²

Bilag 3 Høringsnotat
Dato: 14-05-2020
Sagsnr: 01.02.05-P16-2-20
By Byggeri og Ejendomme

Resumé og vurdering af indkomne høringssvar ved offentlig høring af forslag til 223 Rolighedsvej Bycampus

Proces
Forslag til Lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 10 har været sendt i offentlig høring i 9 uger fra den 18. december til og
med den 18. februar 2020. Frederiksberg Kommune har i den periode modtaget 87 høringssvar.
I den politiske behandling i forbindelse med endelig vedtagelse af planen/planerne kan der ske ændringer i forhold til forvaltningens indstilling, som fremgår af afsnit
H) ÆNDRINGER AF PLANFORSLAGENE på side 104.
OBS Ved endelig vedtagelse besluttee kommunalbestyrelsen at ændre parkeringsnormen for studieoliger og skole til 1 pr. 500 m2.

Indholdsfortegnelse


Forvaltningens ændringsforslag i kort punktopstilling og før/efter illustrationer af foreslåede bygningsreduktioner/ændringer.



Oversigt over indkomne høringssvar og forslag (Kopi af indkomne høringssvar er vedlagt den politiske sagsfremstilling)



Resumé af de enkelte høringssvar samt By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering og indstilling



Vurderingsafsnit A-G s. 72



Forvaltningens ændringsforslag, Vurderingsafsnit H s. 104
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FORVALTNINGENS ÆNDRINGSFORSLAG I KORT PUNKTOPSTILLING


’Park’ ændres til ’grønt område’ alle steder og det et tidligere ’Statens Veterinære Seruminstitut’ ændres til ’Statens Veterinære Serumlaboratorium’.



Beskrivelsen af naboområdet og ny bebyggelse præciseres.



Kollegieboliger og særlige boformer ændres fra 23.500 m2 til 22.150 m2 og fra 570 til 532 kollegieboliger og fra 170 til 163 forskerboliger.



Lokalplanens byggemulighed beskrives som svarende til maksimalt 142,5% og 145% inkl. eksisterende høj kælder (tidligere 147% og 149,75%).



Illustrationer, kortbilag og bilag ændres ift. at projekterne for bebyggelse i delområde I og IV reduceres og ændres:
- Bebyggelsen i delområde I trækkes 1 m væk fra Bülowsvej, 8. etage mod nordvest og 7. etage mod nordøst udtages. Samlet højde ændres fra 32
til 27,5 m for bebyggelse i 7 etager. Aftrapningen mod det nordlige stræde ændres.
- 5. etage i delområde IV mod Bülowsvej udtages og område til bebyggelse i 4 etager udvides andetsteds. Zone til pergola-overdækning på de to
bygninger i mod henholdsvis øst og vest. (se indsatte før og efter-illustrationer). Der gives mulighed for elevatortårne på max. 4,3 m.



Tekst i redegørelse, bestemmelser, kortbilag og bilag ændres ift. de ændringer, der er beskrevet i punktet ovenfor.



På længdesnit og facader i redegørelsen og på bilag 7 vises værn, solceller og teknik på tagene og de to daginstitutioner mod vest.



Der tilføjes skyggediagrammer ift. dagsinstitutionerne og tekst ændres ud fra reviderede skyggediagrammer med reducerede højder.



Forventede opholdsarealer ændres fra 11.795 m2 til 11.390 m2, parkeringspladser fra 130 til 110 i parkeringskælder og 5 på terræn og cykelparkeringspladser fra 1.900 til 1.615.



Afløbskoefficient for delområde II ændres fra 0,75 til 0,4 (etageboligområde) i redegørelse og bestemmelse.



Illustrationer om Støj revideres ift. reducerede projekter.



Der indsættes et afsnit om §13-redegørelsen i afsnit om Miljørapporten.



Forhold om servitut om vejadgang til børnehaven på matr. nr. 240b ændres, så det oplyses at nuværende servitut fortsat er gældende.



I punkt 4.6 ændres skolens og kollegieboligernes parkeringsnorm fra 1 pr. 350 m2 til 1. pr. 425 m2.



I punkt 5.1 ændres m2 fra 40.775 til 39.425 m2, og det samlede maksimale antal m2 fra 24.500 til 23.150 m2 i delområde I.



Jf. punkt 5.2 om byggefelter, ændres de med hensyn til afstand til Bülowsvej i delområde I, etageantal og aftrapningen af bebyggelsen i delområde I
og bebyggelse i 5. etager udtages i delområde IV, og område til bebyggelse i 4 etager udvides.



I punkt 5.3.2 ændres det maksimal antal etager i delområde I fra 8 til 7 og i punkt 5.3.5 fra 5 til 4 etager i delområde IV.



I punkt 5.4.1 for delområde I udtages bestemmelser for bebyggelse i 8 etager, og de maksimale koter ændres fra kote 36 til 34,5 for byggeri i 7 etager, og for byggeri i 6 etager fastsættes maksimal kote til 31,50 og i 5.4.4 for delområde IV udtages bestemmelse for bebyggelse i 5 etager. I punkt
5.5.1 gives mulighed for elevatortårne på 4,3 m i delområde I og IV.



I punkt 5.6.2 ændres således, at de supplerende fællesrum ikke skal være på hver etage, men kan etableres som dobbelthøje rum for to etager.
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I punkt 6.13.3 gives der også mulighed for delvist pergola-overdækket tagterrasse på det østlige højeste tag som vist på kortbilag 5.



I punkt 8.1 fastsættes befæstelsesgraden til 40% (maks. afløbskoefficient 0,4) for etageboligområder.



Afgrænsning mellem delområde III og V ændres, så hallens kælder kan indeholdes i delområde III.



Kommuneplantillæg 10’s redegørelse ændres så det fremgår at lokalplan 223 giver en byggemulighed på samlet 39.425 m2 svarende til en bebyggelsesprocent under ét på 142 (145% når eksisterende høj kælder medregnes) og bebyggelse i op til 7 etager.

Kollegieboliger og særlige boformer i delområde I som vist i lokalplanforslag
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Reduceret projekt for kollegieboliger og særlige boformer i delområde I som beskrevet i vurderingsafsnit

5

Skolen i delområde IV set fra Ingemanns Vej som vist i lokalplanforslaget

Reduceret projekt for skole i delområde IV set fra Ingemanns Vej som beskrevet i vurderingsafsnit
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Oversigt over indkomne høringssvar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Banedanmark v/ Christian Granzow Holm
Metroselskabet I/S v/ Mathilde Basse Poniewozik
Beskyttet
Teknik- og Miljøforvaltningen, Byplan Nord v/Lise Pedersen, Københavns Kommune
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Knud Børge Pedersen, Nystedvej 45, Valby
Beskyttet
Nørrebro Lokaludvalg v/Mogens Petersen
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Stefan Niebling, Bülowsvej 50a 1.th, Frederiksberg C
Beskyttet
Nina Raavig, Rolighedsvej 22 1.sal, Frederiksberg C
Foreningen for Bygnings- og Landskabsarkitektur på Frederiksberg v/ Ditte Thye
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Frederiksberg Ældreråd
Beskyttet
Beskyttet
Malene Avlund Hansen, Åboulevarden 84 4.th, København N
Beskyttet
Beskyttet
Frederiksberg Idræts-Union v/ Søren Burchall
Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet v/ Jannie Rydahl Magnussen
A/B Rolighedsvej 22/N.J.Fjords Alle 1-3 v/ Mikael Ballhausen
Lise Winther-Jensen, Ettore Rocca, Mads Mikkelsen, Lisbet Vestergaard, Bülowsvej 44, Frederiksberg C
Beskyttet
Birgitte Dag Randløv, Rolighedsvej 20, Frederiksberg C
Stine Kahr Jørgensen, Bülowsvej 50b, Frederiksberg C
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Michael Kahr Jørgensen, Bülowsvej 50b, Frederiksberg C
Bessie Rauff, Åboulevarden 84 3.th, København N
Morten Buschmann, Falkoner Allé 24 1.th, Frederiksberg
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beboergruppen for Rolighedsvej og Bülowsvej v/ Lise Winther-Jensen, Frederiksberg C
Michael Paulsen og Anya Klarup, Åboulevarden 86 1.tv, København N
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg afd. v/ Niels Hartung Nielsen
Beskyttet
Morten Westergaard, Falkonergårdsvej 14, Frederiksberg C
Else-Britt Klarup, Åboulevarden 86 2. th, København N
Beskyttet
Beskyttet
Loui, Åboulevarden 84, København N
Beskyttet
Beskyttet
Anders Jørgensen, Bülowsvej 48a 5.tv, Frederiksberg
Beskyttet
Beskyttet
A/B Ugleborgen, Henrik Rungs Gade 2-6 og Jesper Brochmands Gade 15, København N
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
KVL’s Børnehus v/ Mette Munk Hansen, Frederiksberg
Annie Inge Pfeiffer, Åboulevarden 86 3.tv, København N
Beskyttet
Prins Henriks Skoles Ejendomsfond v/ Per Anker Hansen og Anders Torbøl
Jesper Moorhensen, Bülowsvej 44, Frederiksberg
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Morten Kolberg, L. I. Brandes Alle 7 2.sal, Frederiksberg C
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Anja Deleuran Nøhr, Bülowsvej 50b, Frederiksberg
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Werkt Studio v/Tobias Mürsch, Rolighedsvej 39, Frederiksberg C
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Beskyttet
Københavns Museum v/ Inger Wiene og Jacob Villum Clausen
Lene Kristensen og Toomas Tamme, Bülowsvej 38c, Frederiksberg
Birte Støvring, Ingemannsvej 2 5th., Frederiksberg C
Børnehuset Sct. Thomas v/ Leder Margit Kjærgaard

Resumé af de enkelte høringssvar samt By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering og indstilling
1) Banedanmark v/ Christian Granzow Holm
Resume:


Ingen bemærkninger

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret

2) Metroselskabet I/S v/ Mathilde Basse Poniewozik
Resume:


Ingen bemærkninger

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret
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3) Beskyttet
Resume:


Finder projektet spændende og glæder sig til, at området bliver åbnet og til at få nye naboer.



Nye bygninger overfor vil skygge unødigt jf. skyggediagrammer, og opholdsarealer på skoletag vil give store indbliksgener.



Der foreslås løsninger: Byg mindst en etage lavere her, da der er plads i skolens anden ende og ryk nye bygninger tilbage (ca. 15 m fra Bülowsvej), til bevaringsværdig bygnings facadelinje, også i respekt for denne og for at flot renovering af del af Bülowsvej kan ses.

Vurdering:
Vedrørende skyggeforhold, indbliksgener og etageantal – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende placering af byggeri i forhold til grøn campuskant – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende forhold til bevaringsværdige bygninger – se vurderingsafsnit e)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

4) Teknik- og Miljøforvaltningen, Byplan Nord v/Lise Pedersen, Københavns Kommune
Resume:


Ingen bemærkninger

Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret

5), 6), 14) og 17) Beskyttet
Resume:
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Svært ved at se det grønne i planen og synes, park er for stort et ord.



Ved at tagterrasser på kollegier kan give store støjgener for naboer.



Hvorfor ligger familieboligerne lige ud til en vej? Hvem er hjemme om eftermiddagen, når der er sol?



Omkringliggende er i 5 etager med tårne og spir. Er det ok at bygge i op til 8 etager mod Åboulevardens støj og forurening?



Svært ved at se samspil mellem Rolighedsvej 39 og nye 5 etagers bygninger.



Hvad menes der med sikkerhed for skolen i form af hegn? Tænkes der på andet end støj?



Opfordrer til, at der skal bo familier med grøn tankegang uden bil (mht. parkeringspladser).



Hvorfor skal der være 2 cykelparkeringspladser pr. kollegiebolig?



Hvorfor accepteres en trafikstigning på 7,5% på Bülowsvej, når der tales om nedsættelse af CO2?



Støjgrænser på facade mod Åboulevarden overtrædes, men overholdes i bygningerne. Overholdes de overalt i skolegården og på de åbne arealer?



Hvordan understøttes Frederiksbergstrategiens ’møde mellem generationerne’ med 740 studieboliger og 16 familieboliger?



Bliver familieboligerne 65 eller 100 m2? Efterlyser små billige boliger.



Vigtigt med overensstemmelse med Frederiksbergstrategi om grøn by. Kollegiebygningerne er for høje, de grønne områder for små, skolen bliver mastodont
visuelt og trafikalt. Gør bygningerne lavere, færre studerende, mere grønt, skole der fylder mindre i landskabet.



Bliver nedtrykt og fremmedgjort over det høje hus ved Nørrebro station og over modellen med de 8 etagers huse og den massive skole.



Mangler overraskelser, menneskelighed, grønt og mindre målestok også for de kommende beboere/brugere.



Henvisning til Frederiksbergstrategien om at skabe løsninger sammen for et engageret, attraktivt og bæredygtigt miljø. Planen giver ikke byggeri for mennesker som bæredygtige, fremadskuende og kreative individer. Antal etager skal ned på 5.



Henvisning til Frederiksbergstrategiens arbejdsprincipper om kommune og borgere som én organisation, der ikke kommer frem i campusplanerne.



Henvisning til at flere partier har noget at udsætte på den nuværende plan, der fører til optimisme om ændringer.

Vurdering:
Vedrørende placering af familieboliger, etageantal mod Åboulevarden, massiv skole, samspil med omgivelser – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende det grønne i planen og parkstørrelse/benævnelse – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende støjforhold ved tagterrasser, boliger ved vejstøj/forurening fra Åboulevarden, støjforhold i skolegård/hegn, trafikstigning ift. CO2 – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende grøn tankegang ift. antal parkeringspladser, antal cykelparkeringspladser og trafikal påvirkning – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende Frederiksbergstrategiens mål om møde mellem generationer, grøn og bæredygtig by, at skabe løsninger sammen som en organisation, samt små billige boliger og partiers mindretalsudtalelser – se vurderingsafsnit g)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

7) Beskyttet
Resume:


Bekymret over højden af byggeriet, der vil give mindre lys og ringere udsyn i nuværende boliger og øget trafik i området.



Boligforeningen har boliger med vestvendte altaner/vinduer og er for nylig også ’blevet lukket inde’ mod øst af nyt højt byggeri ved H. C. Ørstedsvej.



Finder det foreslåede byggeri trist og lukket, og at planen vender ryggen til beboere på Frederiksberg og i København.



Fint med studieboliger og hal og P-kælder, men hold byggeriet i samme højde som omgivende bebyggelse.



Troede at lys og grønne områder var kendetegnende for Frederiksberg.



Håber politikerne vil lytte, så der ikke er tale om pseudo-demokrati.

Vurdering:
Vedrørende etageantal mod Åboulevarden ift. lys og udsyn og forslag om lavere bebyggelse, trist og lukket byggeri ift. omgivelser– se vurderingsafsnit a)
Vedrørende lys og grønne områder på Frederiksberg – se vurderingsafsnit b) og g)
Vedrørende øget trafikal påvirkning – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende demokrati ift. høring – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

8) Beskyttet
Resume:


Byg lavere (højst 5 etager) – det vil være pænere og mere i balance med omgivelser og Frederiksberg.



Byg mindre – det vil mindske trafikal belastning – i forvejen er der voldsom myldretidstrafik.
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Vurdering:
Vedrørende etageantal og forslag om lavere bebyggelse og byggeri ift. omgivelser– se vurderingsafsnit a)
Vedrørende øget trafikal påvirkning og myldretidstrafik – se vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

9) Beskyttet
Resume:


Der gøres opmærksom på fejl – det hed Statens Veterinære Serumlaboratorium (og ikke Seruminstitut).



Projektet er overbebygget og med (for) høje bygninger mod Åboulevarden/Bülowsvej ift. vision.



Der tages hensyn til bevaringsværdig bygning mod Rolighedsvej, men ikke til den mod Bülowsvej. Det foreslås at reducere højden på de bygninger, der
omgiver Bülowsvej 27, så bygningen ikke klemmes inde.



Overvej at flytte indkørsel til P-kælder mod Åboulevarden og undgå blanding af bløde trafikanter og biler på stræde nord for Bülowsvej 27.



Manipuler ikke ved at kalde areal på størrelse med en halv fodboldbane for en park.

Vurdering:
Vedrørende overbebyggelse og for høje bygninger ift. vision – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende parkstørrelse/benævnelse – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende placering af indkørsel til P-kælder og trafikarter på nordligt stræde – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende ny bebyggelses højde ift. bevaringsværdige bygninger – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende fejlagtig beskrivelse om Statens Veterinære Serumlaboratorium (og ikke Seruminstitut) – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

10) Beskyttet
Resume:
13



Dejligt med studieboliger/campustankegang.



Som genbo bekymret for nyt byggeris højde. Tag hensyn til naboer mht. udsyn og lysindfald. Match eksisterende bygninger.



Nervøs for, om høj/massiv ny bygning vil kaste støj fra Åboulevarden tilbage mod genboer.

Vurdering:
Vedrørende højde på bygninger ift. naboers udsyn og lysindfald og byggeri ift. omgivelser – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende reflekteret støj fra Åboulevarden – se vurderingsafsnit c)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

11) Nørrebro Lokaludvalg v/Mogens Petersen
Resume:


Finder, at planen har væsentlig indflydelse på Nørrebro pga. tætheden i bydelen og den tætte forbindelse med f.eks. den Grønne cykelrute.



I dag skilles området af Åboulevarden, men kan en dag blive et grønt strøg, når Ladegårdså-projektet realiseres.



Bekymret for højt byggeri, der vil være dominerende for genboer (op til 39 m) mod Åboulevarden, der vil blive en slugt med forstærket støj- og luftforurening.



Tror ikke på kompenserende vinklede karnapfacader.



At bygningen skal være højest mod Åboulevarden for at spille op den store skala her og skærme lokalplanområdet mod trafikstøj modarbejder intentioner
om at bearbejde grønne kanter mod byen og ønsket om at omskabe Åboulevarden til et grønt og blåt sammenbindende strøg.



Cyklister på den stærkbefærdede Grønne Sti og tværgåendes sikkerhed ved de to stræder bør sikres. Det ser ud til at der ikke er nogen afskærmning?



Lejligheden bør bruges til at udvide cykelstien på denne strækning.

Vurdering:
Vedrørende skala og højt, dominerende byggeri mod Åboulevarden/det tætte Nørrebro – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende grøn campuskant og plan ift. eventuel åbning af Ladegårdsåen – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende forstærket støj- og luftforurening ved Åboulevarden, vinklede facader og afskærmning af lokalplanområdet mod trafikstøj – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende trafiksikkerhed ved Den Grønne Sti/tværgående stræder og stiens bredde og cykelrutens sammenbindende virkning – se vurderingsafsnit d)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

12) Beskyttet
Resume:


Erhvervsdrivende (Mette Trudsø Media) har intet at indvende mod aktiviteterne på campus.



Finder højde mod Åboulevarden for voldsom mht. lysindfald for genboer.



Mener høj/massiv ny bygning vil kaste støj fra Åboulevarden tilbage mod genboer.



Højt byggeri modarbejder Københavns og Frederiksberg kommuners arbejde for nedlæggelse af Bispeengbuen. Det signalerer skærm/vende ryggen til Ladegårdsåen og ikke ønske om åbent, rekreativt, skybrudssikret område.

Vurdering:
Vedrørende højt, voldsomt byggeri og lysindfald hos naboer – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende plan ift. eventuel åbning af Ladegårdsåen – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende reflekteret støj fra Åboulevarden og bebyggelse som skærm mod omgivelser – se vurderingsafsnit c)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

13) Beskyttet
Resume:


Tror ikke på idealisme i høringer og borgermøder, idet der henvises til Carlsberggrunden, Kalvebod Brygge, Ørestad, Engholmene og Nordhavn, hvor der er
pumpet max op for boligm2 til glæde for investorer, uden hensyntagen til borgere.



Borgmesterens ord på borgermødet om, at projektet vil blive justeret, findes ikke begrundet ud fra erfaring i lignende projekter.



Der skal penge op af kommunens lomme for at skabe en bydel med human skala og variation som ramme om det gode moderne liv.
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Højden mod Åboulevarden vil signalere ’det grådige Frederiksberg’, da intet byggeri på hele Åboulevarden er så højt og massivt. Der er ingen begrundelse
for så højt byggeri f.eks. pga. en nærliggende Sankt Jørgens Sø eller Bellahøjgræsplæne.



Byrummet bliver overlæsset af massiv uartikuleret organisk volumen, der har smukke facader/materialer, men er monoton, tung, udelikat og uartikuleret dårlig arkitektur, som ’klumpen’ på hjørnet af Åboulevarden og Brohusgade.



Der vil blive massive skygger fra byggeri mod Åboulevarden.



Der vil blive voldsom vindturbulens. Der mangler CFD-beregninger for vildforhold.



Forslag om lommepark à la Manhattan med udgangspunkt i det komprimerede og urbane som en lille oase, frem for åben fælledpark i miniputstørrelse.

Vurdering:
Vedrørende skala/massivt/uartikuleret byggeri uden nærliggende åbent areal, højde, etageantal mod Åboulevarden, samspil ift. omgivelser, skyggegener – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende forslag til urban indretning af lommepark – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende vindturbulens og CFD-beregninger – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende sammenligning med københavnske udviklingsområder – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

15) Beskyttet
Resume:


Gode takter, men for massivt med over 470 boliger, idrætshal og stor skole og dermed mange flere mennesker på området.



Bekymret for mere trafikalt myldretidspres på Bülowsvej med få parkeringspladser, og som genbo til indkørsel bekymret for trafikal påvirkning.



Beder om information om, hvornår byggeri går i gang, og hvor lang tid byggeriet vil vare med rod, støj og trafikale udfordringer.

Vurdering:
Vedrørende antal anvendelser/boliger/mennesker på området – se vurderingsafsnit g)
Vedrørende byggestart og tidsperiode for byggegener mht. støj, rod, trafik – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende myldretidstrafik og antal parkeringspladser på Bülowsvej og påvirkning af indkørsels placering – se vurderingsafsnit d)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

16) Stefan Niebling, Bülowsvej 50a 1.th, Frederiksberg C
Resume:


Høj, massiv og fæstningsagtig bygning mod Bülowsvej vil tage al sol fra altan efter arbejdstid. Reducerer livskvalitet og værdi af lejlighed.



Ikke åbent område med udsyn til grønt område, men til ikke-indpasset massiv ’mur’.



Reducer højde mod Bülowsvej.



Reducer ikke den grønne kant (ift. nuværende byggeris placering ift. Bülowsvej).

Vurdering:
Vedrørende skyggegener, massivt, højt og mur/fæstningsagtigt byggeri mod Bülowsvej og forslag om nedsættelse af højde – se vurderingsafsnit a) og vurderingsafsnit g)
Vedrørende udsyn til grønt område og placering af byggeri i forhold til grøn campuskant – se vurderingsafsnit b)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

18) Beskyttet
Resume:


Undrer sig over manglende behandling af trafikale forhold ved af skolen, når forældre vil følge med ind på skolen ved aflevering.



Bevaringsværdig gul bygning matcher øvrige (gule) bygninger i Det Biovidenskabelige Fakultet. Finder, at tilbygninger i røde sten i den grad vil være afvigende, og at det må være muligt at få brændt gule sten til projektet.

Vurdering:
Vedrørende trafikale forhold ved afsætning/afhentning ved skole – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende murfarve ved skole ift. bevaringsværdig bygning – se vurderingsafsnit e)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

19) Foreningen for Bygnings- og Landskabsarkitektur på Frederiksberg v/ Ditte Thye
Resume:


Finder ikke, at startredegørelsens vision om en grøn, levende og åben campus viser sig i lokalplanforslaget.



Staldkompleks, der fortæller om Landbohøjskolens arbejde med levende dyr, der forudsættes nedrevet, er i kommuneatlas udpeget med høj bevaringsværdi
(SAVE 3). I Miljørapporten beskrives, at det har en moderat negativ virkning på kulturarven, og at der er mulighed for nedrivning af staldbygning.



Imod, at staldbygningen ikke bevares. Kan anvendes til småerhverv, cafeer mv. og underbygge åben/varieret karakter. Lokalplanforslaget opfylder ikke planloven ift. kulturmiljø udpeget i kommuneplanen.



Beskrivelse af nabobebyggelser ikke korrekt. De er i 5 etager med udnyttet tagetage (nyere kun 5 etager) og har ikke ekstra højde på hjørner i form af tårne
eller spir. Cykelbroen er så transparent, at bebyggelse fremstår tydelig og ikke forsvinder bag cykelbroens rampekonstruktion.



Imod etageantal og max. højder og anbefaler mod Åboulevarden max. 6-7 etager, hvor dobbelthøj stueetage udgør 2, og at det skal falde mod Bülowsvej til
5 etager inkl. dobbelthøj stueetage.



Idrætshals facade med højde på 16 m svarende til 5 etager mod Bülowsvej 27 (SAVE 3) vil skabe skyggegener ift. familieboligers udearealer. Husdybde
egner sig ikke til nutidige, gennemlyste familieboliger, og bygningen foreslås brugt til skoleformål. Lad 16 familieboliger udgå og tag toppen af udnyttelsen.



Finder illustration s. 38 misvisende, da idrætshallen vil være synlig bag bevaringsværdig bygning.



Bygningsmassen omkring Rolighedsvej 39 (SAVE 3) er massiv, og nordfacaden vil blive halvvejs skjult uden respekt for bevaringsværdi og arkitektur.



Fastlåsende, at nybyggeri kun må være ’kasser’. Foreslår at give mulighed for andre tagformer tilpasset bevaret bygning og omgivelserne.



Nybyggeri i 1. etage foreslås nedgravet, så bevaringsværdig bygning står frit med grønne passage- og friarealer på terræn à la Munkegårdsskolen i Gentofte, Musikbiblioteket på Solbjerg Plads og det kommende naturhistoriske museum i Botanisk Have. Byg i det hele taget i mindre skala.



Bilag 9 er misvisende, da det ikke viser det samlede projekt ved Rolighedsvej 39.



Svært at aflæse etageantal, da mulighed for dobbelthøje stueetager ikke fremgår af lokalplanbestemmelser.



Solanlæg på flade tage øger bygningshøjde med 2 m. Er imod, at solceller må integreres/nedfældes i mørk bevaringsværdig tagflade, da de vil være synlige
fra vej og virke dominerende. Bevarede tage er i røde henholdsvis gule teglsten.



Imod stor byggerummelighed, da planen viser, at der ikke er plads på terræn til ophold, og flade tage er fremmedartede på Frederiksberg.



Jo højere bebyggelsesprocent, jo mere friareal. Flade tage, der anvendes til solenergi, kan ikke indgå som opholdsarealer.
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Positivt, at planen kobles til Den Grønne Sti og opdeles i delområder af to stræder.



FBLF synes, som flertallet i kommunalbestyrelsen jf. mindretalsudtalelser, at planen muliggør alt for voldsomt og fremmedartet byggeri og anbefaler ikke at
vedtage planen endeligt, men sammen med Freja at udarbejde et reduceret planforslag.

Vurdering:
Vedrørende beskrivelse af nabobebyggelser, herunder tårne eller spir og forhold til cykelbroen, etageantal/dobbelthøj stue og max. højder mod Åboulevarden herunder mht. til højde på solanlæg (som ikke kan anvendes som opholdsareal), for voldsomt byggeri, mindre udnyttelse, byggeri i mindre skala med mere plads på
terræn – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende kulturmiljø og staldkompleks, Bülowsvej 27, Rolighedsvej 39 og nybyggeri ift. bevaringsværdige bebyggelse, tilbygningers form og tagformer samt
fremmedartet byggeri i det hele taget, friholdelse af Rolighedsvej 39, solceller og farver på bevaringsværdige tagflader – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende startredegørelsens vision, illustration s. 38 og bilag 9, aflæselighed af etageantal og mindretalsudtalelser – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

20) Beskyttet
Resume:


Støtter, at området omdannes fra lukket forskningsmiljø til åben bycampus, men finder ikke, at planen lever op til de høje ambitioner.



Imod højde mod Åboulevarden og foreslår reducering af bygningshøjden på kollegiebygningen.



740 boliger i op til 8 etager og 38 m bliver dominerende i forhold til modstående. Ærgerligt signal til københavnske naboer med stor og bastant mur.



Jf. skyggefilm vil ny bebyggelse i hovedparten af året skygge mere end rimeligt.



Prins Henriks Skole har 800-900 elever, hvor 40% ikke er fra Frederiksberg. Bekymret for, om stor ekstra trafikmængde på Rolighedsvej kan afvikles fornuftigt, især hvis skolen kan øge elevoptag til 1200 elever.



Problematisk, at oprindelig landøkonomisk forsøgsanstalt i gule sten, Rolighedsvej 39 skal inkorporeres i skolens nye bygninger i røde sten.



Forkert at bevare bygning ved at omklamre med nye bygninger i anden farve, der er langt højere og tættere end bevaret bygning. Det vil dominere området
og den oprindelige bygnings fremtræden.



Finder det forkert med så stor en institution på dette sted mht. trafik, og at der skal bygges så højt og tæt omkring bevaret bygning. Foreslår mere hensigtsmæssig placering på Hospitalsgrunden, hvor der er mere plads og kan etableres tilfredsstillende til- og frakørselsforhold.
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Vurdering:
Vedrørende forslag om reduktion af højde mod Åboulevarden, dominerende bebyggelse ift. naboer og skyggeforhold – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende trafikmængde på Rolighedsvej ift. elevantal – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende murfarve ved skole ift. bevaringsværdig bygning og ny skolebebyggelses højde/tæthed ift. bevaringsværdig bygning – se vurderingsafsnit e).
Vedrørende planens ambition og forslag om placering af skolen på hospitalsgrunden – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

21) Beskyttet
Resume:


Der bør ikke planlægges i området uden at høre KVL’s Børnehus og Sct. Thomas Børnehus. Nyt byggeri vil påvirke personale og børn i KVL’s Børnehus
med larm og støv og lægge hele legepladsen i skygge.



Mangler redegørelse for helbredsmæssige konsekvenser for små børns ophold tæt på støj/støv fra opførelse af byggeri, øgede trafikgener og ændrede
vindforhold/vindtunneller.



Imod 8 etagers byggeri, der giver skygge og vindtunneller og ikke hører til i et af Frederiksbergs grønne åndehuller. Finder massivt kollegiebyggeri fremmes
pga. behov for økonomisk vækst frem for et åbent område med grønt parkrum. Facaden mod Den Grønne Sti må fjernes for ikke at give skygge.



Et åbent område kan sikres ved at tage eksisterende hegn ned og koncentrere sig om det grønne.



Har været ramt af opførelsen af KU’s nybyggeri ved Rolighedsvej 25, hvor støjgener resulterede i korte middagslure, hvilket har konsekvenser for børns udvikling og er bekymret for konsekvenserne for børn pga. planlagt byggeri.



Ingen skygge på legeplads i dag, fremover skygge fra 9-12 hvor børnene er vågne og ude.



Stræde føres forbi børnehuset, og der mangler redegørelse for støj fra forbipasserende ift. børn der sover.



Undrer sig over at kommunen med konservative i spidsen vil indføre minimumsnormeringer og så ramme to private børneinstitutioner jf. ønske om frit valg af
børneinstitutioner.

Vurdering:
Vedrørende bygningshøjde og skyggeforhold – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende grønne åndehuller, adgang til og fokus på det grønne – se vurderingsafsnit b)
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Vedrørende larm og støv i byggeperiode, vindforhold og støjgener fra stræde og ny bebyggelse – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende trafikgener ift. børnehuset – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende inddragelse af børnehuset i processen, økonomiske forhold og frit valg ift. børneinstitutioner – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

22) Beskyttet
Resume:


Samme indhold som i høringssvar 21.

Vurdering:
Se vurdering af høringssvar 21.
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

23) Frederiksberg Ældreråd v/ Claus Kortzau og Birgitte Franck
Resume:


Fin og tiltrængt idé med sportshal samt studieboliger og skole.



Tydeligt i planen, at byggeri bliver bastant, og hvor lidt grønt der bliver plads til. Vanskeligt at se Frederiksbergstrategiens gode intentioner i bycampus.



Frygter, at man fremover øger bebyggelsesprocent og fortætningsgrad, så man ødelægger det Frederiksberg, vi holder af.



8 (reelt 9) etager er skæmmende og vil give gener for naboer i København og Frederiksberg. Studerendes boligsituation må imødekommes i mindre målestok med max. 5 etager.



Usikre på, om særlige boformer er det rigtige i ’by for alle’. Forslag om mindre familieboliger og ikke kun 16 på hver 130 m2.



At kalde det grønne område for park er misvisende i forhold til bygningsomfanget.



Prins Henriks Skole virker voldsom i størrelse og højde.
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Bekymret for, om verdensmål kan passes ind. Der vil blive øget trafik, og det er svært at se, hvor skolebørn skal sættes af i bil.



Ser frem til, hvornår der bygges med henblik på seniorer.



Rådet synes, som flertallet i kommunalbestyrelsen jf. mindretalsudtalelser, at planen muliggør for højt og tæt byggeri. Fokuser på mennesket i centrum og
livskvalitet i øjenhøjde.

Vurdering:
Vedrørende bastant byggeri, højde og reelt antal etager ift. omgivelser og forslag om reduktion af etageantal mod Åboulevarden og voldsom størrelse samt højde for
skolen – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende plads til grønt og parkstørrelse/benævnelse – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende øget trafik og afsætningsforhold for skolebørn – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende Frederiksbergstrategien ift. planen, fortætningsgrad generelt på Frederiksberg, boligtyper (særlige boformer ift. familieboliger/seniorboliger) og mindretalsudtalelser – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

24) Beskyttet
Resume:


Opførelse af nyt byggeri vil give væsentlige støj- og støvgener, så børn i KVL’s Børnehus vil have svært ved at sove til middag og opholde sig ude.



Ved opførelse af byggeri vil der være flere rotter/skadedyr ved omkringliggende bygninger, som der skal ske sikring imod.



KVL’s Børnehus ligger lavt, hvilket kræver skybrudssikring.



Højt byggeri vil skygge for legepladsen om formiddagen, hvor børnene er der, hvilket vil være en stor forringelse af børnenes trivsel.



Henvisning til bygningsreglement § 188 stk 1 og 2 om tilfredsstillende lysforhold på nabogrunde og sikring mod væsentlige indbliksgener satmt § 195 om, at
bebyggelses højde skal tage hensyn til nabogrunde. Det høje byggeri vil give utilfredsstillende lysforhold ude og inde (pga. ovenlysvinduer) og væsentlige
indbliksgener i KVL’s Børnehus.



Høj bygning vil give høj vindpåvirkning på lavereliggende områder som KVL’s Børnehus’ legeplads, hvilket væsentligt vil forringe leg på legepladsen.
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Vurdering:
Vedrørende højt byggeri ift. forhold til indbliksgener, skygge- og lysforhold på legeplads/i dagsinstitution herunder ift. byggelovgivning – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende larm, støv og rotter/skadedyr i byggeperiode og vindforhold – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende skybrudsforhold ift. børnehuset – se vurderingsafsnit f)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

25) Beskyttet
Resume:


Samme indhold som i høringssvar 21.

Vurdering:
Se vurdering af høringssvar 21.
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

26) Malene Avlund Hansen, Åboulevarden 84 4.th, København N
Resume:


Gør indsigelse mod voldsom bebyggelsesprocent og højde samt alt for massiv bygning mod Åboulevarden/Bülowsvej.



Mange på københavnersiden og Børnehuset fik ikke besked om borgermødet og deltog derfor ikke.



Håber høringsprocessen ikke er en skueproces. Planen tager ikke hensyn til dem, der lever og bor på den anden side af kommunegrænsen.



Mange lejligheder i Linoleumshuset har samtlige opholds- og soverum mod Åboulevarden, men store fredede vinduespartier mod lys og udsyn.



8 (reelt 9) etager vil forringe lejligheds æstetiske værdi samt livskvaliteten. Har kun en indkomst og derfor ikke mulighed for at finde alternativ bolig i lokalområdet nær børnenes folkeskole.



Udsyn over byens tage ændres til mur, næsten dobbelt så høj som Linoleumshuset, og trods Åboulevardens bredde vil ugenerthed/privatliv forsvinde.
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Udsyn og lysindfald ændres for mange, også i underliggende lejeligheder, i sidegaderne og på Bülowsvej, også selvom der ikke er tale om direkte skygge.



Mindre ugenerthed, udsigt og lys vil føre til værdiforringelse i vurdering af andelslejligheder.



Gener er et vilkår ved at bo i byen, men behov for at bygge mange boliger ophæver hensyn til de, der har købt i tiltro til (eksisterende) lokalplan. 9 etager vil
nok ikke være tilladt på Gl. Kongevej nær ejerboliger.



Sæt etageantallet ned fra reelle 9 etager til 5 reelle etager, gerne lavere de steder, hvor 5 etager påvirker eksisterende lysindfald og udsyn.



Bebyggelsesprocenten skal sættes ned fra 150 til den sædvanlige i området/kvarteret.



740 boliger er for meget. Skab balance mellem rimeligt antal små/billige studie- og familieboliger og store grønne områder.



Byg rundt og slankt, så der sikres variation, grønne oaser og godt lysindfald for beboere og naboer.



Træk store bygninger væk fra kanterne. Det vil give plads til træer/grønt og mindske skygge/lys/indbliksgener og støj fra Åboulevarden i nye boliger og evt.
også hos genboer.



Overhold bygningsreglementets krav om helhedsvurderinger ift. omgivelser, og at bebyggelse over 6 etager forudsætter et arkitektonisk velbegrundet projekt i sammenhæng med omgivelserne.



Mastodontbygning svarende til 9 etager har ikke sammenhæng med beboelsesejendomme på 4-5 etager samt ældre/fredede ejendomme, børnehuse, drivhuse og cykelsti. Uvist hvilke kvaliteter der tilføres, og på hvilken måde planen gør området åbent for genboer.



Fik ikke svar på borgermøde om begrundelse for at bygge så højt og tæt. Er bygherre lovet høj bebyggelsesprocent og dermed udsigt til høj indtægt?



Høj bygning langs Åboulevarden mod københavnersiden kan mindske trafikstøj i lokalplanområdet.



Henviser til borgmesters ord om at tage hensyn til naboer, flere grønne områder, åbne tilgængelige områder og bedre rammer om vores daglige liv.



Muligt at skabe et unikt grønt miljø, ikke mindst hvis åen graves op, med miljøfokuserede byrumsprojekter for opfyldelse af ’Grønt Danmarkskort’.



Er studerende og unge forskerspirer spurgt? Vil de hellere have arealer til løbe/gåture, grillsteder, urtebede, dam mv. (ikke fitness og discountbutik).



Max. 2-300 små billige boliger, fed moderne idrætshal, ny god skole i fornuftig højde, rekreative/kreative muligheder, biodiversitet, reelt åbent og tilgængeligt
for almenvellet.



Skab positivt præcedens for byområder, hvor grønne, klimaoptimerede, rekreative områder realiseres.

Vurdering:
Vedrørende bebyggelsesprocent, højde og massivt byggeri, etageantal, udsyn og lysindfald også ift. bygningsreglement/hensyn til naboer – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende størrelse på grønne områder og campuskant, forhold til åbning af å, grønne og klimaoptimerede rekreative områder – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende trafikstøj – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende høringsproces og indkaldelse til borgermøde, værdiforringelse, tiltro til eksisterende planer, Gl. Kongevej, indtægt til bygherre og inddragelse af studerende, unge forskerspirer og antal små billige boliger - se vurderingsafsnit g)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

27) Beskyttet
Resume:


KVL’s Børnehus er en privat vuggestue vest for projektområdet med have/legeplads ugenert mod Den Grønne Sti og sovepladser mod projektområdet, så
støj, støv og rystelser fra pilotering ønskes ikke i det tidsrum, hvor børnene sover, da det forringer muligheden for at give børnene ro.



Understreger, at børnene i tidsrummet kl. 9.30-11, hvor nyt byggeri forår og efterår vil kaste skygge på legepladsen, vil være en kraftig forringelse for børnenes fornøjelse.



En stor mørk bygning, tabet af en del træer og dyreliv vil være en stor forringelse.



Antager, at nyt byggeris omfang vil styrke vindpåvirkningen på grunden.



Beskær byggeriet med 2-4 etager, så mindsket lysindfald og forringet kvalitet af have undgås i nogen grad.



Tag bygningsreglement § 188 stk 1 og 2 om tilfredsstillende lysforhold på nabogrunde, sikring mod væsentlige indbliksgener og § 195 om, at bebyggelses
højde skal tage hensyn til nabogrunde, i betragtning.



Krav om afskærmende indhegning ud til ny sti, så vuggestuen forbliver privat, og børnenes soveplads ud mod stien er privat og trygt område.



Hvis KU fjerner vejadgang over deres grund, har kommunen pligt til at etablere anden vejadgang med mulighed for bilkørsel langs Den Grønne Sti, hvilket
bliver svært med de nye tværveje. En mulighed er at vejadgang tinglyses igennem KUs område.



Ønsker oplysninger om hvad skybrugssikring, hvor der nu er badmintonhal, vil betyde for vuggestuens lavereliggende areal.



Erfaring fra tidligere store anlægsarbejder er, at rotter flytter ind, og der ønskes økonomisk hjælp til sikring og ekstra kontrol.

Vurdering:
Vedrørende højde ift. skygge på legeplads, stor mørk bygning, etageantal, lys og indblik også ift. bygningsreglement/hensyn til naboer – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende støj, støv, rystelser og rotter fra byggeri og vindpåvirkning – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende vejadgang til børnehus – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende skybrudssikring ift. børnehus – se vurderingsafsnit f)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
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28) Beskyttet
Resume:


Positivt at indhegnet område åbnes og inddrages i byrummet, respekt for eksisterende træer og (lille) bypark og beplantning.



Endnu en fortætning og ganske massivt byggeri mod Åboulevarden.



Problematisk for livet på nordligt stræde, at nedkørsel til P-kælder ligger langt inde ift. Bülowsvej. Flyt nedkørsel tættere på Bülowsvej, så biltrafik mindskes.



Frygter konflikt mellem krydsende fodgængere og cyklister på Den Grønne Sti, der har en hældning, så cyklister får høj fart nedad. Uhensigtsmæssigt med
chikaner/fartdæmpning på vigtig færdselsåre og skeptisk over for rumlestribers virkning. Foreslår tilføjet lave buske mellem de få markerede passager.



P-normen er uambitiøs høj for boliger i bytæt område. Sæt P-normer betydeligt lavere og som maksimum, ikke minimum.



8 korttids P-pladser er meget og understøtter ikke Frederiksbergstrategiens ambition om at understøtte cyklismen.



Mangler vision for el-bilisme. Giv forrang for elbiler. Opsættes der ladestandere?

Vurdering:
Vedrørende fortætning og massivt byggeri – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende placering af nedkørsel til P-kælder og trafikanterne på det nordlige stræde, krydsende trafik mellem stræder og Den Grønne Sti, uambitiøs høj parkeringsnorm, antal korttidspladser ift. understøttelse af cyklisme og el-ladestandere/forrang for el-bilisme – se vurderingsafsnit d).
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

29) Frederiksberg Idræts-Union v/ Søren Burchall
Resume:


FIU’s bestyrelse finder det glædeligt med plan om større indendørs idrætsanlæg, hvilket der jf. analyser længe har været behov for.



Idrætsanlægget er skaleret til et minimum og burde have været større for at kunne udnyttes fleksibelt og af flere, så der må ikke reduceres i bredde, længde
eller højde.
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Vurdering:
Vedrørende idrætshallens størrelse – se vurderingsafsnit a)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

30) Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet v/ Jannie Rydahl Magnussen
Resume:


Der er dialog mellem Frederiksberg Kommune og Bygningsstyrelsen om mulighederne for at etablere retslig vejadgang over Rolighedsvej 23 til KVL’s Børnehus, men der er ikke er fundet en løsning, som tilgodeser alle parters interesser.



Bygningsstyrelsen kan som udgangspunkt ikke godkende, at forpligtelse til at etablere vejadgang permanent pålægges matr. nr. 13ak, men er indstillet på
en løsning om en sekundær vejadgang, der kan opsiges med et rimeligt varsel.

Vurdering:
Vedrørende retslig vejadgang til KVL’s Børnehus – se vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

31) A/B Rolighedsvej 22/N.J.Fjords Alle 1-3 v/ Mikael Ballhausen
Resume:


Enig i intentioner om forskellige funktioner for varieret og levende miljø i bevaret og ny bebyggelse i en bebyggelsesstruktur med campuskarakter.



God idé med park, men mener ikke, at et areal på størrelse med en halv fodboldbane kan betegnes som park.



God idé med attraktive opholdsarealer, grøn karakter og løsninger, der hindrer oversvømmelse.



Finder brud på princip om høj bygningsmæssig kvalitet og arkitektur, der skaber samspil til naboområder.



For højt byggeri. Afstem med højde på Frederiksberg, ikke dobbelthøj stue, men reelle 5 etagers bygninger. Det sikrer minimale skyggegener.



Skeptisk over for udearealer på skolens tage i 5. og 6. sals højde pga. støjgener for naboer.
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De fredede bygninger pakkes ind i nybyggeri, så deres smukke udtryk ikke tilgodeses.



Enig i, at bebyggelse skal være omkranset af grøn ubebygget kant, men finder, at princippet brydes ved at lade skolen bygge ud i grøn kant.



Samlet bebyggelsesprocent skal reduceres. Max. 38.000 etagemeter. Vil sikre høj kvalitet og attraktive arealer.



Foretrækker, at fredede bygninger til skolebrug og resten udlægges til rekreativt område med underjordisk parkering, der kunne løse kaotiske P-forhold i
området samt nedgravet sportshal.



Afsætningsplads ved skole bryder med hensigtsmæssig trafikbetjening, der giver trafikkaos for biler og busser. Trafik er allerede et problem i myldretiderne
pga. gennemkørende trafik.



Den Franske Skoles børn bor ikke i nærområdet, og der forventes mange yderligere biler. Bør løses med vigebaner/områder på skolens areal.

Vurdering:
Vedrørende arkitektur og kvalitet, højt byggeri, etageantal og samspil med naboområder, bebyggelsesprocent og nedgravet sportshal – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende parkstørrelse/benævnelse, udstrækning af grøn campuskant og udlæg til rekreativt område i stedet for bebyggelse – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende støjgener fra skolens tage – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende underjordisk parkering, kaotiske parkeringsforhold, afsætning/vigebane ved skole ift. busser og biler særligt i myldretid – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende fredet byggeri ift. nybyggeri og brug af fredede bygninger til skolebrug – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende løsninger der hindrer oversvømmelse – se vurderingsafsnit f))
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

32) Lise Winther-Jensen, Ettore Rocca, Mads Mikkelsen, Lisbet Vestergaard, Bülowsvej 44, Frederiksberg C
Resume:


På første borgermøde med suppeservering i efteråret 2017 var udmeldingen, at området kunne blive åbent og ret grønt med funktioner som skole og studieboliger, uden antydning af massivt bygningskorpus, højde mod Bülowsvej svarende til 6 etager, bygningsplacering tættere på fortov, sikkerhedshegn på
2,4 m, massiv bebyggelse i op til 8 etager med uoplukkelige vinduer for tæt på Åboulevarden og grønt område på størrelse med en halv fodboldbane.



Ved åbning af udstilling i sommeren 2018 fik fremmødte indtryk af, at kommunen ville satse på det mindst tætte og høje forslag. Lokalplanforslaget er på
den baggrund et slag i hovedet - hvor er det grønne, åbne og attraktive? Hvordan kan Frederiksbergstrategien markedsføres som grøn by, når der tillades
tæt og høj bebyggelse, og hvorfor er der ikke dannet borgergrupper til deltagelse i planlægningen?
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Hvorfor er byggeri placeret langs yderkanter som et borganlæg i stedet for centralt? Bygningerne lukker i stedet for at åbne.



Hvorfor placeres studieboliger tæt på voldsom trafikstøj fra Åboulevarden, hvor støjgrænser overskrides? Idrætshal er mindre støjfølsom. Ikke logik i argument om, at bygninger skygger for støj, da der er nogen, der skal bo i dem.



Skyggediagrammer viser, at skygger vil påvirke bygninger på Bülowsvej.



Nye bygninger placeres tættere på fortovskant end nuværende. Det reducerer det grønne areal, klemmer bevaringsværdig bebyggelse, giver ny bebyggelse
et massivt udtryk og ødelægger sigtelinje på Bülowsvej. Passer det med intentioner om grøn by, og er det funktionelt og æstetisk ønskeligt?



Manipulerende at kalde område på ca. 3.500 m2 for en park. Fodboldbane med internationale mål er 6.630 m2. Børn kan ikke lege her uden opsyn pga.
hurtigt kørende cyklister på Den Grønne Sti.



Skolens elever bor ikke i nærområdet. Forældre vil ikke bruge P-kælder, når de skal følge ind. Hvordan skal 200 forældre standse foran skolen hver morgen? Hvordan skal beregnede 1000 biler i døgnet, der vil være koncentreret i myldretiden, fordele sig på i forvejen tæt trafikerede Rolighedsvej og Bülowsvej?



Selvmodsigende, at Miljørapport skønner, at øget bilmængde vil have neutral virkning på trafik, støj og luftforurening.



Massiv bebyggelse mod Åboulevarden er dårlig i overensstemmelse med mulighed for alternativt/særligt byrum, hvis åen åbnes.



Gentegn området med bevaret grøn kant i sin eksisterende bredde, bebyggelsesprocent på max. 110, højst 4 etager.



Omdisponer skole, så bygning i 5 (reelt 6) etager mod Bülowsvej ændres, så gruppen af tre bygninger alle bliver 4 etager (eller den 5. etage udtages).



Lokalplan 160 giver kun mulighed for den halve højde mod Bülowsvej.



Reducer studieboliger mod Åboulevarden med mindst 2 etager. Der er tale om forøget volumen i forhold til konkurrenceforslag. Studieboligerne er 2 etager
højere end bebyggelsen over for på Nørrebro. Hvorfor bryde nuværende fine højdeforhold mellem Frederiksberg og Nørrebro?

Vurdering:
Vedrørende bebyggelsesprocent, massivt borgagtigt byggeri placeret langs yderkanter/Bülowsvej, hensyn til naboer på Nørrebro, sigtelinje og skyggevirkninger ved
Bülowsvej, højde på sikkerhedshegn, etageantal mod Åboulevarden, omdisponering/etageantal mht. skolen mod Bülowsvej – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende parks størrelse/benævnelse, omfang af grøn campuskant og planens forhold til åbning af å – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende uoplukkelige vinduer mod Åboulevarden, placering af boliger og ikke idrætshal mod trafikstøj fra Åboulevarden, afskærmning mod trafikstøj med høj
bebyggelse, Miljørapport ift. neutral virkning på trafik, støj og luftforurening – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende børns leg i park ift. Den Grønne Sti, skolebørns forældres brug af P-kælder, afsætning af skolebørn ift. trafik særligt i myldretid – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende bevaringsværdig bebyggelse ift. ny bebyggelse – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende indledende proces, udstilling, borgergrupper, plan ift. konkurrenceprojekter og lokalplan 160 – se vurderingsafsnit g)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

33) Beskyttet
Resume:


Vandregruppe primært med folk fra Frederiksberg er enige om, at de smukke tanker ikke ses i de konkrete planer for området, der kaldes en stenørken med
en smule grønt. Flere biler, mere forurening, støj og CO2 forholder sig ikke til Frederiksbergstrategien.



På anden side af Rolighedsvej er ’Life’ med til at skabe et forstemmende billede. Hvis der ikke ændres i planen, mister Frederiksberg sin charme. Mistrivsel,
syge og deprimerede mennesker vil blive konsekvensen.



Højde mod Åboulevarden er ikke acceptabel.



Der vil blive kaotiske færdselsforhold på omkringliggende veje.



Skal der med øget befolkningstal betales mere i udligningsskat? Øgning fra 96.718 til 104.305 borgere fra 2010 til 2020. Skal der være 130.000 i 2030?



Henviser til mindretalsudtalelser og brug høring til reel chance for indflydelse.

Vurdering:
Vedrørende højde mod Åboulevarden og byens charme – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende størrelse på grønne områder og stenørken/belægninger – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende forurening, støj og CO2 – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende flere biler og færdselsforhold på omkringliggende veje – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende befolkningstal, udligningsskat, mindretalsudtalelser og høring/indflydelse – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

34) Birgitte Dag Randløv, Rolighedsvej 20, Frederiksberg C
Resume:
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Flyttede til Rolighedsvej for 6 år siden, fra hus til lejlighed med grøn udsigt og lys. Deltog i efteråret 2017 i borgerworkshop og blev forsikret om ikke at skulle
bekymre mig om højden, da vi bor på Frederiksberg og ikke i København. Spørgsmål om sikkerhed for skolen blev forbigået i tavshed.



Ved udstilling i sommeren 2018 var valgt det forslag, der var mest acceptabelt. Siden væsentlig forøgelse af projektet, som det kunne ses på borgermøde, i
modstrid med ord om at gøre byen grønnere, gøre området mere åbent og tilgængeligt og tage hensyn til naboer og ’invitere indenfor’.



Bevarede bygninger bliver ikke bevaret værdigt. Den røde klemmes inde mellem høje bygninger. Den gule bliver omklamret af skolebyggeri, helt op ad
nordsiden og godt op i højde i siderne, med røde bygninger omkring den gule bygning.



Veje omkring området er godt befærdede, specielt i myldretid, og Rolighedsvej er populær cykelvej. Op til 1.200 skolebørn vil, hvad enten de kommer gående, med bus, på cykel eller i bil, medføre væsentlig forøgelse af trafik, og trafikkaos forudses på Rolighedsvej. Dertil kommer ca. 700 unge.



Forældre vil ikke bruge P-kælder, når de skal følge ind, og der er kun 8 ’kiss & drive’ pladser.



Skolebyggeri er for højt og bastant, og over 2 m højt lamelhegn er ikke foreneligt med et åbent og inviterende bycampus.



Bebyggelse mod Åboulevarden er uacceptabel høj. At den skal være lydmur og beskytte mod støj fra Åboulevarden kommer til at ligne usympatisk mur mod
Nørrebro og giver skyggegener.



Grønt område er reduceret til lommepark gennemskåret af den populære Den Grønne Sti. Høj fart pga. hældende terræn vil give farlige situationer (børn,
bolde mv).



Med ca. 100 nye træer og grønne tage vil område blive grønt oppefra, men der bliver ikke meget grønt, som naboer kan benytte sig af.



Reducer højderne, så nyt ikke bliver højere end omkringliggende, reducer bebyggelsesprocent og giv plads til flere grønne områder, reducer antal af ungdomsboliger væsentligt.



Tvivler på, at Rolighedsvej er det rigtige til Prins Henriks Skole, når kvadratmeter- og sikkerhedsbehov er stort. Har ikke noget mod unge og børn (har boet i
10 år ved siden af børnehave), men hospitalsgrunden har bedre plads, bedre adgangs- og parkeringsforhold også til ’tabte’ studieboliger pga. reduktion.



Gule bygninger med mindre tilbygninger kan bruges til mindre skole eller institution i respekt for den gamle bygning og med mindre trafikpåvirkning.



Tag hensyn til bekymringer over nuværende plan, bibehold frederiksbergsk særpræg og bliv ikke et ’mini København’.

Vurdering:
Vedrørende bebyggelsesstruktur/placering ift. åbenhed og hensyn til naboer, skyggegener, bebyggelsesprocent, højt skolebyggeri ift. udsigt/lys, højde på skolehegn, højt byggeri mod Åboulevarden og ’mini København’ – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende grønne områders størrelse og gennemskæring af Den Grønne Sti, grønt som naboer kan benytte sig af og grøn by – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende afskærmning mod trafikstøj med høj bebyggelse – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende trafik på omkringliggende veje især i myldretid, Rolighedsvejs cykeltrafik, afsætningsforhold ved skole, antal korttids-P-pladser og skolebørns forældres
brug af P-kælder, børns leg i park ift. Den Grønne Sti/cyklisthastighed – se vurderingsafsnit d)
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Vedrørende bevaringsværdige bygninger ift. nye bygninger, farve på tilbygninger til gul bevaringsværdig bygning og brug af gule bygninger til mindre skole/institution
– se vurderingsafsnit e)
Vedrørende indledende proces, udstilling, valgt konkurrenceforslag, høring og forslag om placering af skole på hospitalsgrunde – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
35) Stine Kahr Jørgensen, Bülowsvej 50b, Frederiksberg C
Resume:


Tilslutter sig høringssvar 32.

Vurdering:
Se vurdering af høringssvar 32.
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

36) Michael Kahr Jørgensen, Bülowsvej 50b, Frederiksberg C
Resume:


Tilslutter sig høringssvar 32.

Vurdering:
Se vurdering af høringssvar 32.
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

32

37) Bessie Rauff, Åboulevarden 84 3.th, København N
Resume:


Tilslutter sig høringssvar 26.



Trist argument, at bygning skal fungere som støjmur, da der skal bo mennesker. Man kan ikke opholde sig i rum mod støjen fra Åboulevarden, når der luftes
ud.



Høj bygning, der vender ryggen til, er ikke oplagt ift. drøm om åbning af åen.

Vurdering:
Se vurdering af høringssvar 26.
Vedrørende plan ift. eventuel åbning af Ladegårdsåen – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende støj i boliger/opholdsrum mod Åboulevarden – se vurderingsafsnit c)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

38) Morten Buschmann, Falkoner Allé 24 1.th, Frederiksberg
Resume:


Tilslutter sig høringssvar 32.

Vurdering:
Se vurdering af høringssvar 32.
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret – eller – By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker
følgende tilføjelse/ændring (skriv i prosatekst – den konkrete ændring skal fremgå af ændringsskemaet)
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39) Beskyttet
Resume:


Bekymrede over ekstrem overbebyggelse med høje, massive bygninger til gene for naboer.



Utrygge ved forventelig kraftig øget trafikbelastning, særligt omkring skolen. Trafiksikkerhed vil blive udfordret og trængslen blive enorm.

Vurdering:
Vedrørende overbebyggelse og højt, massivt byggeri til gene for naboer – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende øget trafikbelastning særligt ved skolen og trafiksikkerhed – se vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

40) Beskyttet
Resume:


God idé med studieboliger og sportshal i grønne åbne områder.



Bestyrtet over ufornuftig plan om massiv overbebyggelse og arkitektonisk visionsløst ukvalificeret, uæstetisk morads.



I strid med arkitekturpolitiks fokuspunkter om identitet, kvalitet og bæredygtighed, det grønne, bevaring og udvikling, byrum med fokus på bløde trafikanter,
kantzoner og stueetager.



Bekymret over kommunens bevæggrunde og visionære evne pga. arkitekturplan og manglende borgerhensyn.



Tilslutter sig bekymrede høringssvar særligt nr. 14, 24, 26 og 32.



Henviser til ’Bliv hørt’ om, at der kan gives input inden endelige beslutninger, der forstås som ønske om respektfuld demokratisk borgerinddragelse.

Vurdering:
Vedrørende overbebyggelse, arkitektonisk visionsløst ukvalificeret, uæstetisk morads ift. arkitekturpolitik, hensyn til borgere/naboer – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende kantzoner – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende byrum med fokus på bløde trafikanter – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende bevaringsforhold ift. arkitekturpolitik – se vurderingsafsnit e)
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Vedrørende bevæggrunde, visionære evner og respektfuld demokratisk borgerinddragelse – se vurderingsafsnit g)
Se vurdering af høringssvar 14, 24, 26 og 32.
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

41) Beskyttet
Resume:


Imod byggeri med store huse i 9 etager, så udsigt, udsyn og lysindfald forringes, og der bliver gener for privatliv.



Hvor længe vil det tage, og vil man rive Åboulevarden ned, når man er i gang? Det vil give luftforurening og støj.



Giv variation med noget grønt. Vi vil gerne have København mere grøn.



750 boliger er absurd mange i kæmpe klodsbygning, der vil medføre værdiforringelse for mange boligejere.

Vurdering:
Vedrørende etageantal mod Åboulevarden, udsigt/udsyn og lysindfald – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende mere grønt og variation med grønt, også når man er i gang med Åboulevarden, luftforurening og støj – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende værdiforringelse og boligantal – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

42) Beskyttet
Resume:


Synes ikke, byggeriet er en god idé, da det vil blokere udsyn fra lejlighed.

Vurdering:
Vedrørende udsyn ift. nyt byggeri – se vurderingsafsnit a)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

43) Beskyttet
Resume:


Høj bebyggelsesprocent og højt byggeri mod Åboulevarden vil forstærke allerede voldsomt støjniveau og forurening.



Der vil blive mere trafik til og fra området.



Der vil blive høj larm fra studieboligerne med fester o.lign.



Ja tak til flere træer og flere grønne områder.



Bevar fredede bygninger og fin gammel bondegård, der tilfører området æstetik og kulturarv.

Vurdering:
Vedrørende bebyggelsesprocent og bygningshøjde mod Åboulevarden – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende antal træer og grønne områder – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende støjniveau og forurening på Åboulevarden og larm fra studieboliger – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende øget trafik – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende fredede bygninger og bondegård og kulturarv – se vurderingsafsnit e)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

44) Beskyttet
Resume:


Bebyggelsesgraden er alt for høj, og bygningen mod Åboulevarden er for høj og for tæt på vejen.



Det vil give forøget trafikstøj.



Der mangler grønne områder.
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Mængden af biler vil stige voldsomt, når de mange børn bliver kørt til og fra skolen.

Vurdering:
Vedrørende bebyggelsesgrad, højde på byggeri mod Åboulevarden og placering tæt på vej – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende mangel på grønne områder – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende forøget trafikstøj – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende øget antal biler ift. afsætning/afhentning af skolebørn – se vurderingsafsnit e)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

45) Beskyttet
Resume:


Ønsker ikke at skulle fratages privilegeret udsigt til åben plads med træer ved Jesper Brochmans Gade/Den Grønne Sti, der giver livskvalitet og lys.

Vurdering:
Vedrørende udsigt og lys ift. nyt byggeri – se vurderingsafsnit a)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

46) Beboergruppen for Rolighedsvej og Bülowsvej v/ Lise Winther-Jensen, Frederiksberg C
Resume:


For at markere modstand har beboergruppe organiseret underskriftsindsamling med 398 underskrifter (ved indsendelsen. Senere er alle 449 underskrifter
modtaget, hvoraf 282 er fra Frederiksberg og 167 fra Nørrebro) mod for højt og tæt byggeri.



Nej til reduktion af grøn kant. Byggeri for tæt på fortovskant, der ødelægger arealets grønne ramme.



Nej til 23 m høje skolebygninger mod Bülowsvej. Reducer med mindst én etage, da etagerne af de høje 5 etager svarer til 6 etager.
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Nej til 32 m høje studieboliger mod Åboulevarden. Reducer med mindst 2 etager.



Nej til at bevaringsværdige bygninger forsvinder bag massive ’klodser’.



Nej til uafklarede trafikforhold mht. ekstra trafikal belastning af Rolighedsvej og Bülowsvej.



I digital vedlagt del af underskriftsindsamlingen har adskillige begrundet deres underskrift med følgende emner:
Overbebyggelse med for mange lejligheder/befolkningstilvækst, for højt, tæt, mørkt, uæstetisk og massivt byggeri, der ikke passes ind i forhold til omgivende
byggeris højde og tager sol, lys, ugenerthed og udsyn fra naboer. For tæt på veje, for fæstningsagtigt og lukket og for lidt grøn kant.
Trafikkaos på Rolighedsvej/Bülowsvej/Åboulevarden/Brohusgade, presset infrastruktur, parkeringsproblemer, afsætningsproblemer, risiko for trafikuheld/
glatte skyggefulde vejbaner.
Støjgener fra tagterrasser, skygge på institutionslegeplads, byggestøjsgener mv., vindproblemer, mere forurening, pres på friarealer.
Drukner/ødelægger bevaringsværdige bygninger, ødelægger Frederiksbergs charme, ikke i overensstemmelse med det, der blev lovet først, uambitiøst også ift. evt. åbning af åen. For meget i Danmarks tættest befolkede område, hvor der også skal udvikles ved Nuuks plads, og hvor Bülowsvej skole ligger tæt
på.
Ønske om reduktion af højde til 4-5 etager, anden placering af bygninger (herunder uden for centrum) samt ønske om grønne områder/åndehuller, natur,
landligt udtryk, luft og plads.
Kommunen til fals for penge, byggesagsbehandlere inkompetente, der vedtages gang på gang lokalplaner, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser om max. etager og bebyggelsesprocent i strid med Frederiksbergstrategi.

Vurdering:
Vedrørende byens charme, højt og tæt byggeri mod Åboulevarden og Bülowsvej, højde i meter, etageantal, placering af bebyggelse ift. omgivelser, fæstningsagtig,
mørkt, uæstetisk og massivt byggeri, sol, lys, ugenerthed, udsyn og placering for tæt på veje, skygge på institutionslegeplads, friarealer – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende omfang af grøn campuskant, natur og grønne områder/åndehuller – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende støjgener fra tagterrasser, byggestøjsgener mv., vindproblemer, mere forurening – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende uafklarede trafikforhold mht. ekstra trafikal belastning af Rolighedsvej og Bülowsvej, trafikkaos på Rolighedsvej/Bülowsvej/Åboulevarden/Brohusgade,
presset infrastruktur, parkeringsproblemer, afsætningsproblemer, risiko for trafikuheld/glatte skyggefulde vejbaner – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende bevaringsværdig bebyggelse ift. nybyggeri – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende befolkningstilvækst, anden placering af bygninger (herunder uden for centrum), kommunen til fals for penge, inkompetente byggesagsbehandlere, lokalplaner i strid med kommuneplanens rammebestemmelser om max. etager, bebyggelsesprocent, Frederiksbergstrategien og antal lejligheder – se vurderingsafsnit g).
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

47) Michael Paulsen og Anya Klarup, Åboulevarden 86 1.tv, København N
Resume:


Har boet i 7 år på Åboulevarden på trods af mange biler, støj og forurening pga. åbent og grønt udsyn.



Bekymret for massivt byggeri i 8 (reelt 9) etager overfor, der bliver dobbelt så højt som omkringliggende bygninger.



Begrundelse for højde om, at andre huse har tårne og spir kommenteres. Tårne og spir kan beskrives som små fødselsdagslys på en lagkage, men hvem
har lyst til bloklys på sin kage?



Bekymret for at miste lysindfald, der i fredningssag for Linoleumshuset beskrives som hammerhøisk.



Reducering med 1-2 etager er ikke nok. Max. 25 m højt og ikke ufattelige 39 m.



Bekymret for uudholdelig øgning af i forvejen massiv støj og forurening. Ny bebyggelse skal skærmes mod trafikstøj ved et smalt grønt bælte med træer,
men lyden vil blive kastet tilbage mod genboer, og forurening kan ikke slippe væk, da den bliver fanget mellem husene.



Biler holder stille på Åboulevarden både morgen og aften, og ved den beregnede ekstratrafik forudses det, at trafikken på indfaldsvejen (og på Bülowsvej)
bryder sammen i myldretiden. Er ofte vidner til trafikulykker på Åboulevarden, der er ikke plads til flere biler.



Ca. 130 parkeringspladser er ikke nok med 570 + 170 kollegieboliger og små lejligheder. Det vil lægge pres på beboere, der i forvejen dagligt leder efter
parkeringsplads. Hvis man forventer, at unge studerende ikke kører i bil, trænger man til virkelighedstjek.



Ærgerligt, at grønne områder er nedprioriteret, at bebyggelsesprocent er så høj, og at området lukker sig som en borg. Der skal tjenes penge på bekostning
af grønt miljø. For meget på for lidt plads. Gør det enklere og grønnere.



Tænk sammenhæng med forhåbentlig fremtidig åbning af Ladegårdsåen.

Vurdering:
Vedrørende etageantal og højde ift. omgivende bebyggelse, fødselsdagslys ift. bloklys, Linoleumshusets hammershøjske lysindfald, antal meter for bygningshøjder
og for meget på for lidt plads – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende smalt grønt bælte med træer, planens forhold til åbning af å og grønne områder – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende øgning af forurening, der ikke kan slippe væk, trafikstøj herunder reflekteret støj fra Åboulevarden og afskærmning af område med højt byggeri mod
Åboulevarden – se vurderingsafsnit c)
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Vedrørende sammenbrud af trafik på Åboulevarden (og Bülowsvej) i myldretid, trafikulykker på Åboulevarden, antal parkeringspladser, studerendes bilejerskab og
pres på parkeringspladser (på Nørrebro) – se vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

48) Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg afd. v/ Niels Hartung Nielsen
Resume:


Detaljeret forslag har mange gode tiltag med bevarede bygninger, tværgående stræder, der forbinder og åbner op. Godt at de fleste træer bevares og nye
plantes hvor muligt, og at der skabes grønne byrum og centralt skabes park ved Den Grønne Sti.



I de seneste år har lokalplaner som denne været kendetegnet af tilladelse til at overbebygge grunde. Alt for tæt og højt skolebyggeri og bygninger mod
Åboulevarden i 6-8 etager tæt på Nørrebro, der er en af de tættest bebyggede område i Europa.



Reducer bygningshøjder og nedsæt bebyggelsesprocent.



Hvis det ikke sker, vil trafikale trængselsproblemer forværres yderligere.



Landbohøjskolens Have er eneste større grønne åndehul i denne del af Frederiksberg, så glædeligt med park.



Park er ikke stor, men kan blive start på ny stor oase med KU’s område mod vest, med historisk landsted, ro og grønne områder samt vådområde som de
sidste rester af det landlige Frederiksberg, der er vigtige kulturhistorisk og ift. biodiversitet.



Grib chancen når denne grund kommer i spil og nedriv alle ikke-bevaringsværdige bygninger og drivhuse og udlæg det til park.

Vurdering:
Vedrørende bebyggelsesprocent, bebyggelseshøjde, højt og tæt skolebyggeri og antal etager mod Åboulevarden/det tætbebyggede Nørrebro – se vurderingsafsnit
a)
Vedrørende parkstørrelse og start på stor ny oase/biodiversitet i sammenhæng med naboområde mod vest – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende øgning af trafikale trængselsproblemer – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende rester af det landlige Frederiksberg og kulturhistorie – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende de seneste års lokalplaners overbebyggelse – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
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49) Beskyttet
Resume:


Finder, at kommende byggeri strider mod det, som er opført på grunden og vil blive en kolos, der overskygger nuværende bybillede.



Overskrid ikke 4. sals højde.

Vurdering:
Vedrørende omfang af nyt byggeri ift. eksisterende byggeri, overskyggelse af bybillede og forslag om nedsættelse af højde – se vurderingsafsnit a)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h).

50) Morten Westergaard, Falkonergårdsvej 14, Frederiksberg C
Resume:


Forventninger fra vision om grønt, levende, åbent og inviterende bycampus med grønt byrum, større bykvalitet og hensyn til kulturmiljø indfries ikke i forslag,
hvor bygningsmassen mere end fordobles, kulturmiljø ødelægges, fredede bygninger ringeagtes, og der bygges en mur mod den omkringliggende by.



På borgermøde blev oplyst, at nuværende bebyggelsesprocent ikke ville blive overskredet væsentligt, men gå fra nuværende 130% til 140%. Efter mødet
påviste udregning, at det ikke var korrekt. Viceborgmester har i brev verificeret, at nuværende bebyggelsesprocent ligger på 70% og fremtidigt på 150%.



Spurgt borgmester om fordobling af bebyggelsesprocent kan have betydning for borgeres stillingtagen/afgivelse af høringssvar. Kommunen må ikke afgive
ufuldstændige/forkerte oplysninger. At spørger senere fik korrekt svar er ikke nok. På borgermøde skal alle have samme (og korrekte) oplysninger.



Stil sag i bero og afhold nyt borgermøde med korrekte oplysninger knyttet til projektet og overhold kommunens forvaltningsmæssige forpligtigelser.



Afvis plan, da der ikke tages hensyn til forudsætning om, at nybyggeri, udvidelse/ændringer af eksisterende kun kan ske under hensyntagen til kulturmiljø.



Etageejendomme i reelt 9 etager, jævnede staldbygninger (SAVE 3) Rolighedsvej 39, der ringeagtes af nybyggeri på 3 sider, og højere byggeri underminerer bevaringsværdi og kulturmiljø, der karakteriseres ved overgang fra tæt by med høje etageejendomme til mere åben landlig struktur med lave bygninger.



Bilag 9 er misvisende, da gavle ikke vil blive som vist, og der ikke er sammenhæng mellem snitflader og opstalter.
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Der er kun afsat plads til lille grøn slette, som ikke vil være af parkdimension. Afvis plan, da området ikke vil få forstærket den grønne karakter. Grønne taghaver bidrager ikke til grønt gadebillede, og areal mod Rolighedsvej med skolegård, cykelparkering og ’kiss & ride’ kan ikke betegnes som grønt område.



Gentænk med et grønt byrum med plads til en lang række aktiviteter og fysisk udfoldelse i stedet for plan, hvor grønt byrum er et komma, der var tilovers.



7-8 (reelt 9) etager mod Åboulevarden og 5-7 (reelt 8) etager mod Bülowsvej er fjernt fra Frederiksbergs arkitektoniske DNA.



Korrekt at hjørner generelt har været markeret med tårne og spir, men de har ikke udgjort ekstra etage og kan ikke sammenlignes med kolos i 9 etager.



Skala mod Åboulevarden bibeholdes ikke, men sprænges med fremmedartet bygningsvolumen og nærmer sig ikke anden bebyggelse i området.



Afvis plan med fremmedelement som port til Frederiksberg (misvisende formulering, da stedet ikke er port til Frederiksberg) i området og marker i stedet
med bygningsvolumen, der taler til bevaringsværdigt kulturmiljø med Landbohøjskolens have og De Døves Kirke.



Der er ikke taget højde for behov for trafikale ændringer, når der tilføres trafik til et i forvejen hårdt belastet område, især i myldretiden. Det skal sikres, at trafik kan afvikles uden yderligere gene.



Mangler redegørelse for hvordan borgerne kompenseres for nedlæggelse af 8-10 P-pladser på Rolighedsvej og Bülowsvej.



Fint med fleksibel indpasset og delvist nedgravet sportshal. Ønskeligt om samspil mellem sportshal og park blev større og mere flydende.



Mulighed for solceller vises ikke på illustrationer, så indvirkning og fremtoning kan ikke vurderes. Bør indtænkes mht. højde og rumfylde.



Opsummerer kritikpunkter og henstiller til, at projektet i sin nuværende form afvises.

Vurdering:
Vedrørende fordobling af bygningsmassen, (reelt) antal etager, skala og fremmedartet byggeri/mur mod Åboulevarden ift. omgivende bebyggelse, plan ift. Frederiksbergs arkitektoniske DNA, markerede hjørner med tårne og spir ift. nyt højt byggeri, solcellers højde og rumfylde – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende størrelse/benævnelse for park, grøn karakter ift. gadekarakter/grønne taghaver/skolegård og skole forareal, plads til grønne aktiviteter, samspil mellem
sportshal og park – se vurdering i vurderingsafsnit b)
Vedrørende øget trafik uden yderligere gene især i myldretiden og kompensering af 8-10 P-pladser på Rolighedsvej og Bülowsvej – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende kulturmiljø ved Landbohøjskolens have og De Døves Kirke, fredede bygninger, staldbygninger (SAVE 3), Rolighedsvej 39 med nybyggeri på 3 sider,
overgang fra tæt by med høje etageejendomme til mere åben landlig struktur med lave bygninger – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende indledende proces/vision, oplysning om bebyggelsesprocent på borgermøde, betydning for borgeres stillingtagen/afgivelse af høringssvar ift. korrekte
oplysninger, misvisende bilag 9, begrebet ’port til Frederiksberg’ og solceller, der ikke vises på illustrationer –se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
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51) Else-Britt Klarup og Mogens Nielsen, Åboulevarden 86 2. th, København N
Resume:


Har boet i 40 år på Frederiksberg og er for et år siden flyttet til Åboulevarden med udsigt til Frederiksbergs spir, tårne, træer og grønt.



Forstår at grunden skal udvikles/udnyttes, men ikke at den skal overbebygges.



Protesterer over højde/kompakthed i de to store klodsede beboelsesejendomme, der vil være til gene og påvirke lysindfald.



Uforståelig udtalelse om, at høje vægge skal holde støj ude fra bycampus - det tyder på at genboer får mere støj.



Beder om, at beboelseshusene ikke bliver højere end genbobygninger ved Åboulevarden i København.

Vurdering:
Vedrørende overbebyggelse, højde/kompakthed i de to store klodsede beboelsesejendomme, højere bebyggelse end omgivelserne, udsigt og lysindfald – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende høj bebyggelse som afskærmning mod trafikstøj og reflekteret støj fra Åboulevarden – se vurderingsafsnit c)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

52) Beskyttet
Resume:


Indsigelse mod bebyggelsesprocent og højde, unødvendigt med 6 og 8 etager mod Åboulevarden/Bülowsvej og høj stueetage der svarer til 2.



Der lukkes af mod naboer med højt byggeri/hegn, kan ikke få øje på interaktion med omgivelserne.



Er i forvejen plaget af støj fra biler og svær fremkommelighed på Bülowsvej, hvilket vil eskalere med 740 studieboliger, 16 familieboliger og sportshal.

Vurdering:
Vedrørende bebyggelsesprocent, etageantal og høj stueetage, højt byggeri/hegn, der lukker af mod/ikke interagerer med omgivelserne – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende øget støj fra biler på Bülowsvej – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende fremkommelighed på Bülowsvej – se vurderingsafsnit d)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

53) Beskyttet
Resume:


Ekstrem overbebyggelse, højde og massive bygninger vil være til stor gene for naboer og give mistrivsel pga. skygge, mindre lys og ødelagt udsigt.



Der vil komme øget støj, øget trafik og forurening.



Trafiksikkerhed vil blive udfordret og trængsel være enorm som følge af kraftig øget trafikbelastning.

Vurdering:
Vedrørende overbebyggelse, højde og massive bygninger ift. skygge, lys og udsigt – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende øget støj og forurening – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende øget trafikbelastning, trængsel og udfordret trafiksikkerhed – se vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

54) Loui, Åboulevarden 84, København N
Resume:


Nej til forslag. Forståelse for flere boliger, men det skal klæde bybilledet og passe til omgivelser.



Bygning i 32 m i reelle 8-9 etager vil tvinge alle i nærområdet til at stirre ind i ikke-elegant design.



Åboulevarden er ikke en charmerende vej, men der er skabt grønne områder i nærområdet. Skal ikke saboteres med bygning på højde med Rundetårn.



Idé sat sammen på en eftermiddag uden at tænke omgivelser og nuværende beboere ind, må kunne gøres bedre.



Høj bygning vil blokere for dagslys i diverse lejeligheder omkring bycampus.



Katastrofalt at have et monstrum af en bygning/mur stående, hvis åen graves op.



Garanteret en præsident 6-7.000 km mod vest, der vil klappe i hænderne over designet, men nej tak herfra.
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Vurdering:
Vedrørende tilpasning til bybillede og omgivelser, reelle antal etager, ikke-elegant design, dagslys, monstrum af en bygning på højde med Rundetårn/mur som præsident vil klappe af – se vurderingssvar a)
Vedrørende grønne områder i nærområdet og planen ift. åbning af å – se vurderingsafsnit b)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

55) Beskyttet
Resume:


Enslydende med høringssvar 53.

Vurdering:
Se vurdering af høringssvar 53.
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

56) Beskyttet
Resume:


Som nærmeste nabo fremstår ny bebyggelse overvældende massiv i højde og bredde.



At kunne se himmel og lys fra sydvest har været formildende omstændighed ift. støj- og forureningsgener fra Åboulevarden. Nyt byggeri vil fratage udsyn,
give øgede støjgener og umuliggøre privatliv.



Tilslutter sig alle høringssvar, i særdeleshed høringssvar 26 og 32.

Vurdering:
Vedrørende overvældende massiv, høj og bred bebyggelse ift. naboer, udsyn, lys og privathed – se vurderingssvar a)
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Vedrørende øgede støj- og forureningsgener fra Åboulevarden – se vurderingsafsnit c)
Se vurderinger af øvrige høringssvar, i særdeleshed høringssvar 26 og 32.
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

57) Anders Jørgensen, Bülowsvej 48a 5.tv, Frederiksberg
Resume:


Forslaget er for voldsomt med for høj bebyggelsesprocent og for mange beboere på så lille et område.



Højden på samtlige nye bygninger overstiger samtlige andre beboelsesejendomme i området. Skal reduceres til 5 etager som omkringliggende.



Adgangsvej via Bülowsvej vil øge trafikken. Det er i forvejen umuligt i myldretiden for biler/busser at svinge ind på den smalle Bülowsvej.



Der fjernes 6-8 P-pladser på Bülowsvej, hvor der mangler pladser. Der burde derfor etableres P-pladser i P-kælder, som skal kunne benyttes med beoerlicens.

Vurdering:
Vedrørende for voldsomt forslag, bebyggelsesprocent, antal boliger på for lille et område, højde ift. omgivelser – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende øget trafik pga. adgangsvej via smalle Bülowsvej, myldretid ift. biler og busser, der skal svinge ind på Bülowsvej, fjernelse af P-pladser på Bülowsvej,
parkering i P-kælder med beboerlicens – se vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

58) Beskyttet
Resume:


Lys, sol og udsigt mod Bülowsvej vil forsvinde med det massivt store byggeri. Nej til dette byggeri.



Støj og forurening fra biler vil blive øget, når unge og børn køres til og fra stedet.



Det grønne bliver mindre, ønsker et grønt Frederiksberg for borgerne. Kunne forstå hvis der blev bygget på midten med grønt omkring.
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Bor ved siden af lille børnehave, som støjer og giver gener og ønsker ikke dette byggeri oveni.

Vurdering:
Vedrørende massivt stort byggeri, lys, sol og udsigt, byggeri på midten– se vurderingsafsnit a)
Vedrørende størrelse på det grønne og grønt Frederiksberg– se vurderingsafsnit b)
Vedrørende støj og forurening fra biler ift. aflevering/afhentning ved skole – se vurderingsafsnit c) og vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

59) Beskyttet
Resume:


Foreslået byggeri virker alt for massivt ift. øvrig lavere boligmasse.



Ønsker mere ambitiøs plan med ophold på grønne områder i et i forvejen massivt beboet område.

Vurdering:
Vedrørende massivt byggeri ift. øvrig lavere boligmasse– se vurderingsafsnit b)
Vedrørende grønne områder i tætbeboet område – se vurderingsafsnit b)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

60) A/B Ugleborgen, Henrik Rungs Gade 2-6 og Jesper Brochmands Gade 15, København N
Resume:


Tilslutter sig høringssvar 11 fra Nørrebro lokaludvalg.



Bekymret over højde mod Åboulevarden, støj og luftforurening.
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Høj bygning skal skærme for trafikstøj fra Åboulevarden. Frygter at støj vil blive kastet tilbage bl.a. mod fredet Linoleumshus, hvor originale vinduer ikke lydisolerer godt. Støj vil også ramme park, børneinstitution og beboelsesejendomme.



Hvorfor er naboer på nørrebrosiden ikke inddraget. Håber det ikke skal ses som ligegyldighed/uvilje mod naboer på anden side af kommunegrænse.

Vurdering:
Vedrørende højde mod Åboulevarden – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende trafikstøj, herunder reflekteret støj og luftforurening på Åboulevarden og ved park, børneinstitution og beboelsesejendomme og ikke-lydisolerede vinduer i fredet bygning – se vurderingsafsnit c
Vedrørende inddragelse på nørrebrosiden og naboforhold ved kommunegrænsen – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

61) Beskyttet
Resume:


Nej til plan efter borgermøde. Borgmesters ord om, at man på Frederiksberg bygger med omtanke og til glæde for byens borgere, genfindes ikke i plan.



Bygninger langt højere end eksisterende byggeri helt ud til kanten af grunden tager lys fra eksisterende boliger på Bülowsvej.



Risikerer højere støjniveau fra højere bygninger.



Mere trafik pga. indkørsel til bycampus i en i forvejen overfyldt gade.



Det blev oplyst, at det var bygherres og ikke kommunens ønske at bygge højt byggeri med så mange boliger så muligt. Viser klart, at der ikke tages hensyn
til gener for eksisterende borgere.

Vurdering:
Vedrørende højere end eksisterende byggeri helt ud til kanten og lysforhold – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende støjniveauer fra højere bygninger – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende mere trafik pga. indkørsel til bycampus i en i forvejen overfyldt gade – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende bygherres ønsker om højt byggeri og antal boliger ift. hensyn til eksisterende borgere – se vurderingsafsnit g)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

62) Beskyttet
Resume:


Indforstået med, at der bygges boliger til unge og forstår tankerne bag bycampus og ved, det er svært at tilgodese alle interesser.



Ekstremt højt byggeri i forhold til omkringliggende. Egen bygning er 20 m til tagryg ift. nyt byggeri på 29 m (40% højere). Svært at aflæse, om afskærmning
af taghaver kommer oveni, hvilket vil gøre forskellen større.



Dramatisk forskel på bygningshøjde ift. eksisterende bygninger. Jf. skyggediagrammer påvirkes lysindfald i lavere etager, væsentligt mindre eftermiddagssol
i vintermåneder. Afstem til max. 5 almindelige etager mod Åboulevarden.



Svagt argument, at bebyggelse skærmer mod trafikstøj, da der er smalt hul over for Henrik Rungs Gade, og del af såkaldt park ikke er beskyttet af bygninger.



Bygning vil skygge meget om dagen/vinteren på eventuelt åbnet å. Tænk ungdomsboliger som kommende ungdomsboliger ved Bispebuen, som skal hænge sammen med nedrivning af Bispebuen.



Er fremtidsscenarier tænkt ind om, at trafikken over 30 år vil blive mindre støjende f.eks. pga. et øget antal elbiler?



Håber, det vil virke, at der er arbejdet med, at ny bygning ikke skal kaste trafikstøj tilbage til Nørrebro.



Taghaver giver støjgener for naboer andre steder på Frederiksberg. Går ud fra, at der tages højde for støj fra taghaver her.



Henvisning til luftforureningsmålinger i København og undersøgelser, der viser, at større bygninger kan give øget luftforurening, da den ikke kan komme
væk. Hvor bliver der ikke ændringer i luftforureningen?



Svært at se åbent bycampus. Indgang fra Åboulevarden lægger ikke op til tilstrømning fra Nørrebro, og del af opholdsarealer er private/semiprivate og kun
attraktive for nye beboere. Gør arealer mindre afskærmet internt på grunden.



Der er ikke taget højde for trafikstigning. Mange forældre skal aflevere ikke-lokale skolebørn, og en stigende del af unge køber bil.

Vurdering:
Vedrørende 40% højere byggeri ift. genbo på 20 m, skyggeforhold især i vintereftermiddage, lukket/afskærmende bebyggelse og private og semiprivate opholdsarealer – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende planens forhold til åbning af å og tilstrømning fra Nørrebro til området– se vurderingsafsnit b)
Vedrørende afskærmning mod trafikstøj med høj bebyggelse med åbning over for Henrik Rungs Gade, fremtidsscenarie med mindre støjende el-biler, reflekteret
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trafikstøj, støj fra taghaver, luftforureningsmålinger og undersøgelser, der viser, at større bygninger kan give øget luftforurening, da den ikke kan komme væk, Miljørapporten ift. ændringer i luftforureningen – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende øget trafik, afsætning/afhentning af ikke-lokale skolebørn og unges bilejerskab – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende tydelighed af, om afskærmning af taghaver kommer oveni bygningshøjde – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

63) Beskyttet
Resume:


Høringsperiode bør forlænges, da flere ønsker at læse/se materialet og afgive høringssvar.



Beboere i bl.a. Henrik Rungs Gade har ikke fået høringsbrev med oplysninger om høring, borgermøde og byggeri for enden af deres gade, der vil påvirke
lysforhold og udsyn.



Er lignende berørte gader heller ikke informeret?



Lokalplanområdet er en speciel naturperle og et stykke lokalhistorie, også for de, der ikke bor klos op ad grunden.

Vurdering:
Vedrørende lysforhold og udsyn ift. bebyggelse for enden af gade – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende naturperle – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende et stykke lokalhistorie – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende udsendelseskreds ift. høring – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

64) Beskyttet
Resume:
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Tilslutter sig høringssvar 11 fra Nørrebro lokaludvalg. Planen tager ikke hensyn til nuværende beboere.



På nørrebrosiden bor folk i et af landets mindst grønne områder, men der har været udsigt til Landbohøjskolen.



Lys og luft fratages.



Trafik øges på en af byens mest trafikerede veje, og bebyggelse på op mod 40 m vil kaste støj mod eksisterende boliger.



Udtryk for kedelig tendens om at bygge højere i stedet for at skabe åndehuller til nuværende beboere.

Vurdering:
Vedrørende hensyn til naboer, lys, luft og udsigt til Landbohøjskolehave – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende grønne områder på Nørrebro og åndehuller til nuværende beboere – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende reflekteret trafikstøj fra Åboulevarden – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende øget trafik på Åboulevarden – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende kedelig tendens til at bygge højt – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

65) KVL’s Børnehus v/ Mette Munk Hansen (leder) og Susanne Lundberg (souschef), Frederiksberg
Resume:


Personalet er bekymret for massivt byggeri som nabo til privat vuggestue med 36 børn (etableret i 1992 af forældre med tilknytning til Landbohøjskolen).



En del af personalet har været der i mange år og arbejdet for en god institution. Stor, grøn legeplads med frugttræer og bærbuske er attraktion, som pædagogik er bygget op om med fokus på natur og udeliv, hvilket giver lang venteliste.



Legeplads vil komme til at ligge i skygge i forårs- og efterårsmåneder fra kl. 9.45-11, hvor flest børn er ude. Derefter spiser og sover de fleste børn.



Kig til himlen fra fællesrum med store glaspartier vil blive voldsomt begrænset.



Bekymret for byggeperiode, da børn sover ude og vil få forstyrret søvn, der vil blive støvgener og rottevrimmel.



Bekymret for vuggestuens bygning, der består af barakker bygget sammen med fællesrum. Har siden køb af ejendommen for 4 år siden renoveret og er bekymret for, hvordan mindre sol og lys vil påvirke ejendommen.



Ligger lavt og er helt forsvundet på billeder i lokalplanforslag. Bekymret for sære vindforhold fra højt byggeri på lavereliggende områder.



Ender regn, der opsuges af grønne områder i lokalplanområdet hos vuggestuen?
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Anke mod højt byggeri mod Åboulevarden og Den Grønne Sti.

Vurdering:
Vedrørende højt massivt byggeri, skygge på børnehus’ legeplads, kig til himlen, sol og lys – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende fokus på natur og udeliv, frugttræer og bærbuske – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende støj- og støvgener fra byggeperiode til gene for børns søvn, rotter og vindforhold mht. lavtliggende områder – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende regn, der opsuges af grønne områder ift. vuggestuen – se vurderingsafsnit f)
Vedrørende mindre sol og lys’ påvirkning af renoveret ejendom – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

66) Annie Inge Pfeiffer, Åboulevarden 86 3.tv, København N
Resume:


Formand for det fredede Linoleumshuset (Åboulevarden 84-86, Hans Egedes Gade 19-25, Jesper Brochmandsgade 17, Henrik Rungs Gade 14-18) oplyser,
at det har været svært at starte intern kommunikation, da ikke mange beboere har fået høringsbrev.



Har fra 1979 til 1996 boet på 2. sal med sol og lys og udsigt til grønne arealer med heste og køer. Flyttede så til 3. sal og stadig priviligeret med udsigt.



Hvis varmt kunne vinduer blot åbnes, trafikken var ikke noget at tale om de første 10-15 år, kunne følge med i, at ræven og dens unger løb over gaden.



Da bygninger blev bygget mod Åboulevarden på lokalplanområdet, blev larm fra flere biler kastet rundt og opad. Vinduer blev snavsede og ikke åbnet tit.



I dag er trafik til tider uudholdelig med støj, forurening og kø morgen og eftermiddag. Fredag/lørdag aften/nat speedes op for at nå over lyskryds. Henviser til
vedlagt skrivelse af 26. jan. 2020, hvor trafik beskrives (er ikke vedlagt).



Lokalplanområdet er næsten tomt, smukke længer fra en af de gamle gårde er nedrevet, og Landbohøjskolen er flyttet. Tilbage står fredede bygninger og
resterne af en gammel gård.



Indsigelse mod ikke-acceptabel udnyttelse af grunden og bombastiske bygninger i 8 (reelt 9) og 7 (reelt 8) etager. Udsigt svækkes enormt, øget trafikstøj,
lysindfald påvirkes, og solen vil slet ikke komme til at skinne på huset. Max. 4-5 etager.



I alt 740 boliger og lige så mange unge vil give larm, uro og fester. Henviser til nabogener fra netop opførte ungdomsboliger på Frederiksberg og andre ungdomsboliger i og omkring København.



Ekstra biler vil kræve plads på vejene (Bülowsvej, Åboulevarden, Rolighedsvej, Rantzausgade, Falkoner Allé m.fl.).
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Skal der anlægges højresvingsbane på Åboulevarden indadgående og venstresvingsbane på Åboulevarden udadgående? Det vil give lange køer og større
forurening og gene for øvrig trafik.



Når der ikke er P-pladser til alle, vil de tage P-pladser i området. Beboere, der kommer sent hjem fra arbejde kører i dag rundt i gaderne for at finde plads.



Når Rantzausgade bliver ensrettet, forventes flere at køre ad Rantzausgade og til venstre ad Brohusgade til Bülowsvej til gene for trafik på Åboulevarden.



Buslinjer, der pt. kører på Bülowsvej, spærrer unødigt for trafikflow pga. bredde og propper dagligt både Åboulevarden og Bülowsvej. Der bliver trafikkaos,
når bus fra Forum station også skal passere samme sted med endnu flere trafikanter.

Vurdering:
Vedrørende højde og reelt antal etager mod Åboulevarden, sol, lys, udsigt og boligantal – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende eksisterende bygnings refleksion af trafikstøj fra Åboulevarden, øget trafikstøj på Åboulevarden, støj og uro fra ungdomsboliger/tagterrasser og forurening fra bilkøer på Åboulevarden – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende trafikken på Åboulevarden i ’80’erne ift. til i dag, ekstra plads til ekstra biler på vejene, antal P-pladser ift. parkeringspladser i nærområdet (Nørrebro),
højresvings- og venstresvingsbaner på Åboulevarden, virkning af ensretning af Rantzausgade ift. Brohusgade, Bülowsvej og Åboulevarden særligt mht. buslinjer,
der skaber prop – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende nedrevne og eksisterende længer fra gamle gårde og fredede bygninger – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende udsendelseskreds ifm. høring og intern kommunikation og tidligere arealer med heste og køer og ræven over vejen – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

67) Beskyttet
Resume:


Ked af planer med meget højt byggeri, der vil tage lys i lejlighed og påvirke meget.



Overrasket over tilladelse til så højt og massivt byggeri i 7 (reelt 8) etager, der ikke passer ind og er 4 etager højere end omgivende bygninger.



Nuværende byggeri i lokalplanområdet er i 4 etager og bør ikke tillades øget.



Ked af tagterrasser til unge, der forventes at give støj fra fest og musik. Hvorfor tagterrasser, der ikke passer ind, når der er uderum i midten af området?



Forslag fra Entasis havde bygninger i samme højde som eksisterende og tage, der passede til området. Hvorfor er projekt, der passer dårligt ind, valgt?
53



Ked af voldsom trafikstigning på Bülowsvej, da adgangsvej placeres her. I myldretid vil trafikken blive mere ekstrem. Bülowsvej er den smalleste af de omgivende veje, der må kunne findes en bedre adgangsvej.



Bekymret for øget støj- og luftforurening fra trafik.



For massivt et byggeri med for mange og navnlig små boliger.



Genovervej anvendelsen af området og tag hensyn til beboere i området mht. lys, støj og trafik.

Vurdering:
Vedrørende massivt højt byggeri 4 etager højere end omgivende bygninger, reelt antal etager, indpasning, antal boliger– se vurderingsafsnit a)
Vedrørende støj fra tagterrasser og øget støj- og luftforurening – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende trafikstigning og vejadgang via smalle Bülowsvej ift. myldretidstrafik og ønske om anden vejadgang – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende valg af forslag fra arkitektkonkurrence – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

68) Prins Henriks Skoles Ejendomsfond v/ direktør Per Anker Hansen og bestyrelsesformand Anders Torbøl
Resume:


Godt og konstruktivt samarbejde mellem fond og kommune, bortset fra krav til parkering.



Har forståelse for bekymring i den offentlige høring om skygge fra skolebygning i 5 etager og skolens trafikforhold morgen og eftermiddag.



Skyggeanalyse viser begrænset virkning for bygninger på Bülowsvej, men alternativt forslag er udarbejdet, hvor 5. etage mod Bülowsvej erstattes af tilbygning mod stræde.



Mht. bekymring for trafikpropper ved aflevering/afhentning af børn henvises til tidligere analyse ift. nuværende placering ved Værnedamsvej, der viste, at
63% går, 27% cykler og kun 10% bliver kørt i skole. 56% af bilerne kommer mellem 7.45-8.00. Samlet trafikbelastning om morgenen var 67 biler.



Hvis det viser sig, at der er behov for etablering af 2 yderligere korttids P-pladser, er fonden indstillet på at medvirke hertil.



Bekymring for trafikpropper på Bülowsvej ift. adgangsvej og underjordisk parkering foreslås delvist afhjulpet ved at reducere antallet af parkeringspladser til
skolen fra 26 til 12 P-pladser, der svarer til skolens reelle behov.



P-pladser opføres af privat investor, og NREP oplyser, at plads koster 500.00 kr. eller 350.000 kr., hvis skolen giver afkald på disposition. Skolen har måttet
reducere budget for ny skole og har ikke råd til den høje pris, så pladser vil blive lejet ud til andre, der må formodes at køre ud om morgenen.
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P-krav om 26 pladser (32 ift. faktor på 0,8) overstiger mere end 100% af skolens behov, er ude af proportion ift. andre lokale skoler, bæredygtig udvikling i
hovedstaden væk fra privatbilisme og vil føre til ressourcespild til unødige pladser og kan være kritisk ift., om ny skole kan opføres.



Fonden har ikke fundet begrundelse for generel P-norm, der findes vilkårlig ift. henvendelse til Skolen v. søerne, Ny Hollænderskolen, Skolen v. Bülowsvej
og Skolen på Grundtvigsve,j der vurderer, at de har brug for meget få (mindre end 10-15) pladser. Det understreger, at norm er langt fra virkeligheden.



Kommunens synspunkt om, at der er grænser for, hvor meget P-norm kan fravige norm for 1 pr. 150 m2 institutionsbyggeri efter konkret vurdering er uforståeligt og i modstrid med princip om ’ikke at sætte regel over skøn’. Institutionsbyggeri er et bredt begreb, og der bør anlægges en konkret vurdering.



Udgangspunkt i vurdering fra ingeniørfirma ved Skolen på Grundtvigsvej (P fastsat til 22 pladser) er skaleret til den nye Prins Henriks Skoles størrelse. Skolen på Grundtvigsvej oplyser, at personale kun bruger 4 pladser, så vurdering jf. transportvaneundersøgelse har ført til fejlvurdering på mere end 800%.



Kommunen har gjort gældende, at der ikke kan gøres forskel i vurdering af behov for ny skole ved Rolighedsvej og tilsvarende projekter, senest Skolen på
Grundtvigsvej.



Da der er tale om fejlvurdering jf. halvtomt parkeringsanlæg under Skolen på Grundtvigsvej (der er vedlagt en række billeder fra parkeringskælderen fra aug.
2019), er det brud på sund fornuft og forvaltningsprincip ikke at sætte regel over skøn ved at videreføre fejlvurdering til ny skole.



Prins Henriks Skole har oplyst behovet til at være 12 pladser. Kommunen har gjort gældende, at der ikke kan tages udgangspunkt i en konkret skole (Prins
Henriks Skole) i lokalplanen.



Det er en projektlokalplan præcist tilpasset Prins Henriks Skole, så det er usandsynligt, at andre skoler kan opføres efter lokalplanen. Fonden indgår 30 årig
lejekontrakt med skolen, så der kommer ikke en anden lejer med behov for flere end de 12 pladser, skolen har behov for.



Der er vedlagt supplerende bemærkninger til det af MOE vurderede antal P-pladser med kritik af MOE’s grundlag jf. P-norm ift. (manglende) konkret vurdering/kritik af trafikanalyse ifm. Grundtvigvejens skole med baggrund i generel transportmiddelvalgsundersøgelse/manglende vurdering af eksisterende skolers behov/kritik af brug for samme metode ved Prins Henriks Skole som ved Skolen ved Grundtvigvej, da Prins Henriks Skole er en eksisterende skole med
eksisterende parkering/manglende vurdering af antal ansatte, der i dag kommer i bil (har parkeringslicens).
Behov oplyses som værende det samme som eksisterende skoles: 10 + 3 til servicebiler + en 20% stigning i forhold til stigning i antal skolebørn, i alt 12 + 2
+ 3 parkeringspladser.

Vurdering:
Vedrørende alternativt forslag for udformning af skolen mod Bülowsvej – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende skolens tidligere trafikundersøgelse, planes P-norm for skolen ift. konkret vurdering, skolens vurdering af behov ved projektlokalplan, oplysninger om
skolens ansattes behov og andres skolers behov, økonomi ift. parkeringspladser – se vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
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69) Jesper Moorhensen, Bülowsvej 44, Frederiksberg
Resume:


Gennemførelse af massiv bebyggelse vil have negativ påvirkning for det nordøstlige Frederiksberg og uoprettelige skader i lokalområdet, der ikke er beregnet til udbygning med skole til over 1.000 elever, sportshal og 740 ungdomsboliger.



Smukt grønt område med bevaringsværdige bygninger bebygges med massive skolebygninger. Den største fremrykkede bygning er placeret klos op ad rød
bevaringsværdig bygning, der skjules mest muligt.



Der vil opstå trafikkaos morgen og eftermiddag, da skolen ikke er lokal, men er skole for hele hovedstadsområdet, og børn derfor vil komme i bil.



Ikke taget hensyn til at personer, der benytter sportshal i to etager, kommer i bil. Forudsættes at finde en plads i konkurrence med beboere eller i området.



De 740 ungdomsboliger i urimeligt store og høje bygninger svarer til 1% af Frederiksbergs befolkning, en vækst der vil føre til trafiksammenbrud.



Der er adgangsvej fra Bülowsvej, der er så smal, at to passerende busser skaber trafikprop. Åbning af Platanvej vi skabe kø fra Gl. Kongevej til Åboulevarden.



P-forhold i området er belastet af nærhed til Nørrebro, hvor det er dyrere at parkere.



Nye aktiviteter, reduktion af pladser pga. svingbane/afsætningsplads og mulighed for parkering om aftenen vil gøre det umuligt at finde offentlig P-plads.



Påregner kraftig stigning i støjniveau pga. trafik til og fra ungdomsboliger.



Borgmester udtalte på borgermøde, at der skal findes frem til projekt til glæde for alle i mange år. Udnyttelsen er for massiv og høj uden hensyn og vil fortrydes.

Vurdering:
Vedrørende massiv og høj bebyggelses negative påvirkning af bydel og lokalområde – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende øget støjniveau fra trafik og ungdomsboliger – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende trafikkaos i myldretid ift. afsætning/afhentning af ikke-lokale skolebørn, personer der kommer i bil til sportshal i to etager, konkurrence med beboere i
området om parkeringspladser, trafiksammenbrud, adgangsvej via den smalle Bülowsvej, busruter/propper på Bülowsvej, parkeringsafgiftsniveau på Nørrebro, reduktion af P-pladser på Bülowsvej – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende bevaringsværdige bygninger ift. ny bebyggelse – se vurderingsafsnit f)
Vedrørende boligantal, elevantal og idrætshal på arealet – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
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70) Beskyttet
Resume:


Det er for stort og højt.



Bebyggelsesprocent er for høj.

Vurdering:
Vedrørende stort og højt byggeri og høj bebyggelsesprocent – se vurderingsafsnit a)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

71) Beskyttet
Resume:


Spændende projekt med skole, idrætshal og forskellige boformer.



Nervøs for visuel virkning af højt byggeri mod Bülowsvej og Åboulevarden. Kommer til at virke for stort ift. omkringliggende byggeri.



Vil tage for meget lys.



Vil nyt byggeri ændre lyden af trafikstøj på Åboulevarden til det værre?



Efterspørger husorden ift. tagterrasser, så der kun bliver holdt fest en gang imellem.

Vurdering:
Vedrørende visuel virkning af højt stort byggeri mod Bülowsvej og Åboulevarden ift. omkringliggende byggeri og lysforhold – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende ændring af lyden af trafikstøj fra Åboulevarden til det værre og husorden i forhold til tagterrasser ift. antal fester – se vurderingsafsnit c)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
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72) Beskyttet
Resume:


Godt med flere boliger.



Mindre godt at der bygges højt, så lys og udsigt påvirkes for beboere langs Åboulevarden, der i dag har lys og udsyn, der ikke ofte findes på Nørrebro.



Problem at bygge på grønne områder der benyttes til gåture, hundeluftning mm. langs Åboulevarden.



Foreslår mindre byggeri til 3. sal, med færre gener.

Vurdering:
Vedrørende højt byggeri ift. lys, udsigt og udsyn der sjældent findes på Nørrebro og etageantal – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende grønne områder der benyttes til gåture, hundeluftning mm. langs Åboulevarden – se vurderingsafsnit b)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

73) Morten Kolberg, L. I. Brandes Alle 7 2.sal, Frederiksberg C
Resume:


Flot byggeri.



For få parkeringspladser i området og det antages, at presset trods nye P-pladser vil øges til gene for nuværende beboere.



Foreslår at tænke flere P-pladser ind.



Hvis det ikke kan være på lokalplanområdet, foreslås genforhandling af parkeringsregler på LIFE’s område eller skråparkering i Hostrups Have.

Vurdering:
Vedrørende antal parkeringspladser i planen og lokalområdet, parkeringsforhold på LIFE og i Hostrups Have – se vurderingsafsnit e)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
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74) Anja Deleuran Nøhr, Bülowsvej 50b, Frederiksberg
Resume:


Ny bebyggelse vil skygge for vestvendt bebyggelse på Bülowsvej.



Utætte, gamle ejendomme får sollys/solvarme fra vestlig retning og dermed klimavenlig naturlig varme. Bebyggelse i 8 etager vil give skygge, så lejligheder
skal tilføres ekstra varme. Solvarme og -lys er CO2 neutralt.



Hold nyt byggeri i max. samme højde som omkringliggende, max. 4 etager.



Placer ny bebyggelse på midten af grunden i stedet for ved kanten til Bülowsvej.

Vurdering:
Vedrørende skygge på bebyggelse på Bülowsvej, etageantal mod Bülowsvej og placering af byggeri midt på grunden – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende klimavenlig solvarme i gamle utætte huse ift. CO2 – se vurderingsafsnit c)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

75) Beskyttet
Resume:


Åbne for at der bygges nyt og rart med mere liv i området.



Imod højde. 7 etager med højt stueplan er for højt ift. omgivelser mht. indpasning og respekt for ældre bygninger og skyggegener.



Bygninger placeres tættere på gade end eksisterende, behold placering og skab grønt ude foran, det vil klæde Frederiksberg.



Uforstående over for borg med høje bygninger mod kanter og lave bygninger indeni.



Nervøse for yderligere trafikkaos, når alt skal ud og ind ad Bülowsvej.



Bülowsvej er smal for at give plads til parkering og cykelsti, og efter bus 250S er kommet, er der sket skader på parkerede biler.



Der er dårligt udsyn i krydset Åboulevarden/Bülowsvej, og ulykker forudses.



Foreslår sikker udkørsel på Rolighedsvej, der er bredere, har mindre trafik og med plads til udvidelse af lyskryds ved Den Grønne Sti.



En skam, at der ikke bygges til børnefamilier.



Frygter kombination af tagterrasse og studieboliger ift. larm.
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Vurdering:
Vedrørende højde, etageantal, højt stueplan, forhold til omgivelser med ældre bygninger, høje bygninger tæt mod kanterne og skyggeforhold – se vurderingsafsnit
a)
Vedrørende omfang af grøn campuskant – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende støj fra tagterrasser ved ungdomsboliger – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende vejadgang via smalle Bülowsvej, trafikkaos, buslinjer/propper på Bülowsvej, skader på parkerede biler på Bülowsvej, oversigtsforhold ved Åboulevarden/Bülowsvej, ulykker og forslag om adgangsvej via Rolighedsvej – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende byggeri til børnefamilier – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

76) Beskyttet
Resume:


Sig nej til hurtige penge i kommunekassen, polerede arkitekttegninger og pæne statistikker.



Vær modig og bevar et af de smukkeste områder i hovedstaden til glæde for fremtidens generationer.

Vurdering:
Vedrørende bevarelse af grønt område – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende kommunekassen og pæne statistikker – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

77) Beskyttet
Resume:


(Inde)rum til børn og unge, men ikke værdi for beboere i området i forhold til oplæg til store drømme.



Beboere får markant mindre sol i vinterhalvåret.
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Kun adgang til park via lange asfaltstræder med pyntegrønt.



Skolen har selv forslag om at reducere højde.



Svært at reducere højde mod Åboulevarden uden reduktion af boligantal. Forslag om at omdanne dobbelthøj stueetage til boliger for at reducere højde.



Uklart hvem der skal betale for brug af faciliteter i stueetagen.



Jf. tegninger s. 147 og 149 ligger nye bygninger tættere på vejen end eksisterende. Uhensigtsmæssigt for genboer.



Området vil skrifte karakter. Tidligere studerende i dagtimer. Med skole og over 700 studieboliger vil studerende være i bybilledet, når naboer kommer fra
arbejde til frustration hos nogen, særligt fredag/lørdag hvis bare 100 (15% af de unge) skal i byen og nogle berusede passere nærtliggende boliger.



Når unge skal til fest på kollegiet er der risiko for, at Rolighedsvej i perioder bliver fest-transfer og give uro og utryghed i området.



Oplagt i forhold til Frederiksbergstrategi at lave mere blandet boligområde, der understøtter møde mellem generationer med boliger til ældre og familier.



Hvis boligantal fastholdes, vil stræders placering føre til, at mange cyklister vil krydse direkte over Bülowsvej for at komme over i kørebane mod Nørrebro.
Skaber potentielt uheld, særligt med biler der svinger til højre fra Åboulevarden. De færreste cyklister vil trække hen til krydset.



Forslag om at idrætshal giver mere grønt areal ved udformning som Korsgadehallen, der både er grønt udendørsareal og idrætshal.



Byg vold (eller begrønnet idrætshal) til at tage støj fra Åboulevarden og skab grønt område til glæde for Prins Henriks Skole og Bülowsvej Skole og alle andre i overensstemmelse med Frederiksbergstrategien.

Vurdering:
Vedrørende skolens højde og boligantal mod Åboulevarden samt forslag om reduktion af højde ved etablering af 2 etager boliger i stueetage, skyggeforhold – se
vurderingsafsnit a)
Vedrørende adgang til park, pyntegrønt, omfang af grøn campuskant, grønt på taget af idrætshal som ved Korsgadehal og grøn vold mod Åboulevarden – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende støjvold, støj og uro fra unge, der skal ud i weekenden/holder fest, skift af områdets karakter – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende cyklisters krydsning af Bülowsvej fra stræde – se vurderingsafsnit e)
Vedrørende vision/drøm for området, hvem der skal betale for brug af faciliteter i stueetagen og mødet mellem generationer – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

78) Beskyttet
Resume:
61



Kollegieboliger i 8 etager og 32 m vil tage sol fra børnehuset om formiddagen. Henviser til skyggediagrammer, der viser skygge indtil kl. 11-12, så børnene
ikke kan lege i sol om formiddagen, hvor de bruger legepladsen.



Det vil give dårlige vækstbetingelser for legepladsens frugttræer og -buske, der er en stor del af pædagogikken med fokus på science/videnskabsforståelse.



Halvt nedgravet P-kælder vil betyde støjgener under byggeriet, der vil forstyrre børnenes søvn og velbefindende, når de leger ude.



Byggeri kan have betydning for regnvandsopsamling og kloakering i området. Huset ligger lavt, så regnvand kan samles der, og de gamle bygninger kan tage skade. Har tidligere haft problemer med rotter.



Stræde leder øget trafik forbi børnehus, hvilket vil forstyrre børnenes søvn.



Park, idrætszone, cykelparkering og sti lige op til børnehuset giver støj i lurtiden.



Facade beklædes med metal, der vil betyde refleksion af trafikstøj over tilladt niveau fra Åboulevarden på 63 dB i retning af børnehus.



Rødbrune sten og tegl lyder og ser massivt ud jf. illustration s. 37 og forbindes ikke med Frederiksberg.



Park i midten giver ikke grønt udtryk til omkringliggende område, grønne kanter ser ud som lidt træer og betonlagte stier og ikke som nuværende grønt.



Henviser til afsnit om lokalplanens forhold til Frederiksbergstrategien. Børnehus er ikke inkluderet i udviklingen og står til at få store gener.



Henviser til, at bebyggelse over 6 etager kræver projekt i sammenhæng med omgivelserne. Finder ikke, det gælder naboer som børnehuset, der ikke kommer til at ligge i sammenhæng med bycampus’ udformning.



Støtter høringssvar 27 fra KVLs Børnehus’ bestyrelse.

Vurdering:
Vedrørende etageantal, skyggeforhold på børnehus’ legeplads, farver og materialer, massivt byggeri, bebyggelse over 6 etager ift. omgivelser/børnehus – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende grønt udtryk ift. nuværende, vækstbetingelser for frugttræer og bærbuske, belægninger – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende byggestøj og rotter, støj fra stræde og øvrige funktioner ift. børnehus, refleksion af trafikstøj fra Åboulevarden over tilladt niveau – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende regnvandsopsamling og kloakering ift. lavtliggende byggeri – se vurderingsafsnit f)
Vedrørende inklusion i udviklingen – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
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79) Werkt Studio v/Tobias Mürsch, Rolighedsvej 39, Frederiksberg C
Resume:


Studio, der lejer sig ind i bygning i lokalplanområdet, gør opmærksom på de unikke bygninger, området indeholder, og bøn om at tænke grønt og nyt.



Godt forslag at give området en park og nye byrum, men i stedet for at nedrive næsten alle eksisterende bygninger foreslås de beholdt og transformeret, så
der skabes sammenhængende og levende byområde, som der har været held med ved Porcelænshaven.



Mulighed for innovation og transformation af eksisterende bygninger til moderne standarder.



Nødvendigt at tænke nyt og bygge smartere i forhold til bæredygtighed, og her kan skabes ’by-laboratorium’, da bebyggelse er bygget over 100 år og repræsenterer stor del af ejendomme i kommunen mht. opbygning og materialer.



Transformation af eksisterende bebyggelse ses i forhold til, at det tager tid at vænne sig til bymæssige ændringer, og man har investeret i lejlighed ud fra, at
omgivelserne ikke vil ændre sig nævneværdigt.



Bibeholdelse af bygninger sparer området og miljøet for gener og vil skabe grønt regnskab og glæde for vores og kommende generationer.



Vedlagt tre idéskitser med anden tilgang. Eksisterende byggeri med detaljer vist på fotos bevares, og lokalplanens anvendelsesopdeling fastholdes.



I ’Top hat’ bygges ovenpå/fordobles højde på alle bygninger, pånær badmintonhal, og der sættes tårn på bygning mod krydset Åboulevarden/Bülowsvej.



I ’Add-on’ bygges ved siden af/op ad eksisterende bebyggelse, pånær badmintonhal, i forskellige højder, højest mod stibroen over Åboulevarden.



I ’Snake’ bygges der lavt rundt om størstedelen af bebyggelsen i et organisk slynget forløb.

Vurdering:
Vedrørende anden tilgang med fastholdelse af eksisterende byggeri med tilføjelser ovenpå, ved siden af eller rundt omkring – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende bæredygtighed og by-laboratorium med bygninger med repræsentation fra de sidste 100 år mht. opbygning og materialer – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende forslag om at bevare, modernisere og transformere alle eksisterende bygninger – se vurderingsafsnit f)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

80) Beskyttet
Resume:
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Vigtigt at tænke langsigtet og bæredygtigt på stor, naturmæssig og historisk interessant grund, fremfor at fortsætte tendens med overbebyggelse. Har skrevet høringssvar 26 og supplerer med kommentarer og forslag:



Kun 8% boliger på Frederiksberg er mindre end 50 m2, så rigtigt at fokusere på at bygge småt, forudsat rimelig husleje, men byggeriet/bebyggelsesprocent
bør skaleres kraftigt ned, så det ikke belaster området.



Varier og skab mangfoldighed af borgere, så studerende blandes med ældre og børnefamilier. Forsker- og videns campus for elite er ikke smukkeste idé.



Studerende har uddannelsessted med formodet aktivt studiemiljø, så hvorfor læsesal, grupperum, lounge, eventområde, forsker- og virksomhedsfaciliteter
samt kaffebar, reception, fitness og butikker. Der er i forvejen indtænkt fællesarealer/køkkener ind i boligdelen.



Genovervej loftshøjden.



Overvej andre boformer f.eks. som delehusene ved Solbjerg Kirkegård. Danmark har højeste boligareal pr. indbygger i Europa (over 50 m2 pr. person), og
mindre boliger kan være nødvendigt valg og bør ses som en art fællesskab, hvor man deles om noget og ejer mindre.



Kræv 25% almene fællesskabsorienterede billige boliger, herunder studie- og seniorboliger og evt. større boliger. Det skal sikres, at de almene bliver bygget, så bygherre ikke lader dårligste del af grunden overgå til alment boligselskab og besværlige udbudsregler. Henvisning til artikel i boligfagblad.



Hospitalsområdet vil kunne rumme mange studerende mv. Henvisning til idekatalog for Frederiksberg Hospital.



Gennemgå kommunen og find tomme erhvervslejemål mv. og ombyg til mange hundrede små og billige (studie)boliger.



Forhindr at ejere tillader lejligheder at stå tomme. Tjek hvert 4. år virker tyndt.



Lav kampagne for folk med (for) mange m2 og gør det nemt at leje værelser og høje kældre ud til mange hundrede studerekamre.



Hvis der skal bygges boliger alligevel, så byg ikke højt, da folk ikke har lyst til at opholde sig ved foden af høje bygninger pga. vind, kulde og mørke. Boligbehov skal ikke løses ved at presse etagemeterne op i arkitektonisk lav by som København (passer til Chicago).



I stedet for mulighed for fitness efter arbejdsdag skal byerne indrettes sundt, så motion og udeliv integreres i dagliglivet og ikke til byer med elevatorer, støj,
biler, vind, mørke og forurening (4 etager er max. for, at folk tager trappen). Henvisning til artikel i avis.



Miljørapport oplyser, at naturværdi stiger fra 0,11 til 0,30 og fortsat vil være ringe. Naturværdi og biologisk mangfoldighed er altså, i modsætning til økonomi,
ikke prioriteret.



Æstetisk helhedsperspektiv langs Åboulevarden bliver ringere, massiv høj bygning helt ud til vej harmonerer ikke med resten af boulevarden.



Træk boliger langt væk fra vej og ind i ’næsten lovligt’ område, hvor støjniveau nærmer sig grænseværdi for beboelse, under lovlige 46 dB jf. s. 36 i Miljørapport, hvor det giver mening at åbne vinduer. Kan give plads til renovation, cykelskure eller vej ind i området, parkering eller omtænkning af projekt.



Bevaringsværdige staldbygninger bør bevares og kunne rumme værksteder/undervisning for praktiske valghold for børnehaveklasser eller innovativt laboratorium for skoleelever, forskerspirer eller lokalhistorisk museum.
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Lave solhøjder i norden giver lange skygger, og ved lavt byggeri kan lyset trænge ind mellem husene og til gadeplan. Når sollys og dagslysniveau begrænses, får man ikke glæde af sollysets intensitet, retning og farve. Respekter omkringboendes behov for lys.



Freja, der har købt relevante grunde af kommunen, har særdeles god økonomi og formodes at kunne bære et mindre overskud, end planen tilsiger. Ved udgangen af 2016 var overskud på omkring 600.000 kr. svarende til overskudsgrad på 96%. Henvisning til artikel i fagblad og Frejas årsberetning 2018.

Vurdering:
Vedrørende overbebyggelse og nedskalering af høj og massiv bebyggelse og bebyggelsesprocent tilpasset omgivelserne, bebyggelse tæt på kanter, loftshøjder,
skyggeforhold, lys og sollysets intensitet, retning og farve – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende Miljørapports oplysninger om, at naturværdi stiger fra 0,11 til 0,30 og prioritering af naturværdi og biologisk mangfoldighed, motion og udeliv, omfang og
brug af grøn campuskant – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende bæredygtighed og boliger tæt på trafikstøj fra Åboulevarden og oplukkelige vinduer, vind- og kuldeforhold – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende bevaringsværdige staldbygninger og forslag til anvendelse af disse – se vurderingsafsnit f)
Vedrørende tendens til overbebyggelse, boligsammensætning/variation, elitære funktioner og studiemiljø/supplerende funktioner, deleboliger, almene boliger, boligstørrelser, forslag om ungdomsboliger på hospitalsgrunden og om tjek hvert 4. år af erhvervslejemål, der kan omdannes til ungdomsboliger, og kampagner for udlejning af private værelser til unge, sund indretning, så motion og udeliv integreres i dagliglivet (trapper kontra elevatorer) og Frejas økonomi og overskud – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

81) Beskyttet
Resume:


Opfordrer til gentænkning af planer om massivt og højt byggeri placeret tæt på meget befærdet Åboulevarden.



Vil give øget støj og skyggegener for genboer og øget tung og tæt atmosfære i et i forvejen heftigt byrum.



Nørrebrosiden er en tæt befolket bydel, og få grønne områder i nærområdet er stærkt benyttede.



Ved fortætning og nedlæggelse af åbne arealer og grønne områder vil livskvaliteten sænkes, komme yderligere pres på grønne arealer og yderligere trafik.



Tænk før der bygges tæt og højt i tæt befolket område og hav mod til bevaring af åbne byrum. Vil belønnes af glade borgere, besøgende og turister.
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Vurdering:
Vedrørende massivt og højt byggeri mod Åboulevarden, skyggeforhold, fortætning og heftigt byrum – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende grønne områder i tætbefolket område og åbne byrum – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende byggeri nær befærdet vej og øget trafikstøj – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende øget trafik – se vurderingsafsnit e)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h))

82) Beskyttet
Resume:


Boet på Bülowsvej i 15 år og er ramt værst af høje bygningers skygge og indelukkethed, som de medfører.



Planen er imod Frederiksbergs selvopfattelse som grøn by med luft og plads.



Bygninger tættere på gaden giver mindre luft mellem bygninger.



Der skal ved grønt areal bygges multifunktionshal på trods af, at Bülowshallen, Forum og Korsgadehallen er inden for 1 km.



Støt økonomisk op om driften af Forum frem for at bygge nyt, der sandsynligt kommer til at mangle økonomi til daglig drift om nogle år.



Åbn for området, så flere kan benytte det nu indhegnede areal.



Tanken om at bygninger kommer til at fungere som en slags hegn, der vil bidrage til en aktiv bydel, virker usandsynlig. Der er i forvejen godt med aktivitet,
og siden KU har udvidet, er der kommet flere studerende.



Stærk forøgelse af tæt byggeri med skole og bygninger til studerende med tagterrasser vil give larm, fester og nattestøj, mere trafik og mange mennesker.



Ingen løsning på P-forhold i område, hvor det er vanskeligt at finde parkering.



Ved åbning til Den Grønne Sti vil der blive øget cykeltrafik og el-løbehjul.



Cykelparkering er kun i kælder. Foran private og offentlige bygninger står cykler foran døren, så her vil de ikke komme i kælderen, men stå ved indkørsel.



Afhentning/aflevering af børn ved skolen giver øget trafik i myldretiden, uden at parkeringsproblem er løst.



Svært at se hvilket behov nye bygninger skal afdække. Hvordan skal få familieboliger i rød bevaret bygning være til gavn for naboområdet?



Vil man kontrollere, at studeboliger ikke bliver brugt til andet over tid?
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7-8 etager er ca. 2 etager højere end bygninger rundt omkring og bryder områdets udseende massivt. Byg i dybden i stedet for i højden. Naboer på Nørrebrosiden får udsigt til væg med boliger/projektkontor i stedet for til grønt areal.



Børneinstitutioner vil være udsat for larm, trafik og skygge.



Plan om mur langs Åboulevarden harmonerer ikke med tanke om at åbne åen og få motorvej under jorden og få et grønt og fredet område.



Kun til gavn for pengekassen for dem, der skal bygge/sælge projektet. Lev op til at være det grønne Frederiksberg.

Vurdering:
Vedrørende høje, massive bygninger der lukker inde, etageantal ift. omgivelser, bebyggelse tæt på kanter, skyggeforhold, at bygge dybt– se vurderingsafsnit a)
Vedrørende grøn by, åbning af område ved nedtagning af hegn, grønt fredet område og planen ift. åbning af å – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende bygninger der afskærmer mod trafikstøj, støj fra tagterrasser, støj ift. børneinstitutioner – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende planens og lokalområdets parkeringsforhold, cykelparkering ved indgange, øget trafik på Den Grønne Cykelsti, Afhentning/aflevering af børn ved skolen
i myldretiden – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende aktiv bydel, andre idrætshaller i lokalområdet, økonomi og drift af Forum og ny idrætshal, behov for og gavn af nye bygninger, kontrol af studieboliger –
se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

83) A/B Beskyttet
Resume:


Oprindeligt glade for nyhed om åben bycampus, men bekymret over aktuel plan med op til 8 etagers massive bygninger mod Åboulevarden/Ågade.



Høj bebyggelsesstruktur ikke i overensstemmelse med beskrivende tekst. Ude af proportion ift. omkringliggende klassiske karréer, der på nørrebroside generelt kun er i 4 etager. Fremstår som grænsemur, der skal adskille Frederiksberg og Københavns kommuner, frem for glidende overgang.



Jf. skyggediagrammer vil massiv bygning lægge boliger på nørrebroside i fuldstændig skygge i vintermåneder, som for mange er svære.



Omtalt grøn kant er desværre meget smal. I dag er der store grønne solbeskinnede arealer, så eksisterende bygninger ikke synes høje.



Med 8 etagers blokke vil ubebygget beplantet kant visuelt nærmest blive ikke-eksisterende, og skygge vil gøre det svært for beplantning at gro.



Op til 740 1-2 vær. ungdoms/studieboliger med vinduer (om de kan åbnes eller ej) og tagterrasser vil øge støjniveau især i aften-/nattetimer.
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Jf. skriveri i Frederiksbergbladet støjer ungdomsboliger med tagterrasser mere end familieboliger. På befokningstætte indre Nørrebro stiger antallet af støjklager, og 740 ekstra husstande grænsende op hertil forventes at øge støjniveau til gene især for ældre i ikke-støjisolerede karréer på Nørrebro.



Frygt for at massive bygninger kaster støj fra Åboulevardens trafik mod de ældre ikke-støjisolerede karréer på Nørrebro.



Opførelse af mange boliger og stor skole på lille område vil udfordre og øge trafikken, med endnu mere støj til følge.



Billiger ikke planforslag. Foreslår at højde mod Åboulevarden ikke overstiger bebyggelse på nørrebroside, at grøn kant bliver bredere og sikres lys, så beplantning kan gro, og at bebyggelsesprocent sænkes, da tilstødende Nørrebro er Danmarks mest tætbefolkede område.

Vurdering:
Vedrørende høj bebyggelsesstruktur, etageantal og massivt byggeri mod Åboulevarden, beskrivelse af og forhold til omkringliggende byggeri, grænsemur og skyggeforhold – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende omfang af og virkning af grøn campuskant og vækstbetingelser – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende oplukkelige vinduer, støj fra tagterrasser, øget trafikstøj og reflekteret trafikstøj – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende øget trafik – se vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

84) Københavns Museum v/ Inger Wiene og Jacob Villum Clausen
Resume:


Ud over de to i kommuneplanen udpegede bygninger, der bevares i planen, gør museet opmærksom på bagvedliggende stalde/gule 1-etagers længer med
rødt tegltag, som fortæller om Landbohøjskolens arbejde med levende dyr. Der har tidligere gået forsøgskøer på marken ud mod Den Grønne Sti.



Længerne er bygget i starten af 1900-tallet, og vinkelbygget staldbygning har i bydelsatlas 1994 høj bevaringsværdi. De er bevaringsværdig del af kulturmiljøet omkring Landbohøjskolen, da de har stor kulturhistorisk fortælleværdi.



Området har ikke været intensivt bebygget i nyere tid, og ved anlægsarbejder er det muligt, at man kan støde på jordfaste fortidsminder. Det er vigtigt, at
museet kontaktes, når nærmere byggeplan foreligger for delvist nedgravet P-kælder og delvist nedgravet sportshal.



Hvis der påtræffes arkæologiske levn ved jordarbejder, skal museet kontaktes omgående og vurdere, om de skal registreres inden bortgravning, og jordarbejdet standses midlertidigt jf. museumsloven.
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Museet kan vurdere, om der er behov for arkæologisk forundersøgelse, der som regel vil kunne forhindre midlertidige standsninger af igangværende arbejde.

Vurdering:
Vedrørende vinkelbygget staldbygning med høj bevaringsværdi, fortælleværdi og kulturmiljø – se vurderingsafsnit f)
Vedrørende jordfaste fortidsminder og arkæologiske forundersøgelser – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ikke ændringer ud fra høringssvaret – eller – By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der ud fra høringssvaret sker
følgende tilføjelse/ændring (skriv i prosatekst – den konkrete ændring skal fremgå af ændringsskemaet)

85) Lene Kristensen og Toomas Tamme, Bülowsvej 38c, Frederiksberg
Resume:


Ikke modstandere af bebyggelse og klar over, at byggegrunde ikke er nemme at finde, men bebyggelsesprocent er for høj og tilgodeser bygherre og ikke
naboer, der bor i området.



Uheldigt med skole med 900 elever, da Skolen ved Bülowsvej 200 m væk også har 900 elever. 2000 elever inkl. børnehaveklasse får stor indvirkning.



Ikke taget højde for øget trafik fra 900 elever, der hentes/bringes på i forvejen stærkt trafikeret Rolighedsvej/Bülowsvej i myldretiden og parkeringsproblemer.



Bygherres oplysning om, at 60% af elever bor på Frederiksberg, og flertallet cykler til skole, er tvivlsom, da stærk trafikeret skolevej vil få mange forældre til
at køre i bil til skolen og aflevere børn.



Store mængder cyklister gør det trangt på cykelstierne, og der opstår kø og incidenter i krydset Rolighedsvej/Bülowsvej. 3 buslinjer og mange lastbiler kører
på vejene, som forældre ikke vil betragte som sikker skolevej.



Forslag om at ensrette Bülowsvej mellem Thorvaldsensvej og Åboulevarden i retning af Åboulevarden og skråparkering i den ene side samt brede cykelstier
på Rolighedsvej/Rosenørns Alle.



Lav trafikmålinger i myldretid for vurdering af eksisterende problem for biler og cykler.



Forurening og støj er ikke neutral, men vil øges.



740 små lejligheder mod Åboulevarden er for omfattende, højt og med for stor påvirkning af eksisterende bebyggelse/beboere.
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Grønt areal, som loves til glæde for hele områdets beboere, er for lille. Tvivlsomt om nuværende beboere kommer til at bruge det med så mange nye beboere.

Vurdering:
Vedrørende bebyggelsesprocent, omfattende høj bebyggelse og boligantal ift. omgivelser – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende parks omfang og nuværende beboeres brug af den – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende øget forurening og støj ift. neutral i Miljørapport – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende afsætning/afhentning af ikke-lokale skolebørn, kø og uheld i krydset Rolighedsvej/Bülowsvej særligt i myldretiden, trafikmålinger, sikker skolevej ift. øget
trafik, buslinjer og lastbiltrafik, forslag om ensretning af Bülowsvej, skråparkering og bred cykelsti på Rolighedsvej – se vurderingsafsnit d)
Vedrørende antal skoler i området – se vurderingsafsnit g)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

86) Birte Støvring, Ingemannsvej 2 5th., Frederiksberg C
Resume:


I dag fremstår området åbent, med grønne arealer, store gamle træer og fine gamle bygninger. Interessant med nyt byggeri, liv og bevægelse.



Nyt byggeri dog tillukket, kompakt, for højt og massivt. Vil lukke frem for hensigten om at åbne.



Bevaringsværdige bygninger vil drukne i det massive og høje byggeri.



Bebyggelse tæt mod vejen giver ikke plads til grønt bånd.



Høje, tætte bygninger klos op ad vej vil fremstå som mur og ikke åbne og byde indenfor.



Bygninger højere end eksisterende vil tage sollys og udsigt fra Bülowsvej, hvilket vil ødelægge tilværelsen for beboere.

Vurdering:
Vedrørende tillukket massivt og højt byggeri klos op ad vej, der vil fremstå som mur og ikke åbne, sollys og udsigt – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende omfang af grøn campuskant – se vurderingsafsnit b)
Vedrørende bevaringsværdige bygninger ift. ny bebyggelse – se vurderingsafsnit e)
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Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)

87) Børnehuset Sct. Thomas v/ Leder Margit Kjærgaard, Rolighedsvej 23b, Frederiksberg
Resume:


Bekymret for byggestøj ift. børnene, særligt vuggestuebørn, som sover udenfor og ved legepladsen. Ønsker støjværn i byggeperioden.



Skyggevirkning: Skolens bygning mod Rolighedsvej vil give skygge på legepladsen en stor del af dagen. Ønsker mulighed for at inddrage det grønne forareal til legeplads.



Bekymring for generelt øgede støjgener fra skole og sportshal. Ønske om permanent støjværn.



Bekymret for øget trafikbelastning på den grønne sti og ønske om dobbelt så bredt fortov, så man ikke vil blive tvunget ud på cykelstien. Ønske om ekstra
stop for cykler før Rolighedsvej og fartbegrænsning for cykler på 10 km i timen.



Trafik, lyskrydset v. Den Grønne Sti. Ønske om større sikkerhed særligt for fodgængere i krydset, som i dag er besværligt at krydse. Særligt ifm. svingende
cyklister. Behov for mere sikker beplantning mod stien, så børn på fortov sikres.



Forudser stort problem med mangel på afsætningspladser for folk i bil, hvor parkering allerede i dag er meget besværligt.



Forudser øgede problemer med forurening fra biltrafik ift. børnehaven og den udsatte placering mod Rolighedsvej. Ønske om værn mod forurening.

Vurdering:
Vedrørende skyggevirkning – se vurderingsafsnit a)
Vedrørende trafikstøj fra Rolighedsvej og støj fra byggeri – se vurderingsafsnit c)
Vedrørende trafiksikkerhed ift. Den Grønne Sti og lyskrydset ved denne samt forhold ved parkering – se vurderingsafsnit d)
Indstilling: By-, Kultur- og Miljøområdet foreslår ændringer som beskrevet i vurderingsafsnit h)
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VURDERINGSAFSNIT A-G og VURDERINGSAFSNIT H (forslag til ÆNDRINGER I PLANFORSLAGENE)

A) ARKITEKTUR, BYGGERI OG STRUKTUR
Bebyggelsesprocent og bebyggelsesomfang: Flere finder, at planforslagene er udtryk for overbebyggelse med for meget og for mange anvendelser på
for lidt plads og foreslår, at udnyttelsen mindskes, så fortætningen/omfanget får en mere human skala. Der henvises til bygningsvolumen, at etageantal
fordobles ift. eksisterende bebyggelse, og at der ikke er nærliggende åbent område, som kan forklare tætheden inden for lokalplanområdet. Det foreslås
at bygge ’dybt’ frem for højt, og det foreslås at mindske etageantal (alt fra 1 til 4 færre etager).
Det vurderes, at det i dette centralt beliggende stationskernenære område er hensigtsmæssigt med en forholdsvis høj udnyttelse, som det også gennem
mange år har været fastsat i kommuneplanen, der herudover udpeger området som byudviklingsområde. Den eksisterende bebyggelse består af forskellige bygningstyper af varierende arkitektonisk kvalitet og vedligeholdelsestilstand. Området er i dag forholdsvis ekstensivt udnyttet. Udnyttelsen
modsvarer ikke beliggenheden i den østlige del af Frederiksberg og placeringen op mod Åboulevarden, tæt på to metrostationer.
Med hensyn til etageantal/højder og bebyggelsesstruktur – se nedenfor i afsnit om bebyggelsens struktur og samspil med omgivelser.
Det foreslås at begrænse den samlede byggemulighed fra 40.775 m2 til 39.425 m2 ved at udtage 1.350 m2 i delområde I, således at planen giver en
byggerummelighed meget tæt på de eksisterende kommuneplanrammers rummelighed på 38.056 m2.
I høringssvar foreslås en anden tilgang med fastholdelse af eksisterende byggeri med tilføjelser ovenpå, ved siden af eller rundt omkring.
Det vurderes fortsat, at det kun er de to bevaringsværdige bygninger, der har en kvalitet og brugs- og bevaringsværdi, så de skal fastholdes i planen.
Det foreslås i høringssvar at bygge inde på midten frem for ud mod nabobebyggelse bl.a. for at sigtelinjer langs bevaret bebyggelse står frem.
Se vurdering om bebyggelsens placering ift. den grønne campuskant i vurderingsafsnit b.
Bebyggelsens struktur og samspil med omgivelser: Flere finder bebyggelsesstrukturen bastant, trist, massiv, kolos- og lukket borgagtig. Flere kan ikke
se åbenhed og det inviterende i planen og finder ikke planen i overensstemmelse med visionen for området ift. højderne. Der spørges til, hvorfor familieboligerne placeres ud mod vejen, bl.a. ift. baghavens placering ift. sol. Flere finder, at ny bebyggelse er dominerende, særligt mod det ’heftige’ byrum
Åboulevarden/Nørrebro, og at ny bebyggelse ikke spiller sammen med/tilpasser sig omgivelserne, bl.a. de ældre boligetageejendomme, eller at der er
taget hensyn til nabobebyggelser.
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Det vurderes fortsat, at strukturen med opdeling i 3 bånd, som adskilles af 2 øst-vestgående stræder, der opdeler de forskellige anvendelser, er god og
hensigtsmæssig. Det grønne område og de tværgående stræder giver åbenhed i strukturen, og de forskellige bebyggelsestyper giver variation. I det
midterste bånd etableres et grønt område på begge sider af Den Grønne Sti og en idrætshal, og mod Bülowsvej indrettes familieboliger, der både får
for- og baghave samt altaner, hvor solen kan nydes på forskellige tidspunkter af døgnet. Mod de omgivende veje etableres en grøn campuskant, som vil
binde området sammen med naboområderne - uden at afskærme det fra omgivelserne. Fælles er også, at bebyggelsernes hjørner mod de omgivende
veje udføres som runde hjørner. Der vil blive mange ’slip’ imod omgivelserne ved stræderne og ved mellembygninger i én etage både ved byggerierne
mod nord og mod syd samt varierede etager, så området ikke kommer til at fremstå ’borgagtigt’. Som ved andre meget homogene og repetative bebyggelser ud mod indfaldsvejen, som Poul Baumanns Linoleumshus og Kay Fiskers Hornbækhus, foreslås det at fastholde det enkle og repetative udtryk
for bebyggelsen i delområde I ud mod Åboulevarden.
Det medgives, at bebyggelsen mod nord og skolens bygning mod øst i planforslaget fremstår høje ift. omgivende byggeri. Det foreslås derfor, at 8. etage mod nordvest og 7. etage mod nordøst udtages af planen. Det foreslås, at den maksimale højde for byggeri i 7 etager ændres fra 29 m til 27,5 m ved
at etagedækkenes tykkelse minimeres, at der tages en anelse af højden i boligerne, og at der tages lidt af højden i stueetagen (se illustrationer heraf i
starten af dette notat). Det foreslås at ændre aftrapningen mod det nordlige stræde og at ændre byggefeltet i delområde I, således at bebyggelsen trækkes 1 meter tilbage fra Bülowsvej som yderligere beskrevet i vurderingsafsnit b om bebyggelse ift. den grønne campuskant.
Det foreslås, at skolen omorganiseres, så 5. etage mod øst udtages af planen, og at der i stedet gives mulighed for udvidelse af byggefelt til bebyggelse
i 4 etager ind mod skolens midte, mens den maksimale højde for bebyggelse i 4 etager fastholdes til 20 m (bebyggelsen i 4 etager er i den vestlige del
af skolen 19,5 m, men mod øst ligger terrænet ca. 0,5 m lavere ud mod Bülowsvej, hvorfor facadehøjden her bliver 20 m). En åben konstruktion, der i
planforslaget gives mulighed for på skolens vestligste tag, foreslås nu også tilladt på skolens østligste tag.
Der er flere, der finder, at beskrivelsen af naboområdet er forkert, idet cykelbroen er så transparent, at bebyggelse fremstår tydelig og ikke forsvinder
bag cykelbroens rampekonstruktion, at omgivende byggeri er i 5 etager med udnyttet tagetage (nyere kun 5 etager) og ikke har ekstra højde på hjørner i
form af tårne eller spir. Henvisningen til at eksisterende hjørner markeres med tårne og spir i beskrivelsen af, hvordan ny bebyggelses ’hjørner’ markeres med højde, er faldet mange for brystet (som at få bloklys i sin fødselsdagskage), ligesom ’port til Frederiksberg’ findes at være en misvisende formulering, da stedet ikke er port til Frederiksberg.
Det foreslås at revidere afsnit i redegørelsen om det omgivende byggeri, samt som beskrevet ovenfor, at lade den 8. og del af den 7. etage udgå i delområde I, der var tænkt som særlig markering af hjørnerne samt ikke at kalde det nye område for port til Frederiksberg.
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Der henvises i høringssvar til kommuneplanens bestemmelse om, at byggeri i rammeområdet over 6-8 etager skal helhedsvurderes ift. kvalitet.
Frederiksberg Kommune har vurderet, at det foreliggende projekt, der har dannet grundlag for lokalplanforslaget med bebyggelsen i op til 8 etager mod
Åboulevarden, har disse kvaliteter. Projektet har, som de øvrige projekter inden for lokalplanområdet, facader med reliefvirkning i en ’ribbet struktur’ med
'sværd' eller lameller, der giver stoflighed, rytme, dybdevirkning og detaljering. Projektet har afrundede bløde former, der spiller sammen med de omkringliggende bebyggelsers hjørneafskæringer og lokalplanområdets organiske landskabsprojekt. Projektet markerede sig i højden (8 etager) op mod Åbuen, den
store cykel- og gangbroskonstruktion, der binder Frederiksberg og Nørrebro sammen og mod hjørnet af Bülowsvej/Åboulevarden (7 etager). Lige over for
Henrik Rungs Gade åbner projektet sig, hvor mellembygningen mellem kollegieboliger og de særlige boformer med forsker- og iværksætterboliger kun er i 1
etage. Projektet indgår i en 'campustypologi' med en karakterfuld helhed og fremstår i en høj arkitektonisk kvalitet.
Det foreslås dog, som beskrevet ovenfor, at lade den 8. og del af den 7. etage udgå af planen samt at mindske den tilladte maksimale højde på byggeriet.
Etager og højder mod Åboulevarden (delområde I): Det foreslås i flere høringssvar at bygge lavere og slet ikke 8 etager med dobbelt høj stueetage i op til 39
m (en højde som Rundetårn). Nogle foreslår at lave den høje stueetage om til to etager, andre at nedsætte rumhøjden her og i boligetagerne. Der spørges
til totalhøjder inkl. tekniske anlæg, solfangere og værn, og angives at der er uklarheder om højder angivet i meter i redegørelsen og koter i bestemmelser og
kortbilag. Som det ses af snit i redegørelsen s. 18-19 er den foreslåede bebyggelse mod Åboulevarden højere end den modstående bebyggelse (knapt
40%), idet Linoleumshusets rygningshøjde er 23 m. Det medgives, at planforslagets mulighed for etageantal og maksimal højde på 32 m (svarende til kote
39 over havets overflade) bør reduceres i den endelige plan ved reducering af etageantal som beskrevet ovenfor, men også ved mindre reduktioner af stueetagens højde samt hver af de øvrige etagedæks højde og ca. 5 cm i rumhøjden for hver boligetage, hvorved den samlede højde for bebyggelse i 7 etager
reduceres fra 29 m til 27,5 m, således at ny bebyggelse kan være knapt 20% højere end modstående bebyggelse. Det foreslås på udpegede steder at give
mulighed for elevatortårne på 4,3 m som ved skolen. De øvrige maksimale højder for bebyggelse i 6, 5 og 4 etager vil blive tilsvarende reduceret. Dette vil
mindske virkningen ift. omgivelserne og give mindre skyggepåvirkning, herunder ift. KVL’s Børnehus, som det vil fremgå af reviderede skyggediagrammer
og ekstra udvalgte skyggediagrammer for jævndøgn kl. 10 og kl. 11, der viser forholdene ved dagsinstitutionerne om formiddagen.
Etager og højder mod Rolighedsvej (delområde IV) inkl. hegn: Det foreslås i flere høringssvar at bygge lavere eller at omdisponere skolen, så der ikke placeres en bygning i 5 (høje) etager ud mod Bülowsvej og for, at ny bebyggelse ikke er så høj ift. den bevarende Rolighedsvej 39, da flere finder skolebyggeriet massivt. Prins Henriks Skole oplyser, at de har overvejet at omdisponere skolen jf. ovenstående. Flere finder, at hegn om skolegård med højde på 2,4 m
er højt, voldsomt og afskærende.
Det anbefales at omdisponere skolen og mindske højden på bebyggelsen mod Bülowsvej fra 23 m til 20 m ved at lade 5. etage udgå, dog med mulighed for
mindre åben konstruktion på op til 21 m placeret væk fra facadelinjen mod Bülowsvej. Det anbefales at fastholde mulighed for hegn i 2,4 m’s højde omkring
skolegården ud fra lokalplanbestemmelser om kvalitet, transparens og begrønning af støjmæssige og sikkerhedsmæssige årsager. Det anbefales Sct. Tho74

mas Børnehus at tage kontakt til skolen om evt. fremtidigt samarbejde om brug af arealer. Det er planen uvedkommende.
Højde og placering af idrætshal: Idrætshallens højeste facade er i bestemmelsen fastsat til en maksimal kote, der svarer til en højde på 16 m mod Bülowsvej
27, og hallen vil - trods det at den nederste hal er halvt nedgravet - skabe skygge ift. familieboligers udearealer på tidspunkter om eftermiddagen. Altaner og
forhaven mod Bülowsvej supplerer baghaven. Det vurderes, at hallen med sin store transparens i stueetagen er godt indpasset i planen sammen med det
grønne område midt i planområdet og ved den delvise nedgravning.
Det vurderes, at hallen ikke kan blive mindre, hvis de behov der er for og krav til idrætsfaciliteter skal opfyldes, og at det vil være uhensigtsmæssigt at nedgrave den yderligere af hensyn til adgangs- og lysforhold, og at bestemmelser om idrætshallen skal fastholdes.
Skyggeforhold, lys og sol: Flere høringssvarere henviser til skyggediagrammer og skyggefilm og skriver, at ny bebyggelse vil give massive skygger på bygninger overfor på Åboulevarden, Bülowsvej og på KVL’s Børnehus, herunder på legepladsen og ift. ovenlysvinduer og på Sct. Thomas Børnehus’ legeplads.
Det beskrives, at også lysets mængde og kvalitet, herunder intensitet, retning og farve vil blive ændret i genbolejligheder, herunder i det bygningsfredede Linoleumshus, der beskrives at have et Hammershøisk lys. Der henvises til bygningsreglementets krav om helhedsbetragtninger og tilfredsstillende lysforhold/indbliksforhold samt om højdehensyn til naboer (§188 stk. 1 og 2 og § 195).
Som det fremgår af Miljørapporten, vil realisering af planen give en mindre negativ virkning på landskab og visuelle forhold bl.a. ved at påvirke lysforholdene, og det fremgår af skyggediagrammer og skyggefilm, at der vil være påvirkning af naboarealer og nabobebyggelser. Det vurderes fortsat, at det er inden
for tålegrænsen for omkringliggende boligbebyggelse også i forhold til bygningsreglementets bestemmelser i et så centralt bymæssigt område. Dog vil de foreslåede reduktioner af etageantal og bygningshøjder mindske skygge- og lyspåvirkningen. Jf. supplerende skyggediagrammer for jævndøgn kl. 10 og kl. 11
vil ny (reduceret) bebyggelse fortsat kaste skygge på opholdsarealer ved de to institutioner i en del af formiddagstimerne, lige som mange andre daginstitutioner på Frederiksberg har skygge fra nabobebyggelser. Se også afsnit om Etager og højder mod Åboulevarden (delområde I).
Indbliksforhold og udsyn: Flere høringssvarere finder, at ny bebyggelse, herunder opholdsarealer på skoletage, vil give mindre udsyn og flere indbliksgener i
forhold til boliger i genbobebyggelse ved Åboulevarden og Bülowsvej. Det vil mindske ugenerthed og privathed, mindske himmellys og den sjældne udsigt i
den tætte by til Landbohøjskolens Have.
Med hensyn til indbliksgener er det korrekt, at der vil ske en ændring ift. tidligere anvendelse og nuværende bebyggelse. Der er dog over 40 m fra ny bebyggelse i delområde I til modstående bebyggelse på Åboulevarden samt almindelig afstand på lidt over 20 m mellem ny bebyggelse og modstående bebyggelse på Bülowsvej. Det vurderes fortsat, at det er inden for tålegrænsen for omkringliggende boligbebyggelse, også i forhold til bygningsreglementets
bestemmelser, i et så centralt bymæssigt område. Tagterrasser i delområde I er orienteret ind mod midten af bebyggelsen og afskærmet mod støj mod omgivelserne, så der ikke er indbliksgener ift. omgivelserne herfra. Opholdsarealer på skolens tage vil være placeret mindst 30 m fra modstående bebyggelse
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og vil primært anvendes i dagtimerne, så de vurderes ikke at give væsentlige indbliksgener. Med hensyn til udsyn – se vurderingsafsnit b.
Opholdsarealer: Flere høringssvarere finder, at der er for lidt plads til opholdsarealer bl.a. på terræn ift. bygningsomfang, og at arealerne ikke er inviterende,
men private/semiprivate opholdsarealer. Det bliver understreget, at tage med tekniske installationer ikke kan indgå som opholdsarealer.
Lokalplanens opholdsarealer er fastsat ud fra kommuneplanens generelle opholdsarealkrav med de muligheder, der er for visse anvendelser for konkret
vurdering. Det er korrekt, at tage med tekniske installationer ikke kan medregnes som opholdsarealer, ligesom støjplagede arealer, arealer til affaldsløsninger, cykelparkering o.lign. ikke kan indgå i opholdsarealsberegning. Vedrørende opholdsarealers placering – se også vurderingsafsnit c).
Bygningsudtryk, materialer og farver: Flere synes, at bygningsudtrykket ikke er udtryk for Frederiksbergs bygnings DNA og charme, men mere som ’mini
København’. Flere finder, at bygningsudtrykkene med flade tage er fremmede for området, at de ikke er elegante, men visionsløst, uæstetisk, uartikuleret
organisk byggeri, monotont, tungt og udelikat! Der spørges til, hvordan planen forholdes til arkitekturpolitikkens mål om god arkitektur og høj kvalitet.
Nogle finder, at rødbrune tegl/keramisk beklædning lyder og ser meget massivt og mørkt ud. Enkelte har forstået det sådan, at facaderne beklædes med
metal. Flere undrer sig over, at tilbygningerne til den gule bygning ved Rolighedsvej 39 skal være i rødbrune tegl.
Det vurderes, at lokalplanforslaget er i god tråd med arkitekturpolitikkens mål, og at der i høj grad gives mulighed for moderne byggeri, der bl.a. styres ved
detaljerede bestemmelser/bilag, der sikrer materialer, proportionering, variation og detaljering mv., der skal danne baggrund for ny bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Byggeriet mod Åboulevard beklædes ikke med metal. Vedrørende murstensfarve ved skolens tilbygninger – se afsnit om Ny bebyggelse
ift. bevaringsværdig bebyggelse i vurderingsafsnit e.
Samlet foreslås det at ændre placering, omfang, etageantal og samlet højde som beskrevet i vurderingsafsnit h, for en yderligere tilpasning til det omgivende områdes anvendelse og bebyggelse.
B) DET GRØNNE
Bygningsplacering ift. grøn campuskant: I dag er der på lokalplanområdet store befæstede arealer til terrænparkering/adgangsarealer, såvel som på store
områder inde mellem husene og to platantræer mod Bülowsvej. Mod krydset Bülowsvej/Rolighedsvej og mod Rolighedsvej er der græsplæner, buske/krat
og store træer. Mod Åboulevarden er der et hvidtjørnshegn og krat. Alle disse arealer er der ikke adgang til i dag, da de er indhegnede, og de kan ikke bruges til gåture og hundeluftning.
De eksisterende bygninger er placeret med afstand til skel i modsætning til etageejendommene på Åboulevard og Bülowsvej, der er placeret i fortovskant.
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udlagt til byudviklingsområde, og derfor er ejeren ikke bedt om at ’tage hegnene ned og lade folket komme ind på
plænerne’, men kommunen har i samarbejde med ejer arbejdet for en udvikling, hvor der har været fokus på en ubebygget kant med grønne elementer som
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understøtning af et tilstræbt campusudtryk i modsætning til traditionel karrébebyggelse placeret i fortovskant.
I de 3 indkomne konkurrenceprojekter blev der på forskellig vis arbejdet med en ubebygget grøn kant, og i det valgte projekt var der fra start placeret bebyggelse tættere på Bülowsvej end Bülowsvej 27, der ligger ca. 14 m fra fortovskant, bl.a. for at give plads til et indre grønt område placeret væk fra vejene.
I lokalplanforslaget har den grønne campuskant nord for den nye bebyggelse en bredde på mellem 6-18 m fra fortovskant, og den grønne campuskant vil
mod Bülowsvej ud for ny bebyggelse have en bredde på mellem 5-14 m fra fortovskant, som det fremgår af kortbilag 5 og bilag 12b. Åboulevarden fremstår i
dag meget lidt grøn og primært med bygninger i fortovskant. Der er plads til at bevare den nuværende grønne struktur mod Åboulevarden i den nordlige del
af lokalplanområdet til glæde for omgivelserne, men også til glæde for brugere/beboere af den nye bebyggelse, idet beplantningen bliver et visuelt ’grønt’ filter’ mod Åboulevardens trafik. Kommunens stadsgartner oplyser, at det ikke vil være noget problem for beplantningstypen langs Åboulevarden, at der opføres en etagebebyggelse af højere omfang end den nuværende bebyggelse, blot den beskyttes ifm. anlægsarbejder.
Som det er vist i redegørelsen, vil de grønne campuskanter have en udstrækning og få et indhold, der ikke gør dem til ’en smal kant’, der ikke vil fremstå
begrønnet. Det er rigtigt, at der vil være belægninger, der skal bruges til færdsel og ordnede forhold for cykelparkering mv., men lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for hovedparten af de store træer i lokalplanområdet, for beplantningsstrukturer samt for tilføjelser af træer, buske og bede.
Se vurderingsafsnit c om Miljøforhold vedrørende forslag om grøn vold eller idrætshal placeret mod Åboulevarden.
Mod Rolighedsvej giver lokalplanen mulighed for, at dele af skolens sammenbindende stueetage i organiske former med en række fællesfunktioner og rum
for de mindste børn kan skyde sig frem ift. KU’s bygning på Rolighedsvej 23, mens nye bygninger i flere etager ligger tilbagetrukket som Rolighedsvej 23.
Skolegården skal indeholde beplantning og tillades både af støjmæssige og sikkerhedsmæssige årsager afgrænset af et hegn. Skolegården skal i videst
muligt omfang sikres mod støj fra de omkringliggende veje, men lokalplanen sikrer, at hegnet skal fremstå delvist transparent og i øvrigt begrønnes jf. planens punkt 7.12.5 og bilag 12b og 13a. Hegnet skal have en organisk slynget form bl.a. ud og ind mellem bevarede store træer og give gode ordnede arealer til cykelparkering og mindre ’lommer’ til byen til ophold mv. på skolens matrikel.
Det foreslås at rykke bebyggelsen i delområde I ca. 1 meter tilbage i forhold til Bülowsvej ved at gøre rundingen skarpere, hvilket øger den grønne campus
kant her, så den minimum bliver 6 m bred og får byggefeltet til at flugte med byggefeltet i delområde IV mod Bülowsvej. Samlet sikrer lokalplanen en bearbejdning, så den grønne campuskant opfylder arkitekturpolitikkens mål om udformning og brug af kantzoner mod byen, og suppleret med en ny grøn forhave ved Bülowsvej 27 vil der opnås det grønne udtryk mod vejene, der klæder Frederiksberg.
Samlet anbefales det, ud over bebyggelsens tilbagetrækning fra Bülowsvej i delområde I, at fastholde byggefelter til ny bebyggelse i forhold til den grønne
campuskants udstrækning samt at fastholde lokalplanens bestemmelser for den grønne campuskant.
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Park og stræder: Det har ikke været hensigten at manipulere eller overdrive omfanget af det grønne område centralt beliggende i lokalplanområdet ved at
benævne det som en park. I konkurrenceprojektet var det grønne område kun beliggende på den østlige side af Den Grønne Sti og benævnt ’lommepark’. I
den efterfølgende bearbejdning af projektet blev det besluttet, at der ikke skulle bygges igen, hvor rundbuebadmintonhallen nu ligger, så man kunne udvide
det grønne område til begge sider af Den Grønne Sti.
Udtrykket ’lommepark’ anvendes ofte til helt små grønne byrum, der f.eks. kan etableres op ad en gavl, og derfor blev det grønne område efter udvidelsen i
lokalplanen benævnt som ’park’. Det medgives, at arealet i størrelse ikke er i nærheden af kommunens større parker, men den får dog en størrelse ca. som
Langelands Plads. Det har været vigtigt for kommunen at sikre, at der blev indarbejdet et grønt rekreativt og frodigt område i planen, om den så kun kunne
blive ’på størrelse med en halv fodboldbane’, når ønsket om et varieret område med en række anvendelser og byggeri også skulle finde plads. Der ønskes
ikke en lommepark ’a la Manhattan’ med komprimeret urban karakter, men nærmere en ’minifælledpark’, der med plæner, beplantninger, bevarede og nye
træer kan danne et grønt åndehul med variation i forhold til beplantning og med mulighed for ophold, aktivitet og leg i tæt sammenhæng med idrætshallen.
Det forventes, at både skolen inden for lokalplanområdet og Bülowsvejens Skole samt de nærliggende daginstitutioner vil få glæde af det grønne område så
tæt på.
Det vurderes, at der skabes en god og flydende overgang mellem det grønne område og idrætshallen ved fastsættelse af stor åbenhed i hallens facader, så
der kan ses ind til, hvad der foregår i den nedre hal. Idrætshallens forareal i det grønne område går i ét med gulvet i idrætshallens foyerområde, så aktivitet
ude og inde kan spille sammen.
Der er udfordringer ved, at det grønne område deles af Den Grønne Sti (se vurderingsafsnit d om Trafikforhold), men også fordele. Det grønne område er
meget let tilgængeligt og synligt for stiens brugere, og det grønne område deles naturligt op i flere zoner, der kan rettes mod forskellige målgrupper. Der bliver adgang til det grønne område fra Den Grønne Sti og ad stræder fra KU’s ejendom på Rolighedsvej 23 og fra Bülowsvej. Fra Bülowsvej til det grønne
område er der kun ca. 75 m, og stræderne er ikke asfaltstræder, men stræder med større særlige betonfliser kombineret med kantzoner, teknikzoner, vandrender og tværgående bånd i natursten, og man vil på vej mod det grønne område på det nordlige stræde gå forbi forhaven ved Bülowsvej 27 og kigge ind
i grønne gårdrum til bebyggelsen mod Åboulevarden og på det sydlige stræde gå forbi for- og baghave ved Bülowsvej 27, ligesom både skolens og boligbebyggelsen vil have begrønnede facader.
Samlet anbefales det, at benævnelsen ændres fra ’park’ til ’det grønne område’, og at udstrækning og bestemmelser i øvrigt fastholdes.
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Det grønne i planen: Lokalplanområdet er i Kommuneplanen udlagt til bebyggelse og til Den Grønne Sti – og ikke til rekreativt grønt område eller en større
park eller større grønt miljø. Der har dog i den indledende proces og i lokalplanprocessen været et ønske om at skabe grønne områder/oaser/åndehuller i
planen. Ud over det grønne område bevares de fleste flotte gamle træer og andre beplantningsstrukturer fastholdes, og der fastsættes ret omfattende bestemmelser om begrønning af facader, nye træer og beplantning i den grønne campuskant, i gårdrum, i skolegård og i for- og baghave til Bülowsvej 27.
Gårdrummene til boligbebyggelsen og forhaven til familieboligerne vil være semiprivate, eller måske nærmere semioffentlige, da der vil være adgang for andre end beboerne/brugerne. Herudover fastsættes der bestemmelser for begrønning af opholdstage og tagterrasser, der vil komme de nye brugere, elever
og beboere til gode.
Det medgives, at det øgede bygningsomfang ved realisering af planen vil betyde, at en række naboer ikke mere vil kunne se hen over bygninger til arealer
med græsplæner og træer nær Den Grønne Sti, og at det landlige udtryk, der opleves ift. den nuværende bebyggelse vil blive anderledes. Det vurderes dog,
at der er en del grønt i planen også i forhold til bygningsomfanget. Den eksisterende Grønne Sti, de nye stræder og det nye grønne område i tæt forbindelse
med en idrætshal, med to haller og andre mindre sale, giver mulighed for motion og udeliv med en række aktiviteter og fysisk udfoldelse.
Som det fremgår af Miljørapporten, er området i dag ikke en naturperle og ikke et fredet grønt areal. Miljørapporten oplyser, at den beregnede naturværdi er
0,11 og ved realisering af planen kan stige til 0,30, hvilket fortsat ikke er meget. Naturværdi og biologisk mangfoldighed er en prioritet for kommunen, men i
dette lokalplanområde har fokus været på bedste vis at få plads til en række funktioner samt at fastsætte en række grønne og rekreative elementer. De fastsatte træ- og plantearter vil i et vist omfang sikre, at der skabes beplantninger med arter hjemmehørende i Danmark og i et vist omfang også biodiversitet.
Det har været overvejet, om idrætshallen kunne graves endnu længere ned, og om taget kunne udnyttes som aktivt eller grønt tag som f.eks. Korsgadehallen. Det har været en prioritet at placere idrætshallen sammen med det grønne område og ikke ud mod Åboulevarden. Indgangsområdet leder naturligt op
og ned til de to haller, og der er fra terræn mulighed for at se ned til aktiviteterne i den nedre hal. Et aktivt stort tag har ikke været en del af kommunens program for idrætshallen.
Samlet anbefales det, at omfanget af og udformningen af grønne elementer i lokalplanen fastholdes.
Forhold til planer om åbning af Ladegårdsåen: Frederiksberg Kommune undersøger i øjeblikket i samarbejde med Københavns Kommune mulighederne for
at neddrive og omdanne området omkring Bispeengbuen. Det skal understreges, at der endnu ikke med dette arbejde er truffet konkrete beslutninger for
områdets fremtidige anvendelse eller afsat midler til udvikling heraf. Hvorvidt dette arbejde har betydning for lokalplanen, er således for tidligt af sige. Den
bebyggelse, lokalplanen giver rammer for, er ikke udtryk for en ”ryg mod Åboulevarden”, men for en bebyggelse, der orienterer sig mod Åboulevarden med
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hovedindgang og øvrige indgange mod vejen og med en karnapfacade, så boligerne får udsigt til Den Grønne Kile og de flotte kig langs Åboulevarden, som
vil kunne blive yderligere forstærket, hvis området en dag omdannes til et mere åbent, rekreativt og skybrudsoptimeret område.
Den grønne campuskant nord for den nye bebyggelse vil have en bredde på mellem 6-18 meter, som det fremgår af kortbilag 5 og vil med sin beplantning
med hvidtjørn suppleret med flere træer og buske kunne komme til at spille sammen med en evt. fremtidig omdannet Åboulevarden til et grønt strøg. Nye
bygninger vil skygge på Åboulevarden i visse tidsrum, ligesom de eksisterende bebyggelser på begge sider af Bispeengbuen/Ågade/Åboulevarden gør, men
i sommerhalvåret, hvor brugen må forventes at blive størst, vil skyggepåvirkningen være begrænset. Med de reduktioner, der foreslås i vurderingsafsnit a, vil
skyggepåvirkningen af Åboulevarden blive mindre.
Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde ’Grønt Danmarkskort’ retningslinjer og kort, der beskriver varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000 områder på land og andre
beskyttede naturområder samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder, potentielle økologiske forbindelser og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort. Pt. har Frederiksberg ingen Natura 2000 områder, andre beskyttede naturområder eller økologiske forbindelser. Om Bispeengbuen/Ågade/Åboulevarden evt. kan blive en potentiel økologisk forbindelse vil, såfremt det på det tidspunkt er relevant, blive vurderet i
en kommende kommuneplanlægningsproces.
Samlet vurderes lokalplanen at tage højde for den nuværende situation ift. Åboulevarden uden at være i modstrid med evt. kommende ønsker om et bilfrit,
rekreativt og skybrudssikret projekt for strækningen.
Det grønne generelt: Frederiksberg har ganske rigtigt, som det også fremgår af Frederiksbergstrategien, en selvopfattelse af at være præget af lys, luft og
grønt. Kommunalbestyrelsen vil gerne gøre byen grønnere, og derfor er det glædeligt, at der i lokalplanen sikres et grønt offentligt område ift. det tæt befolkede Frederiksberg, og det er godt, at Den Grønne Sti også giver beboere på det tæt befolkede Nørrebro - uden så mange grønne områder - let adgang til
det samlede grønne område, der er fastsat i planen. Der er blevet plads til det grønne område og en række andre grønne elementer samtidig med, at der
kan skabes tiltrængte studie- og forskerboliger med tilhørende miljø og tiltrængte idrætsfaciliteter, familieboliger og en ny lokalisering til en skole.
Denne lokalplan omhandler ikke de vest for liggende arealer ved Rolighedsvej 23, men i Kommuneplan 2017 er dette område (rammeområde 6.O.18) udpeget til byudviklingsområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 110. Dele af rammeområde 6.O.18 op mod Åboulevarden er lavtliggende, og der er
et lille vådområde, og øvrigt lavtliggende område er i klimaplaner udlagt til regnvandstilbageholdelse og kan evt. indgå i samspil med det nye grønne område
og en evt. fremtidig omdannelse af Ågade/Åboulevarden.
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Det er glædeligt, at KVL’s Børnehus har fokus på natur og udeliv og har plantet frugttræer og bærbuske. Kommunens stadsgartner vurderer, at institutionens frugttræer og frugtbuske ikke vil blive påvirket nævneværdigt af mindre lys ifm. opførelse af etagebebyggelse inden for lokalplanområdet.
Samlet vurderes skyggeforhold ikke at udgøre et mærkbart problem for frugttræer og bærbuske uden for lokalplanområdet, og at planens grønne elementer
vil komme andre frederiksbergborgere og borgere på Nørrebro til gavn.
C) MILJØFORHOLD
Luftforurening: Den generelle overvågning af luftkvaliteten i Danmark, der foretages af DCE-Nationalt Center for Miljø og energi/Århus Universitet viser, at
grænseværdierne i dag i Danmark er overholdt. Dette gælder også på H.C. Andersens Boulevard i Københavns Kommune, som normalt anses for at være
den mest kritiske strækning i Danmark. Miljørapporten har foretaget en vurdering af luftforureningspåvirkning, såfremt planen realiseres. Påvirkningen er i
Miljørapporten kategoriseret som ”uden væsentlig betydning eller neutral/ingen påvirkning”. Luftkvaliteten i området er dels påvirket af ”udefra kommende
luftforurening” (som det øvrige Frederiksberg) samt forurening fra de nærliggende trafikerede veje. Samlet anslås det i den seneste kortlægning af luftforurening, som Frederiksberg Kommune har fået udført i 2020, at luftforureningen for Frederiksberg samlet set helt overvejende (for ca. 95% vedkommende) er
domineret af ”udefra kommende” luftforurening, partikler og NOxer. Tæt på trafikvejene vil trafikken dog have lokal betydning for luftforureningen. Det er
vurderet, at planen kan give anledning til ca. 1.000 ekstra bilture om dagen. Det vil betyde en marginal stigning i trafikken, herunder også fra holdende trafik
tæt på de omkringliggende kraftigt trafikerede veje Åboulevarden, Rolighedsvej og Bülowsvej. Størst vil stigningen være på Bülowsvej med en anslået stigning på ca. 7,5%. Stigningen vil her på trafikvejene luftforureningsmæssigt i de kommende år blive modvirket af det generelle fald, der i disse år sker i luftforureningen som følge af mere miljøzone, flere køretøjer med højere euronormer samt et generelt fald i den ”udefra kommende luftforurening”. Prognoser
for Frederiksberg 2020 udført af DCE/Århus Universitet i 2020 forventer således et generelt fald i luftforureningen frem mod 2030 på ca. 20-40% med det
største fald på de trafikerede veje. Lokalplanen vil ikke ændre på denne generelle positive udvikling i luftkvaliteten. Planen vil således have en uvæsentlig til
neutral virkning på luftkvaliteten i området. Placering af høje bygninger mod Åboulevarden kan betyde en mindre stigning i luftforureningen på selve Åboulevard og et betydelig fald ”bag bygningen”. Dette anses normalt luftforureningsmæssigt, men også støjmæssigt som en fordel, da forureningen så i højere
grad koncentreres i gaderummet væk fra beboelsens udearealer. Det vurderes ikke, at planen luftforureningsmæssigt jf. de ovenfor anførte bemærkninger,
vil give anledning til negative ændringer i luftkvaliteten for de to institutioner beliggende vest for lokalområdet. Også her vil luftforureningen i de kommende
år forbedres.
Samlet vurderes lokalplanens bestemmelser at sikre ny bebyggelse tilstrækkeligt mod luftforurening, og at realisering af planen ikke vil give væsentlige negative ændringer i luftkvaliteten i området.
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Øget støj fra Åboulevarden: Åboulevarden er ikke medtaget i trafikvurderingen, da trafikken her er så stor, at en mertrafik ifm. lokalplanområdet ikke har nogen betydning. Åboulevarden har en årsdøgntrafik på over 50.000 køretøjer og er dermed en af Danmarks mest trafikerede veje. Det er vurderet, at lokalplanen med en mertrafik på ca. 1.000 køretøjer i døgnet vil give en ubetydelig ændring/stigning i trafikken, herunder i holdende trafik, og dermed støjforholdene på Åboulevarden. Der er i forbindelse med udarbejdelse af Miljørapporten foretaget en støjberegning på støjrefleksionsbidraget, fra opførelsen af den i
lokalplanforslaget op til 8 etagers foreslåede bygning til bygninger placeret over for (på Åboulevardsiden). Beregningen viser et merstøjniveau fra refleksion
fra bygningen, hvor den vinklede karnapfacade kun har en perifer betydning, på mindre end 0,2 dB. Dette er langt under, hvad der normalt anses for hørbart. Således kan et ”meget fint øre” høre ændringer på 1 dB. By-, Kultur- og Miljøområdet vil vurdere refleksionsbidraget til børnehuset placeret vest for lokalplanen til at være i samme størrelsesorden og dermed heller ikke hørbart. Såvel Frederiksberg som Københavns Kommune har Støjhandlingsplaner
2018-2023 med bl.a. indsatser om brug af støjsvag asfalt, støjsvage dæk på kommunale køretøjer samt en (på den lange linje) øget elektrificering af trafikken, hvilket må forventes at medføre et (mindre) fald i støjniveauet i de kommende år på alle de nærliggende veje i området.
Ved lokalplanlægning kan der dog ikke tages udgangspunkt i en fremtidig mindre trafikstøj, men der skal for ny bebyggelse tages udgangspunkt i de aktuelle
støjforhold. Det kan oplyses, at byggeriet ud mod Åboulevarden ikke vil blive opført med rene metalfacader jf. punkt 6.4.2.
Samlet vurderes lokalplanens bestemmelser at sikre ny anvendelse tilstrækkeligt mod trafikstøj, og at realisering af planen ikke vil give væsentlige negative
ændringer i trafikstøjen i området. Men det foreslås, at etageantal/højder mod Åboulevarden mindskes i den endelige lokalplan (se vurderingsafsnit a).
Boliger mod Åboulevarden og afskærmning med bygninger: Der er foretaget beregninger af trafikstøj på facader af fremtidige bygninger og på de udendørs
opholdsarealer i lokalplanområdet. Beregninger af støj på bygningernes facader har vist, at der på facader ud mod bl.a. Åboulevard er overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på Lden = 58 dB. Der er derfor i lokalplanen i overensstemmelse med planlovens § 15 krav til vinduernes lydisolation,
så det sikres, at kravene til det indendørs støjniveau overholdes. Udluftning/friskluftsindtag vil ske gennem en lydreducerende lydsluse, der indbygges i siddebænke under vinduerne i boligernes karnapper. Det skal sikres, at der er et passende åbnings- og gennemstrømningsareal hele vejen gennem bænken.
Rent teknisk er der ikke behov for at kunne åbne til det fri (herunder direkte ud mod Åboulevarden), men boligerne vil få vinduer, der kan åbnes, så beboerne har mulighed for at åbne til det fri, såfremt de ønsker det. Alle boliger skal ventileres iht. krav i Bygningsreglementet. Indtag til ventilation skal placeres
hensigtsmæssigt i forhold til forurening mv. iht. normkrav, hvilket vil sige fra bagsiden af bygningen, hvor der er lavest luftforurening. Boliger vil således ikke
være udsat for væsentlig støj eller luftforurening.
Ved lokalplanlægning af områder påvirket af vejstøj som her over den vejledende grænseværdi på 58 dB skal det sikres, at der skabes udendørs primære
opholdsarealer, der ikke er belastet af støj over den vejledende grænseværdi. Dette kan i hovedtræk gøres på tre måder: Ved afstand til støjkilden, ved støjafskærmning gerne tæt på støjkilden eller ved at placere bebyggelse som støjafskærmning ved støjkilden. I dette lokalplanområde kan opholdsarealer og
bebyggelse ikke rykkes langt nok væk fra støjen fra de omgivende veje, og det er ikke ønskværdigt at etablere meget høje støjskærme eller volde i skel mod
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de omgivende veje, atypisk for Frederiksberg. I lokalplanen er problematikken løst ved at placere ny bebyggelse, så der kan sikres udendørs arealer på terræn, der ikke er belastet af støj over de vejledende grænser, suppleret med støjværn på tagterrasser, skoletage og ift. skolegården. Det betyder, at mellembygningen mellem kollegieboligerne og forskerboligerne i samspil med de to boligbebyggelser har en højde, der gør, at støj i bebyggelsens gårdrum ikke
overstiger de vejledende grænseværdier uden brug af støjskærme. I forhold til støjforholdene i skolegården kan det oplyses, at det skolegårdshegn, lokalplanen giver mulighed for, både skal skærme skolegården mod støj fra de omkringliggende veje og fungere som sikkerhedshegn. Højden er fastsat ift. afskærmning mod vejstøj. By-, Kultur- og Miljøområdet skal anføre, at udover at skærme mod støj, har en høj bygning også den fordel, at den skærmer opholdsarealerne mod luftforurening.
Idrætshallen er mindre støjfølsom i anvendelse end boliger, men det har været et ønske, at idrætshallen skal fungere i tæt samspil med det grønne område,
og at dette mest attraktivt gøres ved, at denne placeres i midten af området, sådan at det grønne område vil være beskyttet mod støj, så det bliver et attraktivt grønt område.
Beregningerne af støj på de udendørs opholdsarealer har vist, at den vejledende grænseværdi er imødekommet på langt størstedelen af området mellem
bygningerne og desuden på dele af tagterrasserne på den nordlige del af området. Der er foretaget supplerende beregninger med de i lokalplanen krævede
afværgende tiltag i form af tætte altanværn på de mest støjbelastede tagterrasser. Disse beregninger har vist, at det ved etablering af tætte værn ved tagterrasserne er muligt at overholde den vejledende grænseværdi. Der er desuden foretaget supplerende beregninger af støjen i skolegården på terræn. Der er
her regnet med et 2,4 m højt hegn, som skal fungere som støjskærm for skolegården. Beregningerne har vist, at det med en 2,4 m høj støjskærm omkring
skolegården er muligt at imødekomme støjgrænsen på meget store dele af skolegårdens areal.
Samlet vurderes lokalplanens bestemmelser at sikre ny anvendelse tilstrækkeligt mod trafikstøj, og at realisering af planen ikke vil give væsentlige negative
ændringer i trafikstøjen i området.
Trafikstøj fra Rolighedsvej og Bülowsvej: Trafikstøjniveauet fra Rolighedsvej og Bülowsvej til lokalplanområdet er i dag op til 68 dB og dermed et stykke over
den vejledende grænseværdi på 58 dB (Lden). Det er vurderet, at realisering af lokalplanen vil medføre en stigning i trafikmængden på ca. 4% på Rolighedsvej og ca. 7,5% på Bülowsvej. Nævnte ændringer vil give anledning til ubetydelige ændringer/stigninger i støjniveauet på de to veje. Det vurderes, at
ændringer er i størrelsesorden 0,2 til 0,4 dB, hvilket er væsentligt under, hvad det menneskelige øre kan registrere. Støjniveauet i området vil derfor opleves
som uændret, stadig domineret af trafikken fra vejene. Frederiksberg Kommune Støjhandlingsplan 2018-2023 foreskriver bl.a. indsatser om systematisk
brug af støjsvag asfalt samtidig med, at den øgede elektrificering af transportsektoren (elbiler) sammen med skærpede krav fra EU om brug af støjsvage
dæk må forventes at medføre et generelt fremtidigt fald i støjniveauet.
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Samlet vurderes lokalplanens bestemmelser at sikre ny anvendelse tilstrækkeligt mod trafikstøj, og at realisering af planen ikke vil give væsentlige negative
ændringer i trafikstøjen i området.
Støj på stræde mv. ved børneinstitutioner: Det nordlige stræde vil på en del af strækningen forløbe syd for KVL’s Børnehus, hvor der allerede er en sti ind
mod KU’s arealer ved Rolighedsvej 23, ligesom Den Grønne Sti skal fastholdes gennem lokalplanområdet. Det vurderes, at det ikke er muligt i lokalplanen
at indskrive et støjværn i lokalplanens bestemmelser, da støj fra cykling, gang etc. som udgangspunkt ikke kan anses for støjende, samtidig med at et evt.
støjværn skulle placeres uden for lokalplanens område (på institutionens område). En lokalplan kan kun regulere selve lokalplanens område. Det skal tilføjes, at By-, Kultur- og Miljøområdet generelt ikke oplever klager over støj fra brugere/anvendelse af Den Grønne Sti.
Lokalplanen udlægger området til blandede byfunktioner med mindre muligheder for erhverv. Evt. støj fra erhverv, herunder idrætshal, er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 42 og kan hvis nødvendigt reguleres i medfør heraf. Da idrætshallen er en lukket bygning, forventes der som udgangspunkt ikke væsentlige støjgener fra idrætshal til f.eks. institutionerne. Generelt vurderes øget brug af stræde med cykler, gang og anvendelse af den lukkede idrætshal således ikke at give anledning til væsentlig merstøj i forhold til institutionerne placeret vest for lokalplanområdet.
Samlet vurderes det, at lokalplanens anvendelser ift. de vest for liggende institutioner ikke udgør et væsentligt problem.
Støj fra boliger/tagterrasser/skolegård: Det er korrekt, at området vil skifte karakter, da det skal omdannes fra tidligere anvendelse til undervisningsformål
med studerende i dagtimerne til bycampus med ungdoms- og forskerboliger, familieboliger, idrætshal og grønt område samt skole, så der bl.a. også bliver liv
uden for dagtimerne. I formålsbestemmelsen fastsættes det, at planen skal skabe et varieret og levende miljø.
Etablering af tagterrasser på boligerne i delområde I vil efter forvaltningens vurdering ikke give anledning til væsentlig støj. Det er generelt kommunens erfaring fra byggerier med tagterrasser, at dette ikke giver anledning til væsentlige støjgener for naboejendomme. Det bemærkes i den sammenhæng, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke gælder støj fra boliger (herunder fra altaner og tagterrasser). Boligejendomme og de dertil knyttede aktiviteter regnes normalt ikke i miljømæssig sammenhæng som støjende. Støj i boligen, herunder terrasser og altaner, vil normalt være omfattet af interne boligvedtægter og vil kunne reguleres internt i/af ejendommen, og det vil normalt også være beboere, der er mest belastet ved evt. støj. Der er ikke miljøregler for ophold
på offentlige veje. Eventuel uacceptabel støj og utryghed håndteres af politiet. Generelt er lokalplanområdet efter frederiksbergske forhold placeret i rimelig
god afstand til nabobygninger med mellemliggende trafikerede veje, hvilket efter By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering vil være med til betydeligt at mindske virkningen af støj fra anvendelse af området.
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Det er i lokalplanen sikret, at en del af opholdsarealerne til ungdoms- og forskerboliger indrettes i midten af bebyggelsen i gårdrum samt på fælles større altaner ifm. boliggrupperne placeret ind mod den støjskærmede del af bebyggelsen. For at opnå tilstrækkelige opholdsarealer jf. kommuneplanens normer er
det nødvendigt, at der også kan etableres opholdsarealer på udpegede tagterrassearealer. Disse vil være støjafskærmet dels af hensyn til trafikstøjen i området, men afskærmningen vil også reducere støj fra brugen af terrasser, skolegård og skolens opholdsarealer på tage etc. i forhold til naboområder.
Det er By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering, at støj fra brugen af området - skolegård, tagterrasser og idrætshal - efter frederiksbergske forhold vil være
begrænset, bl.a. takket være fokus på støjafskærmning og placeringen i god afstand til naboejendomme.
Byggestøj/gener: Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvornår byggestart vil blive for de respektive bebyggelser og anlæg. Det må dog forventes,
at realisering af lokalplanen forløber over en årrække. En evt. omdannelse af Bispeengbuen og Åboulevard er ikke konkretiseret i beslutninger, finansieret
eller underlagt konkrete tidsplaner, og lokalplanens realisering er derfor ikke koblet med eller afhængig af en sådan evt. beslutning.
Anlægsarbejdet vil være omfattet af kommunens ”Miljøforskrift for bygge- og anlægsarbejder”. Her er der fastsat krav til såvel arbejdstider som støjgrænser,
som byggeriet skal overholde. Arbejdstiderne er fastsat til kl. 7-18 mandag til fredag. Stærkt støjende arbejder, f.eks. spunsning, skal dog foretages mellem
kl. 8-16 på hverdage. Derudover er der krav om, at arbejdsmetoderne skal være baseret på BAT (bedste tilgængelige teknologi), hvilket bygherre skal dokumentere over for kommunen i forbindelse med den miljø- og byggesagsbehandling, byggeriet vil skulle gennemgå inden opstart. Parkeringskælderen og
idrætshallen er kun delvist nedgravede, hvilket sammen med overnævnte er med til at reducere gener fra anlægsarbejdet. Der skal ifm. byggeri, herunder
udgravninger, udføres fotoregistrering af naboejendomme inden byggeopstart, ligesom der i anlægsfasen vil være vibrationsovervågning/måling med henblik på at sikre, at der ikke sker skader på nabobygninger mv. Erstatningsmæssigt vil bygherre være omfattet af de almindelige privatretslige erstatningsregler. Det er forvaltningens vurdering, at det i dag er muligt og fuldt forsvarligt at opføre nybyggeri med parkeringskælder og nedgravet idrætshal tæt på naboejendomme under iagttagelse af de før nævnte forholdsregler. Erfaringer fra bl.a. Langelands Plads viser, at også større anlægsarbejder kan gennemføres
miljøforsvarligt med hensyntagen til naboer.
Eventuelle rotter eller andre skadedyr skal anmeldes til Frederiksberg Kommune. Dette kan gøres via kommunens hjemmeside.
I forhold til de to institutioner beliggende vest for lokalområdet vil der, såfremt det viser sig nødvendigt, kunne foretages yderligere afværgende tiltag i form af
ekstra fokus på støjafskærmning og støvforebyggelse via ekstra vanding etc. Det er erfaringen fra andre institutioner på Frederiksberg, at det er muligt med
passende forholdsregler at udføre bygge- og anlægsarbejde tæt på institutioner, uden at det giver anledning til uacceptable forhold eller gener. Udendørs
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ophold, som i en periode ellers kan være påvirket af støj, kan ofte planlægges hensigtsmæssigt ved bl.a. god kommunikation og dialog med byggepladsen.
Der vil desuden efter frederiksbergske forhold i dette tilfælde være rimelig god afstand fra institutioner til byggeriet i lokalplanområdet, hvilket generelt vil begrænse generne for institutionerne.
Anlæg af regnvandsopsamlingen i området vil generelt være med til at skybrudssikre byen og nærområdet bedre, ligesom det i lokalplanen er fastsat, at
bygninger i lokalplanen skal sikres mod oversvømmelse.
Det vurderes, at nyt byggeri/anlæg vil kunne opføres inden for forskrifterne.
Vindforhold: Det er By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering, bl.a. på baggrund af de vurderinger, der blev udført i forbindelse med Start-Up lokalplanen på
Finsensvej, at kun meget høje bygninger (væsentligt højere end de op til 8 etager, lokalplanforslaget gav mulighed for) entydigt kan siges at give anledning
til forværrede vindforhold. Bygninger som de i lokalplanen foreslåede kan derfor i lige så høj grad virke skærmende afhængigt af den konkrete vindretning
mv. Se også vurderingsafsnit a med forslag om reducering af bygningshøjder og etageantal.
Der er derfor efter By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering ikke speciel grund til at antage, at lokalplanen vil give negative vindpåvirkninger i området.
CO2 bl.a. i forhold til trafikstigning: Lokalplanens eventuelle påvirkning af ikke-energirenoverede nabobebyggelsers forbrug er planen uvedkommende. Nyt
byggeri vil være omfattet af energibestemmelser i det til enhver tid gældende bygningsreglement (forventeligt BR-2020). Her vil der være krav om lavenergibyggeri (reelt nul-energi byggeri). Lokalplanen giver desuden mulighed for opsætning af solceller.
Lokalplanen vil give anledning til en øget trafikmængde på ca. 1.000 ture i døgnet. Dette vil i princippet medføre en lille stigning i CO2 udslippet fra transport. Denne stigning skal dog ses i forhold til, at såfremt byggeret blev opført i et område med mindre gode forhold for cykeltrafik og kollektiv trafik end på
Frederiksberg (f.eks. uden for byen), ville dette betyde en langt større og dermed mere klimabelastende stigning.
Forsyningsforhold: By-, Kultur- og Miljøområdet er i forbindelse med lokalplanprocessen blevet opmærksom på, at de fastsatte afløbskoefficienter (befæstelsesgrader) ikke er helt i overensstemmelse med principper fastsat i Spildevandsplan 2019-2031 besluttet af kommunalbestyrelsen i december 2019. Delområdet II udlagt i lokalplanen til ”familieboliger” er i lokalplanen fastsat til en afløbskoefficient på 0,75. Fastsættelsen her burde mere korrekt være 0,4. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at det i Miljørapportens resume og i afsnit om grundvand og overfladevand er oplyst, at området ligger uden for indvindingsopland til almen drikkevandsforsyning. Dette er ikke korrekt, men ses ikke af vandforsyningen som noget problem. Stort set hele Frederiksberg ligger
inden for indvindingsoplandet.
86

Forslag til ændringer; Afløbskoefficienten fastsættes for delområde II (familieboligerne) til 0,4 i stedet for 0,75. §13 redegørelse ift. Miljørapporten forholder
sig til at området ligger inden for indvindingsopland til almen drikkevandsforsyning.

D) TRAFIKFORHOLD
Trafikstigning/trafikal påvirkning: Mertrafikken på det omgivende vejnet vil mærkes mest på Bülowsvej og mindst på Rolighedsvej. Åboulevard er ikke medtaget i vurderingen, da trafikken her er så stor, at en mertrafik ikke har nogen betydning. Det vurderes, at KVL’s Børnehus pga. placering ikke vil blive påvirket af trafikøgning på Rolighedsvej/Bülowsvej, og at mertrafik på Åboulevard/Ågade vil blive af helt underordnet størrelse og derfor ikke påvirke børnehuset.
På Frederiksberg er det således, at ca. 40% af husstandene i familieboliger har adgang til bil. For manges vedkommende benyttes bilen ikke dagligt, men i
weekends, til ferier og andre aktiviteter. For skolens vedkommende vil der være en mertrafik især i et relativt snævert tidsrum om morgenen, hvor elever køres til skole. Om eftermiddagen vil trafikken være spredt mere ud, da eleverne typisk hentes på forskellige tidspunkter.
Jf. trafiknotat udarbejdet i forbindelse med lokalplanarbejdet ud fra nyere trafikmålinger både for biler og lastbiler samt både generelt og i myldretiden vurderes det, at den maksimale trafikstigning på Bülowsvej er på 620 ktj/hverdagsdøgn, hvor der i dag er 7.624 ktj/hverdagsdøgn svarende til en stigning på ca.
8%. Det skal dog hertil bemærkes, at de godt 500 ktj/hverdagsdøgn er relateret til ungdomsboligerne, hvilket vurderes at være i den absolut høje ende, da
det forventes, at bilejerskabet her ikke vil være stort. Københavns Kommune har f.eks. i 2019 undersøgt bilejerskabet i 4.845 eksisterende ungdomsboliger
med et gennemsnit på 43 m2, hvor der var 0,07 bil pr. husstand, hvilket svarer til 1 bil pr. 647 m2 ungdomsbolig. På Rolighedsvej er der jf. trafiknotatet en
forventet stigning på maksimalt 250 ktj/hverdagsdøgn, hvor der i dag er 12.022 ktj/hverdagsdøgn, svarende til en stigning på ca. 2%.
Ud fra trafiknotat ift. konkrete løsninger er der således afklaring på de trafikale forhold i planforslaget. Det vurderes, at der ved de foreslåede udbygningsaftaler om svingbane, ud-/indkørsler på Bülowsvej og afsætningsperron/anlæg på Rolighedsvej ikke er behov for at skaffe yderligere ekstra plads på vejene
for at håndtere den øgede trafik, altså at den eksisterende infrastruktur kan bære den nuværende og kommende trafik. Det kan opleves som en gene, at
myldretiden kan strække sig over lidt længere tid end i dag, men ikke uacceptabelt ift. frederiksbergforhold.
Samlet vurderes trafikstigningerne ikke at udgøre et mærkbart problem. Se også afsnit om Parkering og afsætning, hvori det vurderes, at trafiknotatets vurderinger ligger i den høje ende ift. fremtidig trafik.
Tidligere, eksisterende og ændrede trafikforhold: Det er korrekt, at der siden 70’erne og 80’erne er sket en øgning af trafikken på Åboulevard. Der er i dag
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både højre- og venstresvingsbaner på Åboulevard ind mod Bülowsvej, som kan betjene nuværende og kommende trafik. Krydset Åboulevard/Bülows- vej er
lysreguleret og har udmærkede oversigtsforhold. Bülowsvej er i kommunens infrastruktur fastsat med funktion som sekundær trafikvej (næsthøjeste klasse).
Kommunen har ikke detaljerede tal for gennemkørsel, men en overordnet undersøgelse af gennemkørende trafik på Frederiksberg viser, at den er temmelig
lav og lavere end forventet. På enkelte strækninger som f.eks. på Bülowsvej, kan den godt opleves som gennemkørende, men det kan sagtens være trafik,
der har ærinde på Frederiksberg eller kommer fra Frederiksberg og kører ud.
I forhold til det øvrige Frederiksberg er der ikke manglende fremkommelighed på Bülowsvej. Der gennemføres løbende trafikmålinger også i myldretiden, og
ud af den daglige trafik på Bülowsvej med 7.624 køretøjer, er det målt, at en forholdsvis stor del (ca. 750 køretøjer) kører der i spidstimen om morgenen
(den time hvor der er mest trafik), og derfor kan der opleves mindre fremkommenlighed i det tidsrum. Ud af trafikken på Bülowsvej er 8% lastbiltrafik, hvilket
ikke er højt ift. det øvrige Frederiksberg (høj andel er, hvis det er et stykke over 10%). Ud af den daglige trafik på Rolighedsvej med 12.022 køretøjer er det
en mindre del (ca. 900 køretøjer) som kører der i spidstimen om morgenen.
Der gennemføres løbende trafiktællinger for cyklister, men der er ikke målepunkter i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Men Rolighedsvej er en populær cykelvej. Både Rolighedsvej, Bülowsvej og Åboulevard har cykelstier i begge retninger, og alle kryds - også ved Den Grønne Sti - er lysregulerede og
derfor egnede til at optage cykeltrafik til de nye funktioner.
At Rantzausgade planlægges ensrettet fra vest mod øst forventes ikke at påvirke trafikken på Bülowsvej nævneværdigt, da evt. ændret trafik fra Brohusgade vil blive reguleret af det lysregulerede kryds ved Åboulevard/Bülowsvej.
Linje 250S kører ad Bülowsvej for at skabe bedre fremkommelighed for linjen og dermed en bedre service for buspassagererne. Tidligere har linjen kørt ad
Åboulevard. Her brugte hver busafgang relativt lang tid på at komme fra Åboulevarde og til højre ad H.C. Ørsteds Vej. Vi arbejder løbende med at skabe
bedre fremkommelighed for busserne i hele kommunen, så servicen for buspassagererne og driftsøkonomien i busserne forbedres. Det skal selvfølgelig ikke være på bekostning af trafiksikkerheden. Vi har ikke registreret nogen uheld på strækningen, men vi vil igangsætte en dialog med Movia og operatøren
og høre, om de oplever problemer på strækningen, og om eventuelle tiltag kan gennemføres.
Samlet vurderes det, at omgivende infrastruktur kan bære nuværende og kommende trafik med tiltag aftalt i udbygningsaftaler.
Trafiksikkerhed: Den beregnede mertrafik forventes ikke at give anledning til flere trafikulykker. Der er ikke noget i de oplysninger, der findes om trafikulykker
sket på Frederiksberg, der antyder en direkte sammenhæng mellem trafikmængde og -ulykker. Betydning for ulykker er typisk for høj hastighed og den udviste adfærd. Mere trafik betyder ofte kørsel med lavere hastighed. F.eks. i krydset Bülowsvej/Rolighedsvej har der siden 2015 blot været 2 uheld, hvor cyklister er kommet til skade, dog ikke alvorligt. Omkring området findes flere regulerede og dermed sikre krydsningspunkter. Glatte veje i skygge er ikke noget
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problem på Frederiksberg, når det handler om saltning og snerydning, lige som det gælder for Åboulevard - en af de store indfaldsveje til København. Cyklister, der kommer fra stræder og skal krydse Bülowsvej og mod nord, kan trække hen til lyskryds og vælge den sikre krydsning. Det handler alene om adfærd, som ved alle andre situationer i byen, hvor bløde trafikanter kommer ud fra ejendomme til veje mellem de regulerede kryds.
Jf. punkt 4.5 i lokalplanen er der fastsat en række krav til udformning af strædernes krydsning med Den Grønne Sti, og det er i marginnote oplyst, at der kan
blive stillet krav om tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsrevision af den konkrete sti- og strædeudformning. En trafiksikkerhedsrevision udføres ud fra detaljerede tegninger af en uvildig certificeret trafiksikkerhedsrevisor og skal sikre den optimale løsning for oversigtsforhold, tydelig vigepligtsvisning/skiltning og
hastighedsdæmpende/opmærksomhedstiltag for at skabe god trafiksikkerhed.
Nogle forældre vil muligvis mene, at skolevejen til den nye skole er usikker og derfor køre børn i skole frem for at lade dem gå eller cykle. Derfor er der også
fastsat krav om flere parkeringspladser til skolen, end dem der er ved skolens nuværende placering, ligesom der er en udbygningsaftale om en afsætningsperron ud for skolen. Men generelt cykler rigtig mange børn på Frederiksberg til skole.
Samlet vurderes de fastsatte løsninger og bestemmelser herom i tilstrækkelig grad at ville tilgodese trafiksikkerheden i lokalplanområdet og dets omgivelser.
Vejadgang: Vejadgang fra Bülowsvej er den mest optimale og sikre løsning. Dels er der mindst trafik her, dels giver det den bedste adgang til området. Adgang fra Rolighedsvej ville gøre anvendelse af området noget mere begrænset og give mindre mulighed for at sikre et bilfrit område. Ensretning er ikke en
mulighed i forhold til Bülowsvejs funktion, da den i kommunens infrastruktur er sekundær trafikvej (den næsthøjeste klasse).
Der har været dialog mellem Frederiksberg Kommune og Bygningsstyrelsen om mulighederne for at etablere retslig vejadgang over Rolighedsvej 23 til
KVL’s Børnehus, men der er ikke fundet en løsning, som tilgodeser alle parters interesser. Bygningsstyrelsen kan som udgangspunkt ikke godkende, at forpligtelse til at etablere vejadgang permanent pålægges matr. nr. 13 ak, men er indstillet på en løsning om en sekundær vejadgang, som kan opsiges med et
rimeligt varsel. Denne løsning er allerede deklareret, og der skal gøres opmærksom på, at retslig vejadgang ikke betyder, at der skal være mulighed for kørende adgang.
Samlet anbefales det, at vejadgangen til lokalplanområdet fastholdes. Mht. børnehusets vejadgang ændres redegørelsen og bilag 14, således at det ikke
forudsættes, at servitut om vejadgang til KVL’s Børnehus ændres.
Parkering og afsætning: Samlet på Rolighedsvej og Bülowsvej vil der være tale om nedlæggelse af 2 bilparkeringspladser. På Bülowsvej nedlægges 6 pladser for at give plads til ind- og udkørsel, hvorimod der samtidig oprettes 4 ekstra pladser på Rolighedsvej i forbindelse med afsætningsområdet.
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Kommunen arbejder løbende på at optimere antallet af parkeringspladser på kommunale veje, herunder for kompensering af pladser der af forskellige årsager må nedlægges. Private parkeringspladser/anlæg som der er tale om i denne lokalplan må ikke indgå i beboerlicensordningen, da kommunen ikke må
tage private parkeringspladser i regning. Dog er der ud over parkeringsnormen for ny bebyggelse stillet krav om etablering af 2 ekstra parkeringspladser indenfor lokalplanområdet.
Beboere fra Nørrebro kan ikke få parkeringslicens på Frederiksberg eller omvendt, og derfor forventes der ikke stor konkurrence om parkeringspladser på
tværs af kommunegrænsen. Almindelig parkeringsafgift er dyrere på Nørrebro end på Frederiksberg, og derfor vil nogen vælge den billigere løsning. Kommunen kan ikke pålægge Københavns Universitet eller Hostrups Have parkeringsvilkår eller parkeringsindretning, da der er tale om statslige og private arealer, og desuden er der tale om arealer uden for lokalplanens afgrænsning. Kommunen arbejder på at etablere og drive samlede underjordiske parkeringsanlæg på kommunale arealer som senest realiseret på Langelands Plads, men inden for lokalplanens afgræsning ejer kommunen kun arealer langs Den
Grønne Sti. Et privat parkeringsanlæg vil ikke indgå i de kommunale parkeringsordninger.
Der kan ikke blive plads til skråparkering på Rolighedsvej, og der er pt. ikke planer om at udvide cykelstiers bredde på Rolighedsvej, men generelt ønsker
kommunen så brede cykelstier som muligt med projekter efter politisk prioritering.
Det parkeringskrav, der knytter sig til området, løses primært ved, at der etableres en parkeringskælder.
Der fastsættes i lokalplanen jf. kommuneplanens rammebestemmelser, at der skal være 2 cykelpladser pr. bolig. Normen er fastsat ud fra erfaring for, at
dette generelt dækker behovet, og at selv små boliger skal have plads til gæsters cykler. Planen fastsætter, at maksimalt 2/3 af cykelparkeringspladserne i
delområde I må etableres i kælder, og fastsatte bestemmelser skal sikre, at det bliver attraktivt at bruge cykelparkeringskælderen, herunder at cyklister
kommende fra Den Grønne Sti kan køre direkte ned ad rampe til cykelkælder. Herudover er der fastsat cykelparkeringszoner langs facaden mod Åboulevarden/Bülowsvej, hvor hovedindgang og øvrige indgange er.
Parkeringsnormen for biler er fastsat ud fra kommuneplanens parkeringsnormer med de muligheder, der er for konkret vurdering for visse anvendelseskategorier her i nedadgående retning i en balance, hvor der skal være nok parkeringspladser, så der ikke bliver kaotiske parkeringsforhold og et pres på områdets kommunale parkeringspladser samt en understøttelse af at kunne være borger med grøn tankegang/uden bil, der vil bruge den i området let tilgængelige offentlige transport eller gå/cykle. På Frederiksberg er der ikke fastsat maksimumsnormer, men minimumsnormer for parkeringspladser. Erfaring viser, at
brugerne til kommunens idrætsanlæg i den tætte by i høj grad ankommer på cykel eller til fods, og at normen for funktionen derfor er passende. De 8 parkeringspladser på Rolighedsvej, der indrettes, så de i afsætnings- og afhentningstiderne for skolebørn skal fungere som korttidsparkeringspladser, vurderes at
skabe tilstrækkelige pladser til at sikre afvikling for forældre i bil, som ikke vil bruge parkeringskælderen, fordi der kun er tale om et afsætnings-/opsamlings90

behov, da det forventes jf. udarbejdet trafiknotat, at flertallet af børnene forsat vil komme med offentlig transport, på cykel eller til fods.
Nye afsætningspladser ved skolen skal placeres logisk ift. skolens hovedindgang mod Rolighedsvej og vil blive med 2 m’s bredde fra kantstenslysning til indersiden af kantlinjen langs vejen. For at sikre tryg og sikker afsætning af elever og børn vil der blive en ca. 1,3 m bred perron langs afsætningspladserne,
hvorfra børnene kan orientere sig i forhold til cyklister, inden cykelstien krydses. Perronen skal udføres med kantstensopspring og afvigende belægning for
at sikre tydelig adskillelse. Afsætningsarealet rummer 8 afsætningspladser. Afsætningsarealet på Rolighedsvej etableres, hvor der i dag er længdeparkering
og ind- og udkørsel til området. Der er i dag 4 længdeparkeringspladser på denne strækning. Det betyder, at antallet af parkeringspladser samlet set ikke
reduceres på Rolighedsvej - tværtimod skabes der 4 nye P-pladser på Rolighedsvej. I dette løsningsforslag påvirkes cykelsti og fodgængerareal ikke.
Prins Henriks Skole foreslår ændring af parkeringsnorm for skolen. Forvaltningen har genvurderet parkeringsnormen for skolen, der i planforslaget er fastsat
ud fra en konkret vurdering med udgangspunkt i: Placering i et stationsnært kerneområde, gode cykelforbindelser (Den Grønne Sti og cykelstier i øvrigt),
gode busforbindelser, bedre trafikal placering (end nuværende placering) ved en af kommunens overordnede trafikveje (Rolighedsvej) og nær statsvej/regionalvej (Åboulevard), bilparkeringsnorm ved Skolen på Grundtvigsvej (kommunens nyeste skole), trafiknotat afsnit om undersøgelse af trafikale forhold fra
2014 ved Den Franske Skoles nuværende placering ved Værnedamsvej samt sammenfald af beboere/brugere af boliger, erhverv, skole og hal, hvor der ud
fra samtidighedsprincip kan reduceres i parkeringskravet ud fra princip om dobbeltudnyttelse med en faktor 0,80.
Ud fra disse forskellige faktorer har der i forslaget til lokalplan været fastsat et krav om, at der skal etableres 32 bilparkeringspladser til skolen svarende til 1
pr. 350 m2, som ud fra et samtidighedsprincip (dobbeltudnyttelse) kan reduceres yderligere med en faktor 0.80 svarende til et bilparkeringskrav til skolen på
26 bilparkeringspladser.
Der er tale om en udvidelse af skolen på over 30%, og en konkret vurdering kan ikke alene bero på den tidligere placering og de historiske forhold her, men
skal forholde sig til den nye placering og de nye trafikale forhold. Men det medgives, at trafiknotatet, der bl.a. har taget udgangspunkt i en konkret analyse
fra 2014 af skolens trafikale forhold, har vurderet, at skolen genererer 300-380 bilture i døgnet, og at det i trafiknotatet vælges at gå videre med 380 som
grundlag. Havde man i stedet valgt Miljøstyrelsens anbefalede turrate for skoler, havde man fået et tal, der ligger 30% lavere, nemlig 260 bilture pr hverdagsdøgn. Forvaltningen bestrider ikke analyser og metoder i det fremlagte trafiknotat for så vidt angår skolen. Forvaltningen konstaterer dog, at trafiknotatet har sat skolens trafik i den høje ende af et åbent interval. Samtidig har skolen fremlagt en række argumenter for, at deres parkeringsbehov er langt lavere
end det, som ligger til grund for parkeringsnormen i lokalplanforslaget.
En samlet vurdering er således, at parkeringsnormen for skolen kan reduceres fra 32 til 24,5 svarende til 1 parkeringsplads pr. 425 m2 (hvor lokalplanforslaget stillede krav om 1 pr. 350 m2). Når der samtidig tages højde for en samtidighedsfaktor på 0,8, bliver det endelige P-krav 21 pladser i stedet for 26.
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Genlæsningen af trafiknotatet giver samtidig anledning til at revurdere parkeringskravet til kollegieboligerne. I trafiknotatet arbejdes der efter forvaltningens
opfattelse med et meget højt skøn for antallet af bilture til/fra kollegieboligerne i forhold til familieboligerne. For familieboligerne er skønnet fremkommet ved
at anvende Miljøstyrelsens anbefalede turrate for lejligheder i sammenhængende byområder. Denne er 2 ture pr. døgn, men skønnet tager samtidig højde
for, at det gennemsnitlige bilejerskab for familier på Frederiksberg er 40%. Derfor vurderes det, at de 16 familieboliger genererer 13 bilture pr. døgn, svarende til 0,8 pr. bolig. Til sammenligning skønnes antallet af bilture for de 562 kollegieboliger at være 394 eller 0,7 pr. bolig.
Forvaltningen finder, at 0,7 ture pr. kollegiebolig er højt sat i sammenligning med 0,8 ture pr. familiebolig. Dette set i lyset af, at bilejerskabet for studerende
som tidligere nævnt skønnes meget lavere, og at der i notatet i øvrigt antages en turrate for kollegieboligerne på 1/3 af familieboligerne.
Forvaltningen vurderer, at man kan reducere P-normen for ungdomsboliger svarende til 1 plads pr 425 m2, hvor lokalplanforslaget stillede krav om 1 pr. 350
m2. Når dette ses sammen med reduktion af m2 til kollegieboliger og reduktion med 0,8 pga. samtidighed – så det i alt bliver 30 pladser til kollegieboligerne
mod tidligere 39 stk. Parkeringskravet til de særlige boformer, familieboligerne og idrætshallen opretholdes.
Der har tidligere ikke været hjemmel til at fastsætte krav vedrørende ladestandere til elektriske køretøjer. Det er der fortsat ikke i planloven, men pr. 10.
marts 2020 er der hjemmel i Byggelovens § 4 D om, at der skal etableres ladestandere til elbiler i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og endda ved
bestående bygninger. For nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser skal der, hvis der er tale om beboelsesbygninger, forberedes til etablering af ladestandere på alle parkeringspladser. For nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser skal der, hvis der ikke er tale om beboelsesbygninger, etableres
mindst 1 ladestander og forberedes til etablering af ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads. Ladestandere skal placeres på grunden eller i nærheden af grunden og skal have en tilknytning til den pågældende bygning. Hovedparten af parkeringspladserne indenfor lokalplanområdet vil derfor blive
med el-ladestandere.
Parkeringskælderen er placeret så tæt på indkørslen fra Bülowsvej som muligt, da der skal sikres mulighed for, at bilister på strædet har mulighed for at holde tilbage for bløde trafikanter, og afvikling af nedkørsel/opkørsel fra parkeringskælder kan foregå på betryggende vis. Strækningen med blandede trafikarter er altså kortest mulig. Den øvrige interne trafik vil primært være cyklende og gående og i mindre grad tungere trafik, der primært har relation til hallen og
renovation. En placering af nedkørsel til parkeringskælder tæt på Bülowsvej giver mindre intern trafik og dermed mere rolige, trygge omgivelser og byrum
med fokus på bløde trafikanter.
Samlet anbefales det, at bestemmelser om cykelparkering og adgangsforhold til parkeringskælder fastholdes. Det anbefales ligeledes i udbygningsaftale at
fastholde udformning og antal parkeringspladser ifm. afsætningsperron, der i myldretid fungerer som korttidspladser. Mht. parkeringsnorm for biler foreslås
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parkeringsnorm for skolen nedsat fra 1 pr. 350 m2 til 1 pr. 425 og parkeringsnormen for kollegieboligerne nedsat fra 1 pr. 350 m2 til 1 pr. 425 m2.
Den Grønne Sti: Det forventes, at der vil komme en stigning i cykeltrafikken på Den Grønne Sti, idet mange af beboerne i ungdomsboligerne benytter cykel
til og fra deres gøremål. Den Grønne Sti er en i forvejen meget benyttet forbindelse, der knytter Frederiksberg sammen med Nørrebro.
Ved krydsningen med Rolighedsvej forhindrer signalregulering optimalt konflikter mellem krydsende cyklister og bilister.
I den kommende løsning vil der være ny tværgående trafik mellem campusområdet og området vest for Den Grønne Sti. Der vil her være særligt fokus på
tydeliggørelse af krydsningen og tiltag, der dæmper hastigheden og øger opmærksomheden uden af sænke fremkommeligheden på Den Grønne Sti for
cyklister såvel som andre bløde trafikanter på hjul, herunder el-løbehjul. I trafiknotat udarbejdet ifm. lokalplanudarbejdelsen er det bl.a. anbefalet at bruge lav
beplantning mv. til sikring af, at krydsning kun sker i de fastsatte to krydsningspunkter, hvilket indgår i punkt 4.5 i lokalplanen. Stien fastholdes i sin nuværende bredde på nær i krydsningspunkterne, hvor der vil gives plads til foranstaltninger. Se afsnit om trafiksikkerhed mht. trafiksikkerhedsrevision af konkret/detaljeret projekt.
Den Grønne Sti og stiens forsættelse i København løber mange steder gennem grønne områder, hvor børn leger, og folk på anden måde er aktive. Det vurderes, at der med den planlagte udformning af parken (se f.eks. se 26 i redegørelsen) kan skabes gode forhold for både trafikanter på Den Grønne Sti samt
leg og aktivitet i zoner i parkområderne. Med hensyn til forholdene ved Den Grønne Sti kan det oplyses, at der siden 2015 ikke er registreret uheld, hvor Den
Grønne Sti krydser Rolighedsvej. Krydsningen er signalreguleret, hvilket giver optimal sikkerhed. Der kan opleves utryghed, men det behøver ikke at være
et problem. Egentlig fartbegrænsning ved skiltning kan ikke gennemføres, men der kan udlægges asfaltbump på cykelstien, der dæmper hastighed. Overvejelser herom vil indgå ved lokalplanens realisering. Sct. Thomas Børnehus kan overveje at lave tiltag på egen grund, hvis det opleves, at man kommer
meget brat ud på stien fra ejendommen.
Samlet anbefales det at fastholde udformning og bestemmelser omkring Den Grønne Sti.
E) BEVARINGSFORHOLD
Kulturmiljø: Jf. kommuneplanens retningslinjer om kulturmiljøer må nybyggeri, udvidelse eller ændringer af eksisterende bygninger inden for et udpeget kulturmiljø kun ske under hensyntagen til kulturmiljøet, og i lokalplaner skal bestemmelser sikre bevaring af bebyggelsens væsentlige, karakteristiske hovedtræk. Som beskrevet i lokalplanens redegørelse er der taget hensyn til kulturmiljøet ved at sikre, at omdannelsen til Rolighedsvej Bycampus kommer til at
bestå af en række bygninger og anlæg, som i sammenhæng skaber et campusområde, der opleves grønt, åbent og med varieret bebyggelse som indramning af det centrale, aktive grønne område. Campusbebyggelsens hovedtræk er således fastholdt, hvilket har været karakteristisk for kulturmiljøområde 6.1
for Det Biovidenskabelige Fakultet, f.eks. i modsætning til en karrébebyggelse.
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Som det fremgår af lokalplanens redegørelse og Miljørapportens afsnit om Kulturarv, indgår staldlængerne, herunder to vinkellænger fra 1908, ikke i den
fremtidige plan. I Miljørapporten konkluderes det, at planforslagene har en mindre negativ virkning på kulturarv, idet implementeringen medfører fjernelse af
bygninger med kulturværdi. Tabet kompenseres med fotoregistrering (der foretages af Københavns Museum) af de bygninger med kulturhistorisk værdi,
som fjernes. Vinkellængerne er i Kommuneatlas fra 1994 vist med høj bevaringsværdi (SAVE 3), men er efter konkret vurdering siden Kommuneplan 2010
ikke medtaget som bevaringsværdige i kommuneplanen.
Det kan anføres, at rester af en mere ’landlig’ struktur må vige for en kommende byudvikling, som det er sket så mange steder på Frederiksberg. Det vurderes fortsat, at kun to bygninger inden for lokalplanområdet er bevaringsværdige, mens øvrige bygninger, herunder vinkellængerne, ikke har en fortælle- eller
bevaringsværdi ift. til den udnyttelse, et så stationsnært område udpeget til byudviklingsområde må føre til. Vinkellængerne er smalle, uisolerede og har med
tiden tabt nogle af deres detaljeringer ved flere sammenbygninger og er vanskelige at omdanne til undervisning/værksteder/laboratorier/museum/institution,
som der foreslås i høringssvar. Det er ærgerligt, at vinkellængerne ikke kan indpasses i planen, men godt at de registreres, så historien om Landbohøjskolens tidligere arbejde med levende dyr fortsat kan fortælles.
Bevaringsværdige bygninger: Ingen af de eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet er fredede, men to har siden 2010 været udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Bestemmelser fastsat i planen om ændringer og tilbygninger til de bevaringsværdige bygninger er i tråd med kommunens
arkitekturpolitik, der bl.a. har som mål, at vi skal turde opdatere og justere vores bygninger til en nutidig anvendelse med respekt for bevaringsværdierne.
Der tillades ikke opsat solanlæg på Bülowsvej 27, der fortsat skal have tagflader med røde vingetegl, men der tillades solanlæg på Rolighedsvej 39, hvis de
integreres i det bevaringsværdige udtryk/nedfældes i den mørke tagflade. Som det ses på side 10 i redegørelsen, har Rolighedsvej 39 et mørkt tag (skifereternit, der kan fastholdes eller tilbageføres til skifer) og kommunen har set gode eksempler på, at solanlæg kan integreres i tagflader på bevaringsværdige
bygninger med denne type tagbeklædning og har derfor givet mulighed herfor ved Rolighedsvej 39.
Ny bebyggelse ift. bevaringsværdig bebyggelse: Der er som beskrevet ovenfor ingen fredede bygninger inden for lokalplanområdet. Det er rigtigt, at lokalplanens bestemmelser fastsætter, at ny bebyggelse skal have en anden form og tagform end de bevaringsværdige bygninger. Det kan opfattes som fremmedartet, men det kan også opfattes som en respektfuld tilgang, hvor det er tydeligt, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt. De nye bygninger inden for
lokalplanområdet skal ikke have taghældninger som de bevarede, og tagfladerne skal i vidt omfang anvendes til opholdsarealer.
Forslag i høringssvarene om at modernisere og transformere alle eksisterende bygninger og/eller tilføje tilbygninger ovenpå, ved siden af eller omkring alle
disse er en spændende idé, som dog ikke passer ind ift. de ønsker, der har været til udvikling og anvendelse af dette byudviklingsområde. Idéerne kan evt.
anvendes i udvikling af Frederiksberg Hospital, når det skal omdannes efter ophør af hospitalsfunktionen.
94

Det foreslås som tidligere beskrevet, at kommende byggeri på begge sider af Bülowsvej 27 reduceres i højden samt at trække bebyggelsen i delområde I 1
m tilbage ift. Bülowsvej (se vurderingsafsnit a), så skalaen er mere tilpasset den bevaringsværdige bygning. Det er rigtigt, at byggefelter for kommende bebyggelse ikke er placeret i forhold til facadeflugten på Bülowsvej 27, men det vurderes fortsat, at der kan skabes et flot og indrammet forhaveareal, som indgår i den grønne campuskant foran Bülowsvej 27 flankeret af de to strædeforløb, der vil fremhæve den smukke bevaringsværdige bygning. Se også vurderingsafsnit b om den grønne campuskant. Vedrørende idrætshallens placering og højde ift. Bülowsvej 27, se vurderingsafsnit a.
Mod Rolighedsvej giver lokalplanen mulighed for, at dele af skolens sammenbindende stueetage i organiske former kan skyde sig frem ift. KU’s bygning på
Rolighedsvej 23 og Rolighedsvej 39, mens nye bygninger i nu foreslået maksimalt 4 etager (se vurderingsafsnit a) ligger tilbagetrukket som Rolighedsvej 23
og 39. Det vurderes fortsat, at disse tilbygninger ud fra lokalplanens bestemmelser kan danne en god bygningskomposition og et flot samspil mellem bevaret bygning og nybyggeri. Den organisk formede stueetage trækker sig langt tilbage i forhold til den bevaringsværdige bygning, så det kun er en del af stueetagen på sidefløjene og bagsiden, der ikke står frit. Bagsiden er i dag sammenbygget med bygning, der vil blive nedrevet, og nordfacaden vil her blive retableret som vist på bilag 9. De større tilbygninger er trukket væk fra den bevaringsværdige bygning og er mod Rolighedsvej holdt i 3 etager, der i højde ikke vil
overstige rygningen på den bevaringsværdige bygning. Se også vurderingsafsnit b om den grønne campuskant.
Med hensyn til murstensfarve på tilbygninger til den bevaringsværdige bygning i gule mursten har der været arbejdet med gule sten langt hen i lokalplanudarbejdelsen. Men ud fra et ønske om at skabe en samhørighed med bebyggelsen i delområde I er det i planforslaget valgt, at de nye facader i delområde IV
skal udføres i rødbrune nuancer. Det kan være vanskeligt at finde en ny gul murstensfarve, der kan spille flot sammen med den gule nuance i murværket på
den bevaringsværdige bygning, men det medgives, at Rolighedsvej 39 er en del af en række af Landbohøjskolens tidligere bygninger, der fremstår med gule
murstensfacader. Dog er der også røde bygninger i området, f.eks. det tidligere Serumlaboratorium. Der er mulighed for, at skoletilbygningerne til Rolighedsvej 39 kan udføres i rødbrune tegl som vist i planforslaget, men som vist på 10a om farveskaler kan der også arbejdes over mod en mere lys rødbrun farve
med gule indslag.
Samlet anbefales det at fastholde redegørelsen om kulturmiljø og bestemmelserne om de bevaringsværdige bygninger.

F) SKYBRUDSFORHOLD
Skybrudsforhold ved KVL’s Børnehus: Det er med lokalplanen sikret, at der på en gang kan skabes attraktive opholdsarealer, grøn karakter og løsninger,
der hindrer oversvømmelse. De påtænkte skybrudstiltag laves inde på bycampus området for at sikre området og den nye bebyggelse og vil ikke gøre det
værre for børnehuset. Men det bliver desværre heller ikke bedre end i dag for den lavt liggende institution. Børnehuset formodes at være koblet på privat af95

løbsledning til Rolighedsvej 23 (KU’s ejendom), som er koblet på en stor ledning i Åboulevarden, som evt. midlertidigt vil få regnvand fra bycampus ifm. omlægning af ledninger ved byggeri, så det kan ikke helt udelukkes, at situationen kan være lidt forværret midlertidigt.
Frederiksberg skal sikres bedre mod skybrud. Derfor opstilles i klimatilpasningsplanen et mål for, hvor ofte byen må opleve større skadevoldende oversvømmelser. Beregninger foretaget for Frederiksberg og København viser, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at sikre byen til et niveau, hvor
der højst sker skadevoldende oversvømmelser én gang hver 100 år. Forudsætningerne herfor er, at både private og offentlige grundejere sikrer deres kældre mod opstuvende kloakvand, og at udbygning af kloaksystemet (delvist) erstattes af skybrudsanlæggene. Det er desuden vurderet, at der generelt set
kan stå 10 cm vand på terræn, uden at dette giver væsentlige skader. Derfor tillades vand på terræn til denne dybde.
Samlet anbefales det at fastholde udformning og bestemmelser vedrørende skybrudsforhold, men at der tilføjes en marginnote til punkt 8.6 om, at byggeriet
skal sikres så meget, at der kan tåles 10 cm vand på terræn ved en 100 års regn jf. Klimatilpasningsplanen.
Skybrudsforhold i øvrigt: Det kan oplyses, at skybrudsforanstaltninger på Bülowsvej på strækningen fra Rolighedsvej til Thorvaldsensvej ganske rigtigt fremstår som en flot renovering, selv om området ikke er så bredt som den grønne campuskant bliver inden for lokalplanområdet.
Det bliver i høringssvar foreslået at skabe et stort grønt område på lokalplanområdet i sammenhæng med de vest for liggende arealer på Rolighedsvej 23
bl.a. indeholdende et vådområde. Se vurderingsafsnit b (Det grønne generelt) herom. Se også vurderingsafsnit c om forsyningsforhold.
G) FORVALTNINGS- OG FREDERIKSBERGFORHOLD
Vision og indledende proces: Området har huset Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, men staten ønskede ikke længere at benytte
ejendommen, så statens ejendomsselskab Freja Ejendomme overtog ejendommen den 1. januar 2016 med henblik på udvikling og salg. Der blev i samarbejde mellem kommunen og grundejer udarbejdet et visionsnotat med titlen "Fra lukket forskningsmiljø til åben bycampus", der blev vedtaget af By- og Miljøudvalget den 25. april 2016. Visionen beskriver målsætninger for et nyt byområde, som tager afsæt i Frederiksbergstrategien og kommuneplanen med
særlig vægt på ’vidensbyen’, og det er i høj grad lykkedes at fastholde visionen om en grøn, levende og åben campus i en foreliggende plan.
Udviklingsprocessen blev fastsat til at skulle ske i dialog med borgere og andre interessenter og give en bred belysning af, hvordan området kunne udbygges og blive et nyt område i byen, og det blev besluttet, at der skulle gennemføres en arkitektkonkurrence, der kunne belyse, hvordan det bedst kunne gøres. Der blev gennemført en række interessentmøder bl.a. med de to tilstødende daginstitutioner den 6. juli 2017. Der blev inviteret bredt (bl.a. til naboer både på Frederiksberg og Nørrebro) til Borgerworkshop 28. november 2017 på grunden med udmelding om, at området kunne blive åbent og ret grønt område
med funktioner som skole og studieboliger. Der har i den indledende proces ikke været ønske om borgergrupper til deltagelse i planlægningen. Input fra in96

teressentmøder og borgerworkshop blev indarbejdet i et konkurrenceprogram for den konkurrence, tre teams har deltaget i. Konkurrenceprogram til helhedsplan blev vedtaget af By- og Miljøudvalget den 15. januar 2018. De tre forslag har været offentligt udstillet på rådhuset og været fremlagt sammen med
dommerbetænkningen på kommunens hjemmeside.
Ved åbning af udstillingen i sommeren 2018 blev det oplyst, at kommunen ville tage mest udgangspunkt i projektforslag fra EFFEKT/CFBO. Lokalplanforslaget har taget udgangspunkt i dette, dog er det grønne område blevet større, mens strukturen med de inviterende, adgangsgivende stræder til de attraktive
funktioner er fastholdt. Der er ikke tale om et forøget volumen eller etageantal i forhold til konkurrenceforslaget. Tværtimod er der jf. dommerkomitéens anbefaling skåret lidt ned i volumen for at være tæt på den eksisterende rummelighed i kommuneplanens rammer, og med de i vurderingsafsnit a nævnte anbefalinger om yderligere reducering i lokalplanens byggemuligheder er rummeligheden meget tæt på nugældende byggemulighed jf. kommuneplanens
rammer. Projektforslag fra Entasis havde både bygninger i samme højde og tage med tagform (helvalmede saddeltage) som en del af den eksisterende bebyggelse, men også bebyggelse med flade tage og højere etageantal.
Forvaltningen finder således, at der har været stort fokus på Frederiksbergstrategiens fokus på inddragelse og på at skabe løsninger sammen, og at processen har været i god overensstemmelse med Frederiksbergstrategien og visionen for området.
Plan- og høringsproces: Planforslagene er udarbejdet ud fra den startredegørelse, By- og Miljøudvalget igangsatte lokalplanarbejdet på. Kommunen deler
synspunkterne om, at alle borgeres bemærkninger er vigtige og skal tages med i betragtning, før der tages endelig beslutning om planer. I forbindelse med
behandlingen af planforslagenes godkendelse til offentlig fremlæggelse afgav flere partier mindretalsudtalelser, især hvad angår højder og samlet omfang af
bebyggelse. Planforslagene har været sendt i offentlig høring, og der har været afholdt åbent borgermøde. På baggrund af høringen vil den demokratisk
valgte kommunalbestyrelse tage stilling til, hvordan den endelige plan skal udformes, og i dette tilfælde anbefaler forvaltningen, som det især fremgår af
vurderingsafsnit a ud fra høringssvar, en række ændringer herunder at reducere i højder og samlet omfang.
Kommunalbestyrelsen har mulighed for at ændre lokalplaner og kommuneplanen, hvis det ønskes at fremme et projekt, der findes væsentligt for byen, så
planer er ikke statiske, heller ikke nær ejerboliger på f.eks. Gl. Kongevej. I en sådan situation skal man udarbejde et forslag til lokalplan, henholdsvis kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget stiller samme krav til borgerinddragelse, som når selve kommuneplanen udarbejdes hvert fjerde år. Frederiksbergs
kommuneplan er generelt formuleret med ret lave bebyggelsesprocenter. Med de relativt lave bebyggelsesprocenter i kommuneplanen kan vi sige nej til det,
vi ikke ønsker og samtidig kræve kvalitet, når der er et projekt, vi gerne vi fremme. I byudviklingsområder er bebyggelsesprocenten dog ofte sat højere end
normalt, som det også er tilfældet her, og forslaget til kommuneplantillæg giver kun en mindre ekstra rummelighed end de nugældende rammer. Som det
fremgår af vurderingsafsnit a, anbefales det at tilpasse lokalplanen ift. til et reduceret omfang af ny bebyggelse. Kommuneplantillæggets overordnede ram97

mer, herunder bebyggelsesprocent på maksimalt 150 procent under ét, foreslås fastholdt.
Jf. planloven skal ejerne af ejendomme omfattet af planforslaget, lejerne i og brugerne af disse ejendomme samt ejerne af ejendomme uden for forslagets
gyldighedsområde samt lejerne i og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem, høres. I dette tilfælde har det været skønnet, at det er ejere, lejere og brugere af de ejendomme, der ligger tæt på lokalplanområdet, der har
skullet høres, mens det ikke har væsentlig betydning for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, der ligger længere nede ad sidegaderne. Andelsforeningen i ’Linoleumshuset’ har fået høringsbrev og har haft mulighed for at repræsentere foreningen og skabe intern kommunikation i hele foreningen. Børneinstitutionerne har som nærmeste naboer ligeledes fået høringsbreve og har, som det fremgår af afsnit om ’Vision/indledende proces’, været inkluderet i den
indledende proces.
Området er i dag ikke omfattet af Lokalplan 160, men af lokalplan 176 fra 2012, der dækker et større område og er en såkaldt rammelokalplan for den del,
lokalplanforslag 223 dækker. Rammelokalplanen fastsætter, at der må bygges op til 6 etager, også mod Bülowsvej, men at der skal udarbejdes en mere
konkret lokalplan for ny bebyggelse i dette område. Lokalplanforslag 223 tager udgangspunkt i de lokalplanrammer, der er fastsat i Kommuneplan 2017,
som giver mulighed for byggeri i 6-8 etager på visse vilkår. Generelt vurderer forvaltningen, at der er tale om dygtige sagsbehandlere, herunder plan- og
byggesagsbehandlere, der ud fra forvaltningsmæssige og faglige kompetencer udarbejder og forvalter vores planer.
Det vurderes, at planen er i overensstemmelse med startredegørelsen, planlovens bestemmelser om udarbejdelse af planforslag og gennemførelse af offentlige høringer er overholdt, og planen vil blive endeligt behandlet af den valgte kommunalbestyrelse.
Frederiksbergstrategi: I flere høringssvar beskrives det, at projektet ikke lever op til Frederiksbergstrategiens beskrivelse som en grøn by med lys og luft, og
mange ytrer ønske om et nyt forslag, som i højere grad respekterer by- og nærmiljø. Nyt byggeri kan gå i dialog med sine omgivelser på mange måder, og
det kan altid diskuteres, om et projekt har fundet den rigtige balance, om det er grønt nok, og om byen får nok igen. Forvaltningen har stor respekt for Frederiksbergs grønne profil og søger altid mod at indarbejde det grønne i projekter. I den konkrete sag er det vurderet, at planen har fundet en god balance, og
at det grønne er indarbejdet i udearealerne med græs og beplantning, nye og bevarede træer samt grønne planter op ad facaderne. Derudover taler Frederiksbergstrategien om at opnå flere mål på én gang. Med dette projekt opnås nye ungdoms- og forskerboliger med tilknyttede funktioner og miljø, der også
for en del retter sig mod besøgende og byens borgere, familieboliger, en idrætshal knyttet op til et grønt område i en tæt by, der har brug for sådanne funktioner samt en ny placering til en skole samtidig med, at der bliver plads til bevaringsværdige træer og en ubebygget grøn kant mod byen. Herudover bliver
det grønne område ikke kun et rekreativt område, men også anlagt som et klimaanlæg, der kan være med til at sikre området mod skybrud.
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Det vurderes at være i god tråd med Frederiksbergstrategiens mål om møde mellem generationer og med kommuneplanens mål om at skabe varierede bolig- og ejerforhold i de enkelte bykvarterer, at bruge mange kollegie-/forsker-/iværksætterboliger og en lille gruppe familieboliger til at bidrage til et supplement til området med mange familieboliger. Idrætshal og det grønne område vil blive realiseret med fokus på at være attraktive for mange bruger- og aldersgrupper.
Byggeriet vil skulle overholde Bygningsreglementets krav til energiforbrug og vil med de forventede bestemmelser for nybyggeri reelt være et nulenergibyggeri. Ny bebyggelses placering i et bynært område og forholdsvis tætte bygningsmasser giver generelt en lav miljøbelastning i forhold til placering af den
samme boligmasse i mere åben bebyggelse. Byggeriet er derfor i god tråd med Frederiksbergstrategien og kommunens arbejde med FN’s verdensmål og
CO2 reduktion.
Det vurderes samlet, at planen er i overensstemmelse med Frederiksbergstrategien.
Boligtyper, boligantal og boligstørrelser: Frederiksbergs ønske om at være en vidensby støttes her op af at give mulighed for gode boliger rettet mod unge
studerende og (ny)uddannede, der gerne vil omsætte deres færdigheder og viden på Frederiksberg. Derfor vurderes boligprojektet i delområde I at være i
samklang hermed, bl.a. fordi projektet skaber små og derfor relativt billige boliger med gode fællesfaciliteter. Fællesfaciliteterne er i boliggrupperne oppe på
etagerne samt i stueetagen, der kan sikre et godt studie-, forsker- og start-up miljø. Miljøet i stueetagen er afhængigt af, at der er en ’kritisk masse’ af beboere og brugere, der kan få disse faciliteter og driften af dem til at fungere og til at løbe rundt.
Lejlighedsstørrelserne følger kommuneplanens lokalplanrammer, hvor der er fastsat en minimumsstørrelse på 15 m2 nettoareal inklusive bad og toilet for
kollegie-, studie- og ungdomsboliger og en minimumsstørrelse på 65 m2 og en gennemsnitsstørrelse på mindst 100 m2 for familieboliger samt, at der for
særlige boformer (som forskerboligerne) med eksempelvis større fællesarealer i tilknytning til boligarealet kan tages hensyn til andre krav og behov om boligstørrelser samt gennemsnits- og minimumsstørrelse efter konkret vurdering. Med hensyn til familieboligerne, der skal indrettes i Bülowsvej 27, kan boligerne ikke blive små, da bygningen er forholdsvis dyb, og der skal sikres gennemlyste boliger med lys fra mindst to sider.
Det anbefales, at bestemmelsen om fællesrum i de særlige boformer ændres således, at de supplerende fællesrum ikke skal være på hver etage, men kan
etableres som dobbelthøje rum for to etager.
Boligprojekterne er private, og Frederiksberg Kommune har derfor ingen økonomiske interesser i projektet. I planloven er der mulighed for at stille krav om
25% almene boliger af den samlede boligmasse inden for et lokalplanområde. Derudover er der ikke hjemmel til at regulere ejerforhold. Kommunalbestyrelsen tog stilling til spørgsmålet om almene boliger ved behandling af sag herom den 28. januar 2019. Kommunalbestyrelsen vedtog, at der i denne sag ikke
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bliver stillet krav om 25% almene boliger. Af sagsfremstillingen fremgår det bl.a., at dette projekt varetager en lang række andre kommunale interesser såsom skole, idrætshal og park. Samtidig har målet været at skabe en blandet bebyggelse med bl.a. studieboliger, der er til at betale, særlige boformer for young professionals og et lille antal familieboliger. Fokus på fællesskab med både fælleskøkkener på etagerne og fællesarealer i stueetagerne kan være med
til at bidrage til et godt studieliv og et levende byliv i området. Fællesarealer og fælleskøkkener på etagerne er endvidere vigtige for at leve op til kommuneplanens krav til boligkvalitet, når der er tale om nordvendte, ensidigt belyste værelser mod støjplaget vej. Her vil små lejligheder med eget køkken og uden
fællesarealer på etagerne, som er den typiske disponering for almene ungdomsboliger, få svært ved at leve op til kommuneplanens krav. Det er således forvaltningens vurdering, at et ønske om særlige boformer og studieboliger, der er til at betale, kan opfyldes med NREP’s UMEUS koncept, også uden et krav
om almene boliger. Kommunen har ganske vist ingen mulighed for at sikre et bestemt huslejeniveau eller forhindre efterfølgende stigninger i huslejeniveau.
Men NREP har oplyst om deres langsigtede planer som ejer. Her ligger det som et centralt opmærksomhedspunkt for dem, at huslejen forbliver på et attraktivt niveau for de studerende. Det er det, de studerende har mest fokus på, og hvis det ikke opfyldes, bliver der gennemtræk, og konceptet får et dårligt image. Kommunen kan kun via lokalplaners udformning og i dialog med bygherre/ejendomsejer arbejde for, at en ny bebyggelse bliver brugt til studieboliger.
Kommunen har ikke via planloven adgang til at fastsætte og hermed kontrollere, at studieboliger ikke bliver brugt til ikke-studerende over tid. Der har i dette
lokalplanområde ikke været fokus på at etablere boliger til seniorer.
Kommunen og grundejere/udviklere undersøger løbende, hvordan eventuelle tomme erhvervslejemål kan udvikles. Kommunen ønsker i udgangspunktet at
fastholde ejendomme til erhvervsformål på Frederiksberg, men i nogle tilfælde bliver erhvervsejendomme ombygget til eller nedrevet for at give plads til små
og billige (studie)boliger eller andre formål, der passer ind og er behov for. Kommunen har intensiveret sit arbejde med at forhindre tomme boliger, og mange værelser bliver udlejet til studerende efter lejelovens bestemmelser.
Det er korrekt, at der med planen bliver mulighed for et større antal små boliger, der dog vil blive reduceret fra ca. 570 kollegieboliger og 170 forsker-/iværksætterboliger til ca. 535 kollegieboliger og 163 forsker-/iværksætterboliger ud fra de i vurderingsafsnit a anbefalede ændringer. Der har i en årrække været
tilbageholdenhed ift. lokalplanudarbejdelse for private familieboliger, men ønske om at støtte op om kollegieboliger, plejeboliger og almene boliger til bl.a.
flygtninge.
Det vurderes samlet, at planen er i overensstemmelse med eksisterende mål for boligudbygning, men høringssvar kan indgå som input til kommunalbestyrelsens drøftelser om, hvordan en kommende boligpolitik skal udformes bl.a. med hensyn til mål for antal boliger, boligstørrelser, boligformer herunder deleboliger, boligsammensætning og befolkningstilvækst på Frederiksberg.
Anvendelser: Planen lægger op til en række funktioner, der skal skabe et varieret og levende miljø. Der vil komme til at bo mange, især mange unge og
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mange vil få deres daglige gang på skolen og i funktionerne i stueetagen i delområde I, ligesom mange vil bruge det grønne område og idrætsfunktionerne.
Det medgives, at lokalplanområdet derfor vil skifte karakter med mange nye mennesker i de nye funktioner, i de nye boligtyper og den nye bebyggelse omkring det grønne område, hvilket også er formålet.
Som beskrevet i afsnit om ’Boligtyper, boligantal og boligstørrelser’ findes anvendelser, der støtter et forsker- og videnscampus for en god idé i tråd med
Frederiksbergstrategiens mål om at være ’vidensby’. Studerende og unge forskerspirer er spurgt ifm. NREP’s udvikling af boligkonceptet om, hvilke funktioner de gerne vil have i og ved en boligbebyggelse rettet mod dem. Derfor er der indtænkt fællesarealer/køkkener i boligetagerne i hver boliggruppe. Studerende har uddannelsessteder med studiemiljø, men læsesal, grupperum, lounge, eventområde, forsker- og virksomhedsfaciliteter samt kaffebar, reception,
fitness og butikker vil understøtte studie- og forskermiljøet som efterspurgt og ønsket. Betaling for brug af/adgang til faciliteter i stueetagen forventes delvist
at indgå i huslejen for beboerne, mens de mere erhvervsrettede funktioner som fitness, butikker og cafeer vil blive drevet på almindelige private vilkår. Der
er ved denne placering god mulighed for løbe-/gåture, urtebede og grill på tagterrasserne, og i stueetagen bliver der ud over de mere studie- og forskerbaserede funktioner mulighed for fitness og cafebesøg. Planen giver ikke mulighed for discountbutik, hvis der menes supermarked, men for mindre butikker til
områdets daglige forsyning såsom kiosk/mindre dagligvarebutik, cykelsmed, genbrugsshop, iværksættershop eller lignende.
I høringssvar foreslås skolen og en del af studieboligerne i stedet placeret på hospitalsgrunden med bedre plads og bedre adgangs- og parkeringsforhold.
Hospitalsgrundens udviklingshorisont er lang, da hospitalsfunktionerne først ophører i 2023, og området ønskes bl.a. udviklet til boligformål, herunder til studerende og til undervisningsformål. Det vurderes ikke uheldigt med en ny skoleplacering på Rolighedsvej ift. nærhed til Skolen ved Bülowsvej. I høringssvar
stilles der spørgsmålstegn ved, hvorfor der skal etableres en multifunktionshal, når Bülowshallen, Forum og Korsgadehallen er inden for 1 km’s afstand. Det
kan oplyses, at kommunen sammen med FIU (Frederiksbergs Idrætsunion) har udarbejdet analyser, der viser, at der er et stort behov for større indendørs
idrætsanlæg, og inden igangsætning af byggeri af nye idrætsfaciliteter vil der blive afsat driftsmidler hertil. Kommunen kan ikke støtte økonomisk op om driften af Forum, der er et privat foretagende. De anvendelser, der gives mulighed for inden for lokalplanområdet, skal ikke kun gavne naboområdet, men hele
lokalplanområdet og Frederiksberg som sådan.
Det vurderes fortsat, at de fastsatte funktioner kan finde plads inden for lokalplanområdet og indgå i et godt samspil.
Ejendomsværdi, livskvalitet og frit valg: Med hensyn til naboernes ejendomsværdi må det oplyses, at planlægning er erstatningsfri regulering. Der ydes således ikke kompensation for eventuelle konsekvenser af lovlig planlægning. Det vurderes, at den nye bebyggelse, der for en stor dels vedkommende i den
endelige plan anbefales at blive lavere end i planforslaget, ikke vil påvirke livskvaliteten i de omkringliggende boligbebyggelser udover, hvad der må tåles i
de centrale dele af hovedstaden. De omkringliggende boligbebyggelser er placeret i eller meget tæt ved fortovskant, mens den kommende bebyggelse i lo101

kalplanområdet vil være trukket mellem 6 og 18 meter væk fra fortovskant. Bebyggelsen mod Bülowsvej vil maksimalt få en højde på 20 m svarende til
modstående bebyggelse, og bebyggelsen mod Åboulevarden vil maksimalt få en højde på 27,5 m i forhold til den modstående bebyggelse med højde på 23
m. Kommunen arbejder for gode forhold i daginstitutionerne, bl.a. med minimumsnormeringer, men ønsker fortsat mulighed for frit valg ift. private børneinstitutioner.
Det vurderes samlet, at planen - navnlig med de reduceringer, der foreslås i vurderingsafsnit a - kan indpasses i den bymæssige sammenhæng med naboejendomme.
Økonomi: Mange høringssvar handler om økonomiske forhold, og der henvises til andre større byudviklingsprojekter i hovedstaden, hvor der ’er pumpet
max op for bolig m2 til glæde for investorer’ uden hensyntagen til borgere. Der spørges til, hvorfor der skal bygges så højt og tæt, og om det sker for kommunens eller bygherres vindings skyld. Det kan oplyses, at grundejere og bygherrer i konkurrenceprogrammet er stillet den bebyggelsesprocent og de højder i udsigt, der er gældende i Kommuneplan 2017. Der var dog mulighed for at udfordre bebyggelsesprocenten, og i alle forslagene var der vist en højere
bebyggelsesprocent end den, som er angivet i kommuneplanen. Arkitektkonkurrencen dokumenterede jf. dommerbetænkningen ikke på tilfredsstillende vis,
at der kan bygges markant tættere end angivet i kommuneplanen, hvorfor der i det videre arbejde skulle ske en tilpasning af projekterne på dette område.
Det projekt, der blev arbejdet videre med, blev derfor lidt reduceret og foreslås jf. vurderingsafsnit a yderligere reduceret af hensyn til naboområdet/bebyggelserne.
Planforslaget er udviklet i samarbejde mellem kommunen, grundejere og bygherrer, herunder hvor højt byggeri kan blive og hvor mange boliger, der kan opføres. Projektet fører ikke til hurtige penge i kommunekassen, da kommunen kun ejer en mindre del af området langs Den Grønne Sti, og kommunen skal
stå for anlæg og drift af idrætshal og det grønne område. Freja har ikke købt området af kommunen, men Freja og kommunen køber/sælger mindre områder
til hinanden ud fra planens nye anvendelsesbestemmelser. Freja Ejendomme A/S er et aktieselskab ejet af den danske stat, som har til opgave at udvikle og
sælge de ejendomme, som staten ikke længere skal benytte, så der samlet set skabes størst mulig lønsomhed. Der lægges vægt på at udvikle den enkelte
ejendom, så værdiforøgelse og nettogevinst går hånd i hånd med samfundshensyn, arkitektur og bæredygtighed.
Bebyggelsesprocenter, fortætning og befolkningstal: Flere høringssvarere finder, at der de seneste år er vedtaget lokalplaner, der giver mulighed for overbebyggelse/en fortætningsgrad, der ikke passer til Frederiksberg, og at der er vedtaget lokalplaner i strid med kommuneplanens rammebestemmelser om
max. etager og bebyggelsesprocent. Som beskrevet i afsnit om ’Plan- og høringsproces’ kan man jf. planloven udarbejde forslag til nye kommuneplanrammer og nye lokalplaner, hvis lovens bestemmelser om tilvejebringelse følges. Jf. vurderingsafsnit a foreslås max. etager og bebyggelsesprocent reduceret i
den endelige plan, men de dage, hvor arealer i centrale dele af hovedstaden kunne udnyttes ekstensivt med græssende heste og køer, og ræven listede
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over Åboulevarden, er nok talte.
På borgermøde blev det beklageligvis oplyst, at nuværende bebyggelsesprocent ikke ville blive overskredet væsentligt, men gå fra nuværende 130% til
140%. Efter mødet blev spørger oplyst om, at nuværende bebyggelsesprocent ligger på 70% og fremtidig på næsten 150%. Det vurderes ikke, at det ukorrekte svar har haft indflydelse på de fremmødtes synspunkter, heller ikke ift. de mange indkomne høringssvar, hvor mange er kritiske over for omfanget af
nyt byggeri, der vidner om, at indsigerne har forstået, at der bygges langt mere end i dag. Den ukorrekte oplysning blev givet som svar på et spørgsmål stillet på selve mødet, og forvaltningen havde ikke forberedt svar på dette spørgsmål, men svarede efter bedste evne og rettede fejlen så hurtigt som muligt.
Det materiale, som har været lagt frem i høring, er retvisende. Det anbefales ikke at lade borgermødet gå om. Et borgermøde er ikke et krav i planloven,
men noget som kommunen kan vælge at udvide offentlighedsfasen med.
Befolkningstallet er en af faktorerne i hele det mellemkommunale udligningssystem, og det er korrekt, at der jf. Danmarks Statistik er sket en øgning fra
96.718 til 104.305 borgere fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2020. Det vil i den boligpolitik, der skal udarbejdes, være et emne om der fortsat ønskes en øgning
af befolkningstallet (der kun i mindre grad påvirkes af, hvor mange nye boliger der opføres, og i højere grad påvirkes af økonomiske og samfundsmæssige
forhold) eller om nye boliger hellere skal opføres uden for Frederiksberg eller ’helt uden for hovedstaden’.
Fejl og mangler: Det oplyses i høringssvar, at Bülowsvej 27 fejlagtigt benævnes som det tidligere Statens Veterinære Seruminstitut, hvor der rettelig er tale
om det tidligere Statens Veterinære Serumlaboratorium.
Det oplyses i høringssvar, at KVL’s Børnehus helt er forsvundet på illustrationer i lokalplanforslaget. KVL’s Børnehus er vist på rigtig mange illustrationer i
planen, men det medgives, at institutionen ligger så lavt og kun er i en etage og derfor ikke fremstår tydeligt på snit i redegørelsen på side 18-19 og ikke
fremgår af snit på bilag 7 side 159-160.
Det anføres i høringssvar, at der er tale om misvisende illustrationer på side 38 og bilag 9 om de ændringer, der gives mulighed for ved de bevaringsværdige bygninger, da de ikke viser de bevaringsværdige bygninger i sammenhæng med nyt byggeri. Det er ikke hensigten med disse illustrationer at vise de bevaringsværdige bygninger ift. kommende bebyggelse (det vises på mange andre illustrationer), men at vise de ændringer der jf. punkt 6.1.1-6.1.3, 6.10.3 og
6.11.1 gives mulighed for. Det medgives, at visning af snit/opstalter på vignetter på bilag 9 er misvisende og skal rettes.
I redegørelsen kan museets kommentarer om, at området ikke har været intensivt bebygget i nyere tid, og at det ved anlægsarbejder er muligt, at man kan
støde på jordfaste fortidsminder, og at det er vigtigt, at museet kontaktes, når nærmere byggeplan foreligger for delvist nedgravet P-kælder og delvist ned103

gravet sportshal, tilføjes redegørelsens afsnit om museumsloven. Oplysningen om, at museet kan vurdere ,om der er behov for arkæologisk forundersøgelse, der som regel vil kunne forhindre midlertidige standsninger af igangværende arbejde, videregives til de respektive grundejere/bygherrer.
Mulighed for solceller er ikke selvstændigt vist på illustrationer, men indvirkning og fremtoning vil ikke overstige de teknikelementer, der er vist i redegørelsen side 18, 31 og 36 og på snit på bilag 7 for delområde I, på illustrationer på side 39 og 42 for delområde III. Solceller bør vises på facadetegninger og
snit.
Forvaltningen er blevet opmærksom på fejl i målestoksangivelse på kortbilag, som skal rettes, og at afgrænsning mellem delområde III (idrætshal) og delområde V (Det grønne område) skal justeres, så idrætshallens kælder kan holdes inden for delområde III. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at 7.3 og
7.6.2 begge fastsætter bestemmelser om beplantning ud mod Åboulevarden, og det foreslås, at der i punkt 7.3 henvises til specificering af beplantning mod
Åboulevarden i punkt 7.6.2.
Samlet vurderes det, at redegørelsens tekst skal ændres, så der står Statens Veterinære Serumlaboratorium (og ikke Seruminstitut), at daginstitutioner skal
vises tydeligt på landskabssnit, at snitpile på bilag 9 skal rettes, at museets bemærkninger skal tilføjes afsnit om museumsloven, at det skal tydeliggøres, at
der i redegørelsen vises, hvor mange meter ny bebyggelse må være i højden, mens der på de bindende bilag angives maksimal kote over havets overflade,
solceller/værn og teknik skal vises på illustrationer og bilag, fejl i målestok og afgrænsning mellem delområde III og V skal rettes, samt at punkt 7.3 skal
henvise til specificering i punkt 7.6.2. Alle illustrationer, kort og bilag, der påvirkes af reducerede muligheder jf. vurderingsafsnit a, skal konsekvensrettes.
H) ÆNDRINGER AF PLANFORSLAGENE



Betegnelsen ’park’ ændres til ’grønt område’ alle steder i redegørelsens tekst og i bestemmelserne samt på alle illustrationer, bilag og i kommuneplantillæg.



Betegnelsen det tidligere ’Statens Veterinære Seruminstitut’ ændres til det tidligere ’Statens Veterinære Serumlaboratorium’ i redegørelsens beskrivelse af Bevaringsværdig bebyggelse (s. 10-11).



Beskrivelsen af naboområdet og ny bebyggelse i afsnit om Maksimalt byggeomfang og etageantal for Kollegieboliger og særlige boformer (s. 30)
ændres/præciseres: Kendetegnende for mange af de historiske bygninger på Åboulevarden og Frederiksberg generelt er, at de er i 5 til 5½ etager
(med udnyttet tagetage) og at hjørner ofte markeres med ekstra højde i form af tårne eller spir. Den nye bebyggelse ud mod Åboulevarden vil blive
opført tæt på cykelbroens rampekonstruktion, og den nye bebyggelse skal markere sig og stå tydeligt frem i forhold til den store skala ud mod Åbou104

levarden. Byggeriet opføres som to bygningskroppe i henholdsvis 6 og 7 etager med en maksimal bygningshøjde på ca. 27,5 m. Bebyggelsen er højest mod Åboulevarden og trapper ned mod det grønne område og det nordlige stræde. Bebyggelsen er højest ud mod Åboulevarden/Den Grønne
Sti og får ved Åboulevarden/Bülowsvej ca. samme højde som modstående bebyggelse.


Beskrivelsen i afsnit om Facader (s. 32) ændres/præciseres: For at følge det særlige karaktertræk langs Åboulevard med 'affasede', buede facader
er dette princip indarbejdet i den del af boligbebyggelsen, som ligger langs vejen. Boligbebyggelsen fremstår i en organisk arkitektur, som gengiver
de karakteristiske afrundede eller 'afskårne' hjørner langs vejens øvrige bebyggelse. For at sikre et samlet arkitektonisk udtryk videreføres princippet
også til de af bebyggelsens hjørner, som grænser op til henholdsvis Bülowsvej, Rolighedsvej og Den Grønne Sti.



Det beskrives (s. 30-31) at bebyggelsen i delområde I bliver i 1-7 etager og i delområde IV 1-4 etager. Beskrivelse af lokalplanens mulighed for
23.500 m2 til kollegieboliger og særlige boformer ændres til 22.150 m2 og ca. 570 étværelses kollegieboliger og ca. 170 ét- og toværelses forsker-/
iværksætterboliger ændres til ca. 532 étværelses kollegieboliger og ca. 163 ét- og toværelses forsker-/iværksætterboliger.



Illustrationer i redegørelsens afsnit om Den overordnede disponering, Kollegieboliger og særlige boformer samt Skole, Skyggediagrammer, Trafik,
Klima- og Miljøforhold ændres ift., at projekterne for bebyggelse i delområde I og IV reduceres og ændres:
Bebyggelsen i delområde I trækkes 1 m væk fra Bülowsvej ved at gøre byggefeltets bue skarpere, og øverste 8. etage mod nordvest og øverste 7.
etage mod nordøst udtages. Samlet højde ændres fra 29 til 27,5 m for bebyggelse i 7 etager og 24,5 m for bebyggelse i 6. etager.
Minimum rumhøjde i boliger ændres i punkt 5.4.1 fra 2,7 til 2,65.
Bebyggelsen i delområde IV ændres, så 5. etage mod Bülowsvej udtages, og område til bebyggelse i 4 etager udvides ind mod skolens opholdsareal på stueetagens tag. Den maksimale bygningshøjde nedsættes dermed fra 23 til 20 m. Der vises mulighed for zone til åben pergola overdækning på de to bygninger i 4 etager mod henholdsvis øst og vest. Det skal tydeliggøres at redegørelsens illustrationer, har meterangivelser der angiver hvor høje, nye bygninger må være fra terræn. Der indsættes ny illustration af afskærmning af opholdsarealer på tage i delområde I. Der gives
mulighed for elevatortårne på op til 4,3 m i delområde I og IV.
Se indsatte før og efter illustrationer først i dette dokument af de ændrede/reducerede projekter.



Der indsættes ny illustration i afsnit om afskærmning, der viser et opholdstag i delområde I med ribbet afskærmning (s. 35).



Tekst i redegørelse og bestemmelser ændres ift. de ændringer, der er beskrevet i punkter ovenfor.



På alle længdesnit og facader vises værn, solceller og teknik på tagene.



På snit med omgivelser tydeliggøres de to daginstitutioner vest for lokalplanområdet.



I afsnit om Skyggediagrammer (s. 51) ændres beskrivelse af skyggepåvirkning ift. reviderede skyggediagrammer ud fra reducerede højder. Ekstra
udvalgte skyggediagrammer, der viser forholdene ved dagsinstitutionerne om formiddagen ved jævndøgn kl. 10 og kl. 11 indsættes.



I afsnit om Opholdsarealer (tidligere s. 59) ændres beskrivelsen af opholdsarealer på samlet 11.795 m2 til 11.390 m2 ud fra den forventede fordeling
af anvendelser ift. lokalplanens byggerummelighed og det reducerede projekt i delområde I.
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I afsnit om Trafik (tidligere s. 61) ændres afsnit om parkeringsnorm ud fra konkret vurdering for kollegieboliger og skole fra 1 pr. 350 m2 til 1 pr. 425.
På tidligere s. 62 ændres forventet samlet antal parkeringspladser fra 130 til 110 i parkeringskælder og 5 på terræn. På tidligere side 63 ændres forventet samlet antal cykelparkeringspladser fra 1.900 til 1.630 (tallet 1.900 var en fejl i lokalplanforslaget. 1.900 var ud fra en samtidighedsfaktor på
0,9, mens den fastsatte samtidighedsfaktor er 0,8).



I afsnit om Klima og Miljø tidligere s. 65 og 66 ændres afløbskoefficient for delområde II fra 0,75 til 0,4 for etageboligområder, den samlede afløbskoefficient udtages, og det beskrives, at den forventede størrelse for forsinkelseskapacitet ved familieboligerne og bebyggelsen i delområde I pga.
henholdsvis ændret afløbskoefficient og mindre bygningsomfang skal genberegnes.



Illustrationer om Støj og luftforurening revideres ift. revideret støjnotat ud fra reducerede projekter i delområde I og IV.



I afsnit om Forhold til anden planlægning om Miljørapport indsættes afsnit om §13- redegørelse ud fra høringen.



I ikke-teknisk resume i afsnit om Fingerplan 2017 (tidligere s. 75) ændres afsnit om, at lokalplanen giver en byggemulighed, der svarer til maksimalt
147% til 142% (145% når eksisterende høj kælder medregnes).



I afsnit om Rammer for lokalplanlægning (tidligere s. 76) ændres afsnit om supplerende sydvendte opholdsrum til ensidige nordvendte forsker/iværksætter ud mod Åboulevarden fra, at de skal etableres på hver etage til, at de kan etableres som dobbelthøje rum for boliggrupper på to etager.



Afsnit om vurdering af bebyggelse over 6 etager, der forudsætter, at der foreligger et arkitektonisk velbegrundet projekt i sammenhæng med omgivelserne revideres ift. det reducerede projekt i delområde I.



I afsnit om Servitutter (tidligere s. 78) ændres afsnit om servitut om vejadgang til børnehaven på matr. nr. 240b, så det beskrives, at nuværende servitut fortsat er gældende.



I afsnit om museumsloven (s. 79) suppleres med oplysninger om, at området ikke har været intensivt bebygget i nyere tid, og at det ved anlægsarbejder er muligt at støde på jordfaste fortidsminder, og at det er vigtigt at kontakte museet, når nærmere byggeplan foreligger for delvist nedgravet
P-kælder og delvist nedgravet sportshal.



På alle illustrationer i bestemmelserne samt på kortbilag og bilag ændres afgrænsning mellem delområde III og V, således at idrætshallens kælder
kan indeholdes i delområde III.



I punkt 4.6 ændres skolens og kollegieboligernes parkeringsnorm fra 1 pr. 350 m2 til 1. pr. 425 m2.



I punkt 5.1 ændres det samlede maksimale antal m2 fra 40.775 til 39.425 m2, og det samlede maksimale antal m2 fra 24.500 til 23.150 m2 i delområde I.



I punkt 5.2 fastsættes, at ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter angivet på kortbilag 3. Disse ændres med hensyn til afstand til Bülowsvej i delområde I, etageantal og aftrapningen af bebyggelsen i delområde I og bebyggelse i 5. etager udtages i delområde IV, og område til bebyggelse i 4 etager udvides.



I punkt 5.3.2 ændres det maksimal antal etager i delområde I fra 8 til 7 og i punkt 5.3.5 fra 5 til 4 etager i delområde IV.
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I punkt 5.4.1 for delområde I udtages bestemmelser for bebyggelse i 8 etager, og de maksimale koter ændres fra kote 36 til 34,5 for byggeri i 7 etager, og for byggeri i 6 etager fastsættes maksimal kote til 31,50 og i 5.4.4 for delområde IV udtages bestemmelse for bebyggelse i 5 etager.



I punkt 5.5.1 gives mulighed for elevatortårne på 4,3 m som vist med * på kortbilag 3 (her er 3 stk. * i delområde I og 2 stk. * i delområde IV)



I punkt 5.6.2 ændres således, at de supplerende fællesrum ikke skal være på hver etage, men kan etableres som dobbelthøje rum for to etager.



I punkt 6.13.3 gives der også mulighed for delvist pergola-overdækket tagterrasse på det østlige højeste tag som vist på kortbilag 5.



I punkt 7.6.2 henvises til 7.3 vedrørende beplantning mod Åboulevard.



I punkt 7.9.1 udtages gentagelse om beplantning i gårdrum i delområde I.



I punkt 8.1 fastsættes befæstelsesgraden til 40% (maks. afløbskoefficient 0,4) for etageboligområder.



I punkt 8.6 indsættes marginnote om, at byggeriet skal sikres så meget, at der kan tåles 10 cm vand på terræn ved en 100 års regn jf. Klimatilpasningsplanen.



På kortbilag indsættes rettet målestok.



På bilag 7 tydeliggøres, at der i redegørelsen er vist, hvor høje de respektive bygninger kan blive, mens der på bilag 7 er vist maksimale koter ift. kote 0,0 (havets overflade). Der vises værn, solceller og teknik på tagene samt tydeliggørelse af de to daginstitutioner vest for lokalplanområdet.



På bilag 9 rettes snitpile på facadetegninger før og nu af Rolighedsvej 39.



I bilag 14 udtages servitut om vejret.



Kommuneplantillæg 10’s redegørelse ændres, så det fremgår, at lokalplan 223 giver en byggemulighed på samlet 40.100 m2 (plus høj kælder ved
Bülowsvej 27) svarende til en bebyggelsesprocent under ét på 142,5 (145 inkl. eksisterende høj kælder) og bebyggelse i op til 7 etager.
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