og hvorfor så massive? Ift. de oprindelige arkitektforslag er der en 

forøgelse af volumen. Studieboligerne er planlagt til at blive to etager højere 

end boligerne over for på Nørrebro (lokalplanen s. 158). Hvorfor skal man 

bryde det nuværende fine højdeforhold mellem Frederiksbergsiden og Nørre-

brosiden af Åboulevarden? 
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