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OMRÅDET I DAG
Prins Henriks Skole ligger i en tæt, grøn og hem-
melig lomme, afsondret og alligevel helt centralt på 
samme tid. Skolens eksisterende ældre bygninger, 
har siden de blev opført i 1855 og 1880 fungeret 
som skole, og er opført som noget af det tidligste 
byggeri i området. Sidenhen er karréerne blev opført 
rundt om skolen, og har dannet den karakteristiske 
bystruktur, med de markante handesstrøg, Gl. Kon-
gevej og Værnedamsvej som vi kender det i dag. 
Skolens tre hovedbygninger; Værnedamsvej 13a og 
13b og Frederiksberg Allé 22a, fremstår klassiske, 
med høje etager og fine detaljer. Centralt i skolegår-
den står et gammelt smukt platantræ. 

Udsyn til baghuse og grønne gårde på nabogrunde 

Det er visionen at udvikle et af byens gårdrum til en attraktiv destination på grænsen mellem Frederiksberg 
og Vesterbro. Hvor livet langs Værnedamsvej forgrener sig ind mellem bygningsfacaderne, til et oplevel-
sesrigt og grønt gårdmiljø, med spisesteder, små butikker, værksteder, mindre byhotel og boliger. 

Fra privat  skolegård til unikt bymiljø

Prins Henriks Skole, som i dag er placeret i karrémil-
jøet mellem Værnedamdsvej, Gl. Kongevej, Frede-
riksberg Allé og Sankt Thomas Allé, har i mange år 
bidraget til lokalområdets særlige stemning og ånd. 
Når skolen får ny adresse, eleverne flytter ud og nye 
brugere flytter ind, er det ambitionen at skolens tidli-
gere område fortsat skal bidrage til byens liv. 
Med sin centrale placering mellem karakteristiske 
handelsgader på Frederiksberg, er det et unikt ud-
gangspunkt for at udvikle og skabe et særligt miljø i 
byen. 

Stedet rummer kulturhistorisk værdi og bevarings-
værdige bygninger og skal derfor omdannes i en 
balance, hvor nyt blandes med gammelt på en 
nænsom og respektfuld måde, der tilfører yderligere 
værdi og arkitektonisk kvalitet. 

VISION FOR UDVIKLINGEN AF 
OMRÅDET DER I DAG HUSER 
PRINS HENRIKS SKOLE
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riksbergske forhaver. Passagen fra skolegården skal 
udformes i overensstemmelse hermed. 

VISION FOR FREMTIDEN 
En ny bystruktur
Med udviklingen af Værnedamsvej 13a og 13b samt 
Frederiksberg Allé 22a er der mulighed for at forme 
en ny type bystruktur, hvor den almindeligvis luk-
kede karré åbner sig for offentligheden. Inspireret af 
Hackescher Höfe i Berlin, Marais-kvarteret i Paris og 
stemningen på Værnedamsvej og i Tullinsgade, er 
det ønsket at skabe et tæt, levende, grønt og eksklu-
sivt bymiljø, hvor mennesker bor, mødes og ophol-
der sig året rundt helt ind i baggårdsmiljøet. 

Idéen er at forlænge nærområdets summende gade-
liv til den gamle skolegård, med primær ankomst via 
passagen fra Værnedamsvej og at udvide og trans-
formere de smukke gamle bygninger, og omdanne 
skolegården til spændende byrum med forbindelser 
på tværs. 
Med variation i bygningshøjder, en kombination af 
oprindelig og ny bygningsmasse, smalle stræder og 
passager samt mindre pladsdannelser, et det tanken 
at skabe et spændende og karakteristiske miljø i den 
gamle skolegård. 

samt den omkransende karrés indre, giver området 
en helt unik karakter. Det et af ganske få steder hvor 
der er baghuse på Frederiksberg. 
Disse eksisterende kvaliteter, skal indgå i realiserin-
gen af visionen for omdannelsen af området.

Det karakterfulde lokalmiljø
Området er karakteriseret ved et aktivt handelsliv 
på og omkring Vesterbrogade, Frederiksberg Allé 
og Gammel Kongevej, hvor et bredt udvalg af ople-
velser og varer tiltrækker publikum. Værnedamsvej, 
som forbinder Vesterbrogade og Gammel Kongevej, 
er særlig attraktiv. Bygningerne er indrettet med 
små, eksklusive butikker i stuen og med fortrinsvis 
beboelse opefter. Særligt de mange udadvendte 
funktioner, i form af caféer og butikker i gadeplan, 
bidrager til det pulserende gadeliv. Borde og bænke, 
markiser og åbne døre, vinduer og luer til bestilling 
sikrer en interaktion mellem gadens liv og bygninger-
nes indre og denne interaktion skal trækkes med ind 
i baggårdsmiljøet.

Mod sydvest er der fra Prins Henriks Skole passage 
til Skt. Thomas Plads og Frederiksberg Allé. Her er 
byen anderledes rolig og åben. Langs Frederiksberg 
Allés brede fortove spadserer man under alléens 
trækroner, langs mondæne facader med spredte 
caféer og forretninger og de karakteristiske frede-
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Tilføjelse af nyt byggeri
Det er udviklers ønske at omdannelsen af området, 
både sker ved at ændre anvendelsen af eksiste-
rende bygninger, og samtidig tilføje yderligere nye 
etagemeter. Udvikler foreslår at nyt byggeri blandt 
andet kan tilføjes som yderligere 1-3 etager oven 
på eksisterende byggeri som i dag er 3-4 etager, 
og som tilbygninger  i op til 6 etager. Samt i form 
af mindre selvstændige baghuse i 1-3 etager, med 
publikumsorienterede funktioner og tagarealer med 
offentlig adgang. 

Nye funktioner
Der kan skabes liv og aktivitet, med en blanding 
af små butikker, småerhverv, værksteder, gallerier, 
caféer og spisesteder, attraktive boliger og et mindre 
byhotel. Det er ambitionen at gøre området til en at-
traktion for både beboere, naboer, erhvervsdrivende, 
handlende og turister i fremtiden. 
Ved at blande offentlig og private zoner, og variere  
byrummenes indretning og funktioner, skal det sikres 
at området fremadrettet kan imødekomme mange 
forskellige brugergruppers behov.

Fredelige byrum og nye forbindelser
Et gennemgående træk skal være en prioritering af 
de bløde trafikanter, hvor stræder og pladser udfor-
mes til ophold og gående, med mulighed for at par-
kere sin cykel. Området skal i videst muligt omfang 
friholdes fra biler og anden tung trafik og parkering 
skal primært foregår i underjordisk parkeringskælder.

De nye byrum vil skabe forbindelse mellem Værne-
damsvej og Frederiksberg Allé på tværs af gårdrum-
met. Muligheden for at skabe yderligere forbindelse 
mellem skolens område og omkringliggende gader 
via portåbninger og på tværs af nabomatrikler, skal 
undersøges i den videre udvikling i samarbejde med 
områdets beboere og bygningsejere. 

Frederiksbergstrategien, Kommuneplanen og 
Erhvervstrategien
Visionen om udviklingen af området er i tråd med 
Frederiksbergstrategien, der har et mål om at styrke 
og videreudvikle Frederiksbergs unikke identitet 
og særlige stemning med smukke bygninger, fine, 
velvedligeholdte byrum og om at udnytte kulturmiljø-
erne som en aktiv ressource. Visionen tager afsæt i 
de konkrete kulturhistoriske værdier og særkender i 
kvarteret og understøtter at forandringerne sker med 
vægt på arkitektonisk kvalitet, identitet og bevaring 
af bygninger og kulturmiljøer. 

Frederiksbergstrategien lægger også op til at byen 
skal invitere til, at borgere og gæster bruger byens 

Visionsnotat

Borgerdialog
Interessentinddragelse

Startredegørelse Lokalplanproces

Politisk behandling af visionsno-
tat og vedtagelse igangsættelse 
af forudgående offentlig høring

september

Politisk behand-
ling af startrede-
gørelse 

8 ugers høring 
og borgermøde

14. Maj

Politisk behandling af for-
slag til lokalplan og forslag 
til kommuneplantillæg

Politisk behandling og ende-
lig vedtagelse af lokalplan og 
kommuneplantillægPolitisk 

behandling:

20192018

Proces- og foreløbig tidsplan

Opfølgende interessent-
inddragelse

Området 1:3000

Lokalplanproces

Interessentinddragelse, åbent 
hus-arrangement og forudgå-
ende offentlig høring i 4 uger. 
Borgere kan indsende idéer 
og forslag

primo 2019 medio 2019
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FAKTA
Grundareal 5.160 m2

Samlet bygningsareal 6.012 m2, heraf  1364 m2 højtliggende 
kælder.

KOMMUNEPLAN 2017 
Området er aktuelt omfattet af 3 rammeområder i gældende 
kommuneplan:

Rammeområde: 7.C.1 Allégade/Frederiksberg Allé
Anvendelse: Blandede byfunktioner - foruden boliger især 
kulturelle aktiviteter, caféer og restauranter, forlystelser samt 
kontor- og serviceerhverv - herunder specielt publikumsoriente-
rede serviceerhverv.
Maks. bebyggelsesprocent: 150
Maks. etageantal: 6 etager
Supplerende bestemmelser: 
Stationsnært kerneområde: De klassiske kulturstrøg.
Detailhandel: Frederiksberg Allé er bydelsstrøg Inden for et 
delområde kan etableres en underjordisk metrostation med 
tilhørende overfladelementer. Byrummet omkring stationen kan 
udformes med bebyggelse og skal udformes som en velfunge-
rende arkitektonisk helhed med god indpasning i omgivelserne 
og skal opleves som trygt at færdes i. Delområdet er omfattet af 
lokalplan 155.
*Byudvikling ved Frederiksberg Allé St.

Rammeområde: 7.C.2 Gl. Kongevej
Anvendelse: Blandede byfunktioner i form af butikker, kontor- 
og serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser, hotel- og 
kongresfaciliteter, kulturelle aktiviteter samt boliger. Facadebe-
byggelsens nederste etage (stueetagen eller kælderetagen) må 
kun anvendes til detailhandel, særligt
publikumsorienterede serviceerhverv, caféer og restauranter, 
forlystelser, kulturelle aktiviteter o.l.
Maks. bebyggelsesprocent: 150
Maks. etageantal: 6 etager 
Supplerende bestemmelser: 
Stationsnært kerneområde: De centrale centerstrøg. 
Detailhandel: Den centrale bymidte  

Rammeområde: 7.E.1 Frederiksberg Allé
Anvendelse: Erhvervsområde: kontor- og serviceerhverv under 
1.500 m2, undervisningsformål
Maks. bebyggelsesprocent:  110
Maks. etageantal: 6 etager

I området er der bygninger, som er udpeget som bevaringsvær-
dige i Kommuneplan 2017.
Del af området indgår i erhvervsstrukturen og detailhandels-
strukturen i kommuneplanens retningslinjer.

LOKALPLANER
Området er aktuelt omfattet af 2 lokalplaner:
 
Lokalplan 76 for et område begrænset af Gammel Kongevej, 
Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Allé.
Opførelse af større ny bebyggelse kræver udarbejdelse af ny 
lokalplan

Lokalplan 79 med tillæg for et område imellem og på begge 
sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés 
østside nord for Vesterbrogade, og er et supplement til eksiste-
rende  lokalplaner og byplanvedtægter samt de i kommunepla-
nen fastsatte rammebestemmelser. 
Lokalplanens har til formål at hindre kvalitetsforringende æn-
dringer af områdernes bebyggelses ydre fremtræden, at sikre 
bevaring af karakteristiske bygningsdele og væsentlige dekora-
tive elementer samt at sikre, at ny bebyggelse gives en tilfreds-
stillende  arkitektonisk udformning og indpasning i eksisterende 
bebyggelse.

rum. Ved realisering af visionen, vil området blive en 
del af destinationen omkring Værnedamsvej. Det vil 
indgå som en del af den brede vifte af oplevelser, 
kulturtilbud og butikker, der giver Frederiksberg en 
stærk profil med både traditionelle og alternative 
faciliteter til handel, turisme, kultur.

I Kommuneplan 2017 er det et mål, at der skal være 
flere begivenheder og oplevelser i byen, herunder 
brug af byens rum på nye og anderledes måder og 
at byudvikling skal understøtte og fremme bykultu-
ren, herunder butiksliv og den særlige stemning og 
atmosfære. Visionen for udviklingen til en levende 
oase, der inviterer omverdenen indenfor i gårdmil-
jøet, understøtter disse mål.

Udviklingsproces
Baggrunden for projektet har sit afsæt i Prins Hen-
riks Skoles kapacitetsudfordringer indenfor dets 
nuværende rammer og placering. Derfor har sko-
len planer om, at flytte til byudviklingsområde ved 
Rolighedsvej, og sælge arealer og bygninger ved 
Værnedamsvej.
Den eksisterende bebyggelse og beplantning skal 
vurderes i forhold til bevaring og de muligheder 
der er for sammenspil med ny bebyggelse og små 
grønne pladsdannelser.   

Udvikler ønsker, som en del af projektet, at tilføje nyt 
byggeri i det eksisterende karrémiljø. Det sammen 
med en ændret anvendelse, vil i givet fald forudsæt-
te at der udarbejdes ny lokalplan og tillæg til kommu-
neplan 2017. 

Udviklingen af området skal ske i fællesskab med 
nuværende og kommende ejer. Der kan samtidig 
skabes et værdifuldt samspil med naboejendomme, 
nærområdets beboere, erhvervsdrivende og ejere. 

Borgerne på Frederiksberg vil blive tidligt inddraget 
gennem en forudgående offentlig høring. Der vil 
samtidig blive afholdt et Åbent hus-arrangement i 
starten af juni, hvor både borgere, naboer og andre 
interessenter får mulighed for at komme med idéer 
og forslag. 
Indkomne idéer og forslag vil indgå i den videre 
bearbejdning af projektet, som mere detaljeret 
beskrives i en startredegørelse som skal politisk 
behandles og vedtages efter sommeferien. Startre-
degørelsen danner grundlag for det videre arbejde 
med et forslag til en lokalplan og forslag til kommu-
neplantillæg. 


