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”PÅ HOSPITALSOMRÅDET SKABER VI ET
ÅBENT, IMØDEKOMMENDE, GRØNT OG
BLANDET BYOMRÅDE, HVOR LIV OG RO
FORENES I ET BYKVARTER MED
BÆREDYGTIGE FREMTIDSLØSNINGER OG
SIN EGEN IDENTITET”
FREDERIKSBERG HOSPITAL VISION 2019

FREDERIKSBERG HOSPITAL VISION 2019

DELVISIONER
AFSÆT I DE HISTORISKE BYGNINGER OG GRØNNE TRÆK

- Med afsæt i hospitalets historie bevares historiske bygninger og grønne træk og der gøres plads til nybyggeri, aktiviteter og
klimatilpassede byrum.

GRØNT I ALLE ORDETS FACETTER

- Høje ambitioner om en grøn, cirkulær og ressourcebevidst tilgang sikrer nye og bæredygtige muligheder for os på Frederiksberg
og dem der kommer til.

ET BLANDET OG LIVLIGT BYKVARTER

- Varierede bo- og ejerformer, nære sundheds- og fritidstilbud, kultur og kreativt iværksætteri bliver tilgængeligt for alle og skaber liv.

PLADS TIL NYE MÅDER AT LEVE PÅ

- Kvarteret skaber rammer for nye måder at leve på, hvor en blanding af generationer, selvforsyning, fællesskaber og deleøkonomi
giver øget livskvalitet og mangfoldighed.

PÅ CYKLISTERS OG FODGÆNGERES PRÆMISSER

- Trafikken indrettes på cyklister og fodgængeres præmisser i et fortrinsvis bilfrit område, hvor sivetrafik sikrer den nødvendige adgang
for biler, der primært parkeres under terræn.

LIV FRA DAG 1

- LIV skal der være fra dag 1, hvor områdets muligheder sættes i spil i midlertidige aktiviteter, der skabes i dialog med borgere og foreningsliv

VARIATION OG OPLEVELSE

- Nybyggeri og bevaringsværdige bygninger, træer og grønne arealer skaber i samspil med materialevalg og arkitektur et varieret og
oplevelsesrigt udtryk.

ET AKTIV FOR HELE FREDERIKSBERG

- Hospitalsområdet bliver et markant aktiv på Frederiksberg til glæde for alle i byen - barren er høj på Frederiksberg.

FREDERIKSBERG HOSPITAL VISION 2019

OVERORDNET VISION

”PÅ HOSPITALSOMRÅDET SKABER VI ET ÅBENT, IMØDEKOMMENDE, GRØNT
OG BLANDET BYOMRÅDE, HVOR LIV OG RO FORENES I ET BYKVARTER
MED BÆREDYGTIGE FREMTIDSLØSNINGER OG SIN EGEN IDENTITET”
Med denne overordnede vision ønsker vi at signalere, at Hospitalsområdet er et enestående område
i Frederiksberg Kommune. Områdets historie, som
hospital og som stedet, hvor mange Frederiksberg
borgere har personlige minder og oplevelser er
vigtig for tilgangen til områdets fremtidige udvikling.
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Området skal finde sin nye identitet ved en kombination af respekt for historien og samtidig ønsket
om at skabe et nyt levende bykvarter i og for
Frederiksberg. Kvarteret skal rumme og svare på
en række behov, som borgerne på Frederiksberg
og byens gæster har brug for at få opfyldt - med
funktioner der kunne være flere af eller helt nye.

FREDERIKSBERG

Den gode centrale beliggenhed i Frederiksberg
kommune og Hovedstadsområdet gør området
meget attraktivt. Området skal være åbent og
tilgængeligt både for Frederiksbergs borgere, nye
beboere og besøgende.

DELVISION: AFSÆT I DE HISTORISKE BYGNINGER OG GRØNNE TRÆK

”MED AFSÆT I HOSPITALETS HISTORIE BEVARES HISTORISKE BYGNINGER
OG GRØNNE TRÆK OG DER GØRES PLADS TIL NYBYGGERI, AKTIVITETER OG
KLIMATILPASSEDE BYRUM”
Det betyder;
- At de historiske og bevaringsværdige bygninger
og den grønne parklignende struktur med ældre
store træer giver området en identitet, der skal
spille en central rolle i områdets udvikling fremover.
- At områdets nuværende bygninger vurderes og
bedømmes ift. genanvendelse. De kulturhistorisk
interessante bygninger skal bevares og bringes i
spil med nye funktioner - efter modernisering til
formålet.
- At der i strukturen med det grønne og de bygninger der bevares, placeres nybyggeri til en kombination af boliger og øvrige funktioner.
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- At nybyggeriet skal være bæredygtigt og den
arkitektoniske kvalitet opstå i et samspil mellem
nyt og gammelt, der skaber områdets helt særlige
variation, kvaliteten og identitet.
- At der skabes byrum og pladser til liv og roligt
ophold, små oaser, der samtidig sikrer klimatilpasning med både blå og grønne løsninger.
- At det greb, der kan kombinere ønskerne og
som entydigt skaber både rum for en unik grøn
identitet og samtidig illustrerer hvordan moderne
byggeri kan integreres vil have fortrin.

DELVISION: GRØNT I ALLE ORDETS FACETTER

”HØJE AMBITIONER OM EN GRØN, CIRKULÆR OG RESSOURCEBEVIDST
TILGANG, SIKRER NYE OG BÆREDYGTIGE MULIGHEDER FOR OS PÅ
FREDERIKSBERG - OG DEM DER KOMMER TIL”
Det betyder;
- At områdets karakter skal være grønt i alle ordets
facetter. Høje mål og ambitioner skal kombinere
de historiske grønne træk med grønne, miljø og
ressourcemæssige løsninger - hvor bæredygtighed
og cirkulær tænkning er i fokus.
- At den grønne tilgang skal være en attraktionsfaktor.
- At grønne arealer og områder, designes med
bynatur, biodiversitet og klimatilpasning for øje.
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- At bæredygtighedscertificeret byggeri med minimal klimapåvirkning er en selvfølge
- At bygninger, bygningsdele og materialer fra
hospitalet ønskes genanvendt - efter cirkulære
principper - hvor det giver holdbare og fornuftige
løsninger.

DELVISION: ET BLANDET OG LIVLIGT BYKVARTER

”VARIEREDE BO- OG EJERFORMER, NÆRE SUNDHEDS- OG
FRITIDSTILBUD, KULTUR OG KREATIVT IVÆRKSÆTTERI
BLIVER TILGÆNGELIGT FOR ALLE OG SKABER LIV”
Det betyder;
- At området skal rumme et varieret udbud af boliger, familie-, single-, ældre-, ungdomsboliger der
matcher forskellige målgruppers behov om med
forskellige ejerformer (private, almene mv)
- At sundhed skal spille en central rolle i området.
En samling af de nære sundhedstilbud ligger lige
for – f.eks. et sundhedscenter, hvor lægehus, genoptræning, ældretilbud, plejecenter mv. naturligt
indpasses og skaber let adgang for Frederiksberg
borgerne.
- At sundhed generelt skal præge områdets udformning og design med sundhedsfremme i fokus
for faciliteter, grønne områder, muligheder for
bevægelse, motion og idræt, legepladser, fritidsaktiviteter mv.
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- At området skal skabe rum for mindre erhverv
og i særlig grad kreativt iværksætteri, kulturelle
aktiviteter, værksteder, gallerier - gerne ved genanvendelse af udvalgte dele af eksisterende velegnede bygninger.
- At kreativt iværksætteri, kultur, kunst, værksteder
og gallerier skal præge bylivet i området og udgør
en løftestang i udviklingsprocessen af området

DELVISION: PLADS TIL NYE MÅDER AT LEVE PÅ

”KVARTERET SKABER RAMMER FOR NYE MÅDER AT LEVE PÅ, HVOR EN
BLANDING AF GENERATIONER, SELVFORSYNING, FÆLLESSKABER OG
DELEØKONOMI GIVER ØGET LIVSKVALITET OG MANGFOLDIGHED.”
Det betyder;
- At vi ser et særligt perspektiv i at skabe et område, hvor også nye måder at leve sammen på kan
sættes i spil
- At der skabes rammer der sikrer, at den enkelte
kan klare sig længst muligt i eget liv gennem en
bevidst blanding af generationer f.eks. i generationshuse og blanding indenfor bebyggelsen
- At der kan være rum for en vis selvforsyning med
energi, byhaver og fødevareproduktion i mindre
skala. Frederiksberg Forsyning vil være en aktiv
medspiller
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- At lyst og behov for deleøkonomi og andre former for deling skal være et af designelementerne
i området (delebiler, mindre boliger med større
fælles arealer for flere mv.)
- At området designes med plads til mødesteder
der kan understøtte fællesskaber

DELVISION: PÅ CYKLISTERS OG FODGÆNGERES PRÆMISSER

”TRAFIKKEN INDRETTES PÅ CYKLISTER OG FODGÆNGERES PRÆMISSER I
ET FORTRINSVIS BILFRIT OMRÅDE, HVOR SIVETRAFIK SIKRER NØDVENDIG
ADGANG FOR BILER, DER PRIMÆRT PARKERES UNDER TERRÆN”
Det betyder;
- At området skal planlægges med god trafikal tilgængelighed for alle og med trafik og parkeringsløsninger, der sikrer bylivet de bedste vilkår
- At cykel- og gangstier i området skal sikre god
adgang til resten af Frederiksberg
- At biltrafik i området begrænses til sivetrafik med
lokale ærinder
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- At parkering af biler fortrinsvis sker under terræn
- At området skal åbne sig og supplere resten af
Frederiksberg og derfor også være let at komme til
- At området på sigt skal betjenes med metro.

DELVISION: LIV FRA DAG 1

”LIV SKAL DER VÆRE FRA DAG 1, HVOR OMRÅDETS MULIGHEDER SÆTTES
I SPIL I MIDLERTIDIGE AKTIVITETER, DER SKABES I DIALOG MED BORGERE
OG FORENINGSLIV”
Det betyder;
- At vi ønsker at der så hurtigt som muligt - og i
takt med at hospitalsfunktionerne ophører - gives
mulighed for at midlertidige funktioner og aktiviteter kan udfolde sig
- At midlertidighed kan bestå af kulturelle ideer,
værksteder, mindre gallerier, byhaver, iværksætteri, foreningsliv, mødesteder og andre aktiviteter,
som Frederiksberg borgere har lyst til at engagere
sig i.
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- At de midlertidige aktiviteter som udgangspunkt
er båret af frivilligt engagement og finansiering
- At der igangsættes en særlig forberedelse og
idegenerering parallelt med områdets udviklingsproces skrider frem

DELVISION: VARIATION OG OPLEVELSE

”NYBYGGERI OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER, TRÆER OG GRØNNE
AREALER SKABER I SAMSPIL MED MATERIALEVALG OG ARKITEKTUR ET
VARIERET OG OPLEVELSESRIGT UDTRYK”
Det betyder;
- At vi ønsker et livligt blandet område, hvor nyt og
gammelt, grønt, blåt, LIV og RO kombineres til et
varieret område
- At der i det arkitektoniske og fysiske udtryk er
stor variation som stimulerer sanser og oplevelser.
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DELVISION: ET AKTIV FOR HELE FREDERIKSBERG

”HOSPITALSOMRÅDET BLIVER ET MARKANT AKTIV PÅ FREDERIKSBERG TIL
GLÆDE FOR ALLE I BYEN - BARREN ER HØJ PÅ FREDERIKSBERG”
Det betyder;
- At det vigtigste for os er at området bliver et område, hvor vi på Frederiksberg opnår at få indfriet
vores drømme om hvad der skal ske på hospitalsområdet.
- At vores drømme vil omdanne hospitalsområdet
til et aktiv i vores kommune, der lever i gensidig
udveksling med det øvrige Frederiksberg.
- At området bliver en destination på Frederiksberg - både for os og for andre.

FREDERIKSBERG HOSPITAL VISION 2019

- At området bliver et nyskabende eksempel på
byomdannelse fra hospital til levende bykvarter ja måske i al beskedenhed et eksempel, der lyser
op i dansk byudvikling.
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