
 
 

 
Referat af borgermøde om Platanvej 9-29 6 november 2018 

Borgermødet om Platanvej blev afholdt i Kedelhallen den 6. november for godt 230 - 250 deltagere.  
Der deltog både beboere fra Lejerbos bebyggelse Platanvej 9-29 og borgere fra naboejendommene på 
Platanvej og Carit Etlars Vej.  
 
Fra Frederiksberg Kommune deltog: Udvalgsformand for Bolig- og Ejendomsudvalget Nikolaj Bøgh og 
By og Miljødirektør Ulrik Winge, som ledte mødet. Lejerbos projektleder Jesper Kort Andersen, og 
Arkitekt Elena Rojas fra Vandkunsten præsenterede Lejerbos projekt. Foruden udvalgsformand Nikolaj 
Bøgh (C) var følgende politikere til stede: Alexandra Dessoy (C), Balder Mørk (F), Malte Mathias Løcke 
(S) og Tyge Enevoldsen (Ø). Øvrige deltagere fra Frederiksberg Kommune, Lejerbo og Vandkunsten er 
oplistet nederst på siden. 
 
 
Indlæg fra Nikolaj Bøgh, formand for Bolig- og Ejendomsudvalget 

Nikolaj Bøgh indledte mødet med at fortælle om, hvorfor Frederiksberg Kommune ønsker flere almene 
boliger på Frederiksberg:  

”Der skal være lejeboliger, der er til at betale – også med en almindelig indkomst. Vi ønsker også, at de 
almene boliger er spredt rundt i byen, så der overalt i byen er blandede ejerformer og et varieret udbud 
af boligtyper.”  

Han fortalte også, at de 100 nye almene familieboliger, som Lejerbo bidrager til, er en del af en aftale 
med de almene boligselskaber.   

Nikolaj Bøgh understregede i sit indlæg, at Frederiksberg Kommune stiller nogle krav til nye byggerier, 
som knytter sig til de målsætninger for byen, der blandt andet er beskrevet i Frederiksbergstrategien, i 
kommuneplanen og i arkitekturpolitikken.   

”Vi vil altid stille som krav, at projektet tilfører nye kvaliteter til det omgivende bykvarter, og vi vil sikre, at 
byggeriet har en høj arkitektonisk kvalitet.”  

Nikolaj Bøgh fortalte, at Platanvej skiller sig ud på nogle områder: Bebyggelsen og Platanvej trænger til 
et arkitektonisk løft. Nye familieboliger bidrager til et varieret boligudbud. Bygningerne langs Platanvej 
har mange forskellige højder – op til 14 etager. De fleste huse i området er seks etager eller mere.  

Han fortalte, at med den nye Metrostation på Frederiksberg Allé skal man også se på udviklingen af 
Platanvej, og Lejerbos projekt kan måske bidrage til det.   

Slides fra Nikolaj Bøghs indlæg er vedlagt.  
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Indlæg fra Jesper Kort Andersen, projektleder Lejerbo 

Jesper Kort Andersen indledte med at sige, at Lejerbo deltager i konkurrencen om de 100 nye almene 
boliger med en målsætning om både at udvikle den eksisterende boligafdeling og samtidig at give noget 
tilbage til bymiljøet.  
 
Jesper Kort Andersen fortalte, at i bearbejdningen af projektet har Lejerbo lyttet til de mange indlæg, der 
er kommet og tilpasset projektet efter det: 

• Rækkehusene er fjernet 
• Orangeriet er fjernet 
• Den øverste etage er fjernet (dog får den nye etage små karnapper på taget) 
• Tagterrasserne er væsentligt reduceret 

 
Projektet består nu af: 

• Tagboliger i én etage med små ”karnapper” på taget 
• Et gavlhus mellem de to bygninger ud mod Platanvej 

 
Både tagboliger og gavlhuset skal give et positivt bidrag til bygningernes udseende. Der er i alt tale om 
24 familieboliger med en gennemsnitlig størrelse på 108 m2. 
 
Som udgangspunkt får den nye afdeling et nyt tag og en energiforbedring. I den kommende periode vil 
der være en dialog med beboerne i afdelingen om, hvilke andre forbedringer, der skal arbejdes videre 
med. Eksempelvis er der et stort ønske om at forbedre udearealerne. Andre forbedringer kunne f.eks. 
være:  

• Forskønnelse af facaderne 
• Renovering af altaner  
• Udvidelse af vaskekælder 
• Fornyelse af varmecentral 

De nye boliger vil give afdelingen nogle særlige muligheder for at få et løft, men Jesper Kort Andersen 
understregede, at man også vil lægge vægt på, at projektet bidrager positivt i området, f.eks. med 
renovering af udearealerne. 

 

Indlæg fra Elena Rojas, Arkitekt MAA, Vandkunsten 

Elena Rojas fra Vandkunsten viste tegninger af projektet, som er vedhæftet. Elena Rojas redegjorde for, 
at tagboligerne nu er i én etage, men at en mindre del af boligen, ca. 10 m2, skyder sig op i næste etage. 
Tagboligerne er placeret ud mod Platanvej, så de skygger mindst muligt for boligerne på Carit Etlars Vej. 
Der ligger en altangang foran boligerne, som giver mulighed for ophold og at man kan møde sin nabo.  

Gavlbygningen bidrager arkitektonisk til, at samle gadeforløbet, hvor der nu er et stort hul mellem 
Lejerbos bygninger.  

Slides fra Lejerbos og Vandkunstens indlæg er vedlagt.  
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Referat af debatten på borgermødet 

Ved debatten blev der givet ekstra tid, så alle kunne komme til orde. Debatten varede således 1 time og 
20 minutter. Der var desuden en halv times debat i fire dialogcaféer på baggrund af de udstillede 
plancher og en model. Nedenfor refereres fra debatten i plenum og efterfølgende er listet nogle noter fra 
debatten i caféerne.  

Beslutningsgangen omkring projektet  

Der kom på mødet nogle spørgsmål til, hvorvidt Lejerbo følger de beboerdemokratiske processer, der 
fremgår af almenboligloven. Lejerbo redegjorde derfor for den beboerdemokratiske proces, hvor 
beboerne vil få mulighed for at tage stilling til projektet ved en urafstemning.  

Lejerbo oplyste, at projektet skrinlægges, hvis der i forbindelse med afstemningen i afdelingen viser sig, 
at være stor modstand mod projektet.  

Hvis beboerne stemmer ja ved urafstemningen sender Lejerbo projektforslaget ind til Frederiksberg 
Kommune, som vil tage stilling til projektet og en eventuel igangsættelse af en lokalplanproces for 
området.  

Som led i en eventuel lokalplanproces vil der først blive udarbejdet et forslag til lokalplan, som bliver 
sendt i offentlig høring. I den forbindelse skal Lejerbo blandt andet redegøre for 
facadeskyggediagrammer og andet, der kan belyse påvirkningerne for naboejendommene. 

Formanden for Lejerbos afdeling på Platanvej 9-29 opfordrede til, at beboerne viser åbenhed overfor det 
at få belyst og afvejet alle fordele og ulemper ved projektet.  

Bidrager kommunens midler til forbedringer i afdelingen? 

Der blev spurgt ind til økonomien og det forhold, at den kommunale grundkapital, der skal bruges til at 
bygge nye boliger, også vil bidrage til forbedringer i den eksisterende afdeling.  

Lejerbo svarede, at de nye boliger skal betale for en byggeret i den eksisterende afdeling. Det vil svare 
til, at man ellers skulle ud og købe en grund at bygge på et andet sted. Det er sædvanlig praksis. Det er 
indtægten fra salg af denne byggeret, der kommer beboerne i den eksisterende afdeling til gode til 
forbedringer i afdelingen.  

 
Lignende projekter blev taget af bordet i 1992 og 2004 

Nikolaj Bøgh fik spørgsmålet: Hvorfor tager man projektet op igen, når et lignende projekt i 1992 og 2004 
blev afvist med begrundelse i, at bebyggelsesprocenten var for høj?  

Nikolaj Bøgh svarede, at kommunalbestyrelsen vil stille krav til projektet om, at det skal tilføre kvalitet til 
det omgivende bymiljø.  

Frederiksberg Kommune vil gerne understøtte den blandede by, blandt andet ved at tilføre flere almene 
boliger. Her er Lejerbo kommet med et forslag, som måske kan tale ind i det behov, der er for at give 
bebyggelsen på Platanvej et arkitektonisk løft og samtidig bidrage til at begrønne Platanvej.   

”Det forudsætter, at flere andre kriterier også bliver opfyldt, men man må også respektere, at alle forhold 
endnu ikke er belyst, sagde Nikolaj Bøgh”.  
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Kan boligerne ikke ligge på Hospitalsgrunden? 

En borger mente, at projektet er ”til glæde for få og til ulempe for mange borgere”. Derfor mente han, at 
politikerne bør lytte til de mange protester mod projektet.  

Kan de almene boliger ikke bygges ved Frederiksberg Hospital?, blev der spurgt. Nikolaj Bøgh svarede, 
at det er meget sandsynligt, at der skal bygges almene boliger på hospitalsgrunden, men at der ikke er 
taget beslutning om det endnu, og at Frederiksberg Hospital først flytter i 2023.   

Vi ønsker et grønt Frederiksberg, sagde flere af de fremmødte. Der blev spurgt til, hvordan projektet vil 
gøre Platanvej grønnere?  

Hertil svarede Lejerbos projektleder, at projektet giver mulighed for at skabe nogle forbedringer for 
ejendommen, som f.eks. kan være at forbedre udearealerne omkring bebyggelsen, både forarealerne 
mod Platanvej, og de grønne arealer ud mod Carit Etlars Vej. Hvilke løsninger, der kommer i spil, 
planlægges i samråd med beboerne på Platanvej 9-29.  

P-pladser og trafik på Platanvej 

Flere borgere spurgte ind til antallet af P-pladser tilknyttet Lejerbos projekt og påpegede, at der er en 
mangel på P-pladser i området. Der blev også spurgt til P-pladser i tilknytning til det kommende 
Madkulturens Hus på Frederiksberg Allé. By og Miljødirektør Ulrik Winge svarede, at Madkulturens Hus 
har indbetalt til Frederiksberg Kommunes P-fond, hvor der spares op til anlæg af parkeringspladser. 
Kommuneplanens norm er én P-plads per familiebolig.  

Der blev spurgt ind til planerne for Platanvej, hvor Frederiksberg Kommune har bedt Gehl Architects om 
at beskrive nogle forskellige scenarier. Platanvej er i kommuneplanen udpeget som trafikvej, men det er 
svært at få  plads til både P-pladser, cykler og busser og biler på samme areal. Så det vil blive 
nødvendigt at holde forskellige muligheder op imod hinanden og vælge den bedste løsning. Det er 
besluttet, at der skal køre A-busser i begge retninger, og at de får stoppested ved Metrostationen. 
Desuden er der et ønske om at anlægge cykelstier i forlængelse af cykelstien ved Metroforpladsen.  

Tagboligerne og gavlhuset – den arkitektoniske løsning 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved altangangsløsningen ved tagboligerne. Arkitekt Elena Rojas fra 
Vandkunsten forklarede, at altangangen er så bred, at den både giver mulighed for at sætte nogle 
potteplanter og et lille bord og et par stole ved indgangsdøren, således at der er en opholdszone ved 
boligen. Køkkenet er orienteret ud mod altangangen, og der lægges på den måde op til, at man møder 
sin nabo.  

Tagboligernes indskudte etager på ca. 10 m2 skyder sig op i sjette etage, og blev af arkitekterne kaldt for 
”lanterner”, fordi der er glas hele vejen rundt. Deres primære formål er at trække lys ned i midten af 
boligen, hvor der er et dobbelthøjt rum. De er således tænkt som ganske lette og transparente knaster 
på boligerne.  

Det blev påpeget, at gavlbygningen kan være til gene for beboerne i den anden blok, der har altaner ud 
mod gavlen.  

Stadsarkitekt Claus Sivager gav udtryk for, at altangange ikke hører hjemme på en klassisk 
Frederiksberg-ejendom, men at på Lejerbos ejendom, som er fra 80’erne giver det mening, at undersøge 
om en altangang kan tilføre ejendommen kvaliteter. Claus Sivager tilføjede, at der vil blive set på, 
hvordan bygningen påvirker boligerne i naboblokken.  
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Unge skaber utryghed i området 

På borgermødet nævnte flere borgere det problem, at der er nogle unge, der skaber utryghed i området. 
Det er et problem, som nogle borgere også har skrevet til Frederiksberg kommune om. By og 
Miljødirektør Ulrik Winge fortalte, at Frederiksberg Kommunes boligsociale medarbejdere og SSP 
medarbejder gerne vil tage fat om problemet sammen med Lejerbo.  

Der blev spurgt ind til, hvem der skal bo i de nye boliger, og nogle mente at have fået at vide, at der 
skulle bo flygtninge i boligerne. Denne misforståelse blev rettet. De nye boliger er almindelige 
familieboliger, og de er ikke tiltænkt særlige grupper.  
 

Referat fra dialogcaféerne  

Der blev afholdt fire dialogcaféer på mødet, tre om projektet og én om udviklingen af Platanvej 

 
Dialogcafé a og b om Lejerbos projekt 

Noter: Helene Hjort Knudsen 

Borgere fra Platanvej og Carit Etlars Vej er bekymrede for skyggevirkninger af byggeriet på altaner og 
vinduer – både fra tagboligerne og gavlbygningen.  

Borgerne udtrykte et ønske om, at der sættes ind overfor de unge, der plager området med larm og salg 
af stoffer.  

Dialogcafé c om Lejerbos projekt omkring modellen 

Noter: Astrid Viskum 

Tagboligerne og gavlbygningen 

• Præcise facadeskyggediagrammer på nabobebyggelsen blev efterspurgt. 
• Der var en diskussion om etageantallet, nogle mente, at boligerne reelt er i 2 etager.  
• Tagkarnappen blev drøftet: Hvor stor er den? Får man nok ud af den? Er den transparent, eller 

vil der blive sat gardiner op? 
• Gavlbygningen blev opfattet som meget voldsom, idet den vil kaste en stor skygge og er placeret 

meget tæt på eksisterende altaner. 

Gårdrummene 

• Ikke attraktive i dag. Ligger i skygge og er mos-agtige 
• Hvor er det grønne og attraktive i projektet? 

Øvrige bemærkninger 

• Der blev spurgt til, hvad naboerne får ud af projektet. 
• Nogle naboer gav udtryk for, at bygningerne ikke er blevet vedligeholdt, og at nu skal 

’fællesskabet’ betale. 
• Der er utryghed i området. Kælderen bliver brugt til handel med stoffer, og Lejerbos indsats blev 

efterspurgt.  
• Der blev udtrykt bekymring for Platanvej som trafikvej. Hvad betyder det med hensyn til støj og 

forurening? Vil en højere bygning gøre det værre? 
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Dialogcafé d om udvikling af Platanvej 

Noter: Helle Helena Pröschold 

I forbindelse med dialogcaféen kom en række ønsker og bekymringer frem, som det fremgår af de 
vedlagte illustrationer af inputs, som blev skrevet ned på gule sedler. 

I hovedtræk var der følgende ønsker og overvejelser 

• En del borgere ønsker at vejen forbliver lukket for trafik 
• Der er også et ønske om at vejen bliver ensrettet 
• Borgerne i området er bekymrede for støj fra trafikken 
• Der er et ønske om, at der kommer cykelstier langs hele Platanvej 

Foto af planche med gule sedler er vedlagt. 

 
Afrunding af mødet ved Nikolaj Bøgh 

Nikolaj Bøgh sluttede mødet af ved at takke for det store fremmøde og de indlæg, der havde givet ham 
input til behandlingen af sagen. Nikolaj Bøgh beskrev, hvordan debatten indgår i den videre behandling 
af sagen:   

• En redegørelse for samtlige borgerhenvendelser bliver lagt ved sagen, når den behandles 
politisk – det bliver først i det nye år. 

• Et referat fra dette borgermøde bliver tilgængeligt for politikerne. 
• Projektgruppen vil have fokus på at minimere projektets negative påvirkninger for naboerne. 
• Der kommer også en lokalplanproces med en offentlig høring, hvor I kan indsende høringssvar. 

Politikerne får alle høringssvar.  
• Hvis det bliver til en byggesag, vil projektet blive sendt i nabohøring. 

 

 

Deltagere fra Frederiksberg Kommune, Lejerbo og rådgivere 

Politikere Frederiksberg  

Udvalgsformand Bolig og Ejendomsudvalget Nikolaj Bøgh (C)  

Alexandra Dessoy (C), Bolig og Ejendomsudvalget 

Malte Mathias Løcke (S), Bolig og Ejendomsudvalget 

Balder Mørk Andersen (F), By og Miljøudvalget 

Tyge Enevoldsen (Ø, By og Miljøudvalget  
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Deltagere fra By og Miljøområdet: 

Ulrik Winge, By og Miljødirektør 

Lillian Rasch Madsen, afdelingschef By, Byggeri og Ejendomme 

Claus Sivager, Stadsarkitekt 

Jesper Dahl, byudviklingschef 

Astrid Viskum, byplanlægger 

Helene Hjort Knudsen, boligstrategisk medarbejder, Byggeri og Arkitektur 

Drilon Durmishi, byggesagsbehandler Byggeri og Arkitektur 

Lars Kamp Jørgensen, trafikplanlægger, Vej Park og Miljø 

Helle Helena Pröschold, projektleder, Vej Park og Miljø 

Helle Jessen, administrativ medarbejder, Byudvikling 

 

Deltagere fra Lejerbo og rådgivere 

Gunnar Sørensen, formand for Lejerbo Frederiksberg og Lejerbo 

Anders Kaare, næstformand i Lejerbo Frederiksberg 

Jesper Kort Andersen, projektleder Lejerbo 

Esben Nielsen, forretningsfører, Lejerbo 

Michael Glenvad Andersen, driftschef Lejerbo  

Elena Rojas, Arkitekt MAA, Vandkunsten 

Amalie Brandt Opstrup, Arkitekt MAA, Vandkunsten 

 

Gehl Architects 

Birgitte Bundesen Svarre, Gehl Architects 

 

 
 
Referent  
Helene Hjort Knudsen, Boligstrategisk medarbejder, Arkitekt MAA 
 


