
Fra lukket forskningsmiljø til åben by-
campus
Området har været en del af Københavns Universitet og 
DTU. Universiteterne skal ikke længere bruge området til 
undervisningsformål, og derfor er en større byudviklings-
proces igangsat. På baggrund af et visionsnotat invite-
rede Freja Ejendomme, NREP og Frederiksberg Kom-
mune i februar 2018 tre tegnestuer til et parallelopdrag 
om udviklingen af ’Rolighedsvej Bycampus - fra lukket 
forskningsmiljø til åben bycampus’. Der blev ikke udpeget 
en egentlig vinder, men der er taget afsæt i de idéer, der 
er fremkommet af parallelopdraget, og særligt i forslaget 
fra Team EFFEKT/CFBO. Helhedsplanen, der er en vide-
rebearbejdning af parallelopdraget, er udarbejdet i et tæt 
samarbejde mellem kommende aktører og kommunen.

Visionen for området er, at skabe en grøn, levende og 
åben bycampus. Det skal blive et godt sted at bo, gå 
i skole, studere, forske, udvikle, dyrke idræt og tage 
ophold. Det skal blive et område, der naturligt inviterer 
lokalområdet og byen indenfor, og skaber nye muligheder 
for ophold og aktivitet langs Den Grønne Sti.  

Stedet
Helhedsplanområdet er mod nord afgrænset af Åbou-
levard Det er en stærkt trafi keret og vigtig indfaldsvej 

Rolighedsvej Bycampus
- startredegørelse for boliger, idrætshal, park og skole

Projekt / Fakta
Grundejer: Freja Ejendomme og Frederiksberg 

Kommune
Bygherre:  NREP, Frederiksberg Kommune og 

Ejendomsselskabet Den Franske Skole
Rådgiver: EFFEKT, CFBO, Holscher Nordberg, 

MOE

Beliggenhed:  Mellem Rolighedsvej, Bülowsvej, 
Åboulevarden og Den Grønne Sti

Matrikelnr.: 13ed, 240a, 240c og 240d på samlet 
ca. 27.678 m2

Størrelse: Ungdomsboliger mv. vil udgøre ca. 
24.500 m2   og familieboliger ca. 2.000 
m2. Idrætshal udgør ca. 3.000 m2 og 
skole ca. 11.200 m2. Max. 6-8 etager 
mod Åboulevarden, max. 6-7 mod Bü-
lowsvej og max. 4 mod Rolighedsvej.

 
Parkering:  Der forventes ca. 170 parkeringsplad-

ser samt ca. 2.200 cykelparkerings-
pladser.

Opholds- ca. 14.000 m2 svarende til 30 % af 
arealer:  etagearealet for små boliger, 50 % 

for skole og familieboliger og 10% for 
idrætshal og erhverv.
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havns Universitets Campus er beliggende på den sydlige 
side af vejen. Mod vest løber Den Grønne Sti, der er en 
regional gang- og cykelsti fra Valby, gennem Frederiks-
berg, til Lyngbyvej. Den Grønne Sti binder uddannelses-
institutionerne på Frederiksberg sammen (fi g. 2). En del 
af Københavns Universitet, KU SCIENCE, har til huse i 
bygningerne vest for helhedsplanområdet. Dette område 
er karakteriseret ved campusbygninger, drivhuse og store 
grønne træer og grønne uderum. 

De eksisterende bygninger i området består af forskel-
lige bygningstyper med nyere laboratorier i 4 høje etager, 
ældre længer i én etage og klassiske bymæssige frede-
riksberg-ejendomme af varierende arkitektonisk kvalitet. 
To af områdets bygninger har høj bevaringsværdi og fast-
holdes i helhedsplanen. Området rummer også en ældre 
badmintonhal. Området er hegnet og ret utilgængeligt. 

Hovedgreb
Det primære hovedgreb er at koble et større, grønt rum 
på Den Grønne Sti centralt i området, i tæt forbindelse 
med en ny delvist nedgravet idrætshal (fi g. 1). Langs 
Åboulevard, Bülowsvej og Rolighedsvej skaber en grøn 
kant en visuel sammenhæng i området, så bebyggelsen 
fremstår som beliggende inde i et grønt campusområde 
(fi g. 3). 

To stræder opdeler området i tre ’bånd’. Mod nord 

Fig. 1 Helhedsplanen er disponeret med kollegieboliger og boliger til unge nyuddannede og iværksættere mod nord (vist med gult), 
en centralt beliggende park på begge sider af Den Grønne Sti i tæt sammenhæng med ny idrætshal (vist med lyseblå), familieboliger 
indrettet i den bevarede bebyggelse ved Bülowsvej 27 (vist med rødt) og en ny Prins Henriks Skole bygget op omkring bevaret bygning 
ved Rolighedsvej 25 (vist med gråt). Illustrationen viser maksimale højder og bebyggelsesprincip med skala og tæthed.

Fig. 2 Den Grønne Sti er en regional sti, der binder en række 
campusområder og parker sammen. ’Rolighedsvej Bycampus’ 
knytter sig med sin bebyggelse og park til denne struktur. 

til Frederiksberg og København, der her har et bugtet 
forløb, med klassiske boligkarréer på den nordlige side. 
Mod øst afgrænses området af Bülowsvej og en række 
boligkarréer. Mod syd ligger Rolighedsvej, hvor Køben-
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planlægges små boliger til studerende og young profes-
sionals. I det midterste bånd ligger park, idrætshal og 
bevaringsværdig bygning. I båndet mod syd tegnes på en 
ny lokalitet til Prins Henriks Skole.

Rolighedsvej Bycampus skal bestå af en række bygnin-
ger og anlæg, der i sammenhæng skaber et campus-
område, der opleves grønt og åbent og med en varieret 
campusbebyggelse, der indrammer den centrale aktive 
park. Bygningerne er højest mod Åboulevard, og trapper 
ned mod Rolighedsvej. De to bevaringsværdige bygnin-
ger er inkorporeret. Mod Åboulevard er den nye bebyg-
gelse sammenhængende, for at kunne skærme området 
mod trafi kstøj, så der kan skabes gode opholdsarealer 
med tilstrækkelig lav støjbelastning. Øvrig ny bebyggelse 
underbygger princippet om campusplanens åbne og 
varierede karakter, med selvstændige og sammenstil-
lede bygninger, - mod nord bundet sammen af et hævet 
gårdmiljø og mod syd af et fælles stueplan.

De to stræder fra Bülowsvej mod øst til KU’s campus 
mod vest og Den Grønne Sti åbner området og binder 
det sammen på tværs, hvilket sikrer mange direkte forbin-
delser fra parken og idrætsfaciliteterne til de omkringlig-
gende kvarterer med gader og stræder (fi g. 4). Området 
disponeres på de gåendes og cyklendes præmisser, 
uden mulighed for gennemkørsel med bil. 

Delområder
I den nordlige del af området udlægges areal til en ny 
boligbebyggelse mod Åboulevard og mod en del af Bü-
lowsvej. Bebyggelsen i 4-8 etager danner mindre grønne 
fællesrum/gårdrum med visuel og funktionel forbindelse 
til parken og det nordlige stræde (fi g. 7). 
Bebyggelsen mod nord indrettes til 1 vær. ungdoms- og 
1-2 vær. Young Professionals-boliger (nyuddannede unge 
og iværksættere). Flere steder, bl.a. mod Åboulevard 
indrettes ensidigt belyste boliger, hvor facaderne f.eks. 
kan vinkles, således at vinduer bliver orienteret mod øst 
med et fl ot kig ned af Åboulevarden. I umiddelbar nær-
hed af ungdomsboligerne etableres på de enkelte etager 
fællesrum/-køkkener med altaner, hvor disse er orienteret 
mod de støjskærmede områder, dvs. gårdmiljøerne og 
parken. Bebyggelsen skal i stueplan, strategiske steder, 
have blandede byfunktioner som butikker, småerhverv, 
caféer, fælles områder til studier, samværd og inovative 
erhverv, der inviterer til fællesskaber for området og ska-
ber byintegration .

Centralt placeres en ny park i tilknytning til Den Grønne 
Sti, som skaber en naturlig ankomst til området for gå-
ende og cyklister, og som binder området sammen med 
den øvrige by. 

Inden for det tilstødende område, placeres en ny idræts-
hal i to plan, der bl.a. skal erstatte den eksisterende bad-

Fig. 3 Den grønne struktur består af grønne beplantede kanter mod de tre veje, i sammenhæng med strukturen på naboområdet mod 
vest. En ny park placeres centralt i området og tilbyder opholdsmuligheder og aktivitet i tæt tilknytning til den grønne sti. Hovedparten 
af de eksisterende træer bevares og suppleres med nye træer og ny beplantning. 



Fig. 4 To tværgående stræder kobler 
sig til udadvendte facader og inviterer 
til ophold og til bevægelse på tværs af 
området.

Fig. 5 Parken og parkens kanter skal 
indgå i en tæt sammenhæng med de 
omkringliggende bebyggelsers funktio-
ner og uderum.

Fig. 6 Adgang til området og øvrige 
trafi kale løsninger. Brandvejen skal 
ikke fremtræde som vej, men som en 
del af det nordlige stræde og en del af 
Den Grønne Sti.



mintonhal. Hallen ligger i forlængelse af parken, så park 
og hal har mulighed for at ’fl yde sammen’ og drage nytte 
af naboskabet og skabe synergi for bylivet (fi g. 5). 
Den skal fremstå let, åben og indbydende, med mulig-
hed for kig ind til den indre aktivitet, på balanceret vis, 
så sportsfunktionernes behov og ønskede fagprofi l også 
tilgodeses. Hallen udformes så den inviterer til brug af 
hallen og ophold langs facaden. Foyer og tilknyttede 
brugerfunktioner orienterer sig mod stræder og parken. 
Der arbejdes med en naturlig overgang fra parken ned 
mod badmintonhallen, der ligger halvt nedgravet, og der 
kan arbejdes med en udkragning af den øverste hal mod 
parken for at skabe et overdækket udendørs opholds- og 
aktivitetsareal. Udgangspunktet er, at hallens størrelse 
er på ca. 2.800 m², men at størrelsen kan øges. Dette 
kan eksempelvis ske ved en udkragning mod parken, der 
også skaber plads til yderligere funktioner inde i hallen, 
eller ved underdelte etager inde i bygningen.

Mod Bülowsvej ligger den eksisterende bevaringsvær-
dige bebyggelse i 2½ etager, der planlægges indrettet til 
familieboliger.

Mod syd, langs Rolighedsvej, placeres en ny Prins 
Henriks Skole i 1-5 etager, som rummer børnehave, 
grundskole og gymnasium. Den bevaringsværdige 
bygning mod Rolighedsvej i 3½ etager, bliver en central 
del af skolens fællesrum. Den fl ankeres af nye forskudte 
bygningskroppe i 3-5 etager. En gennemgående base 
forbinder bygningerne i et fælles stueplan, og sikrer let 
passage mellem skolens forskellige afdelinger. Basens 
tag bliver et hævet areal, der udgør sikrede og forbundne 
uderum til brug for skolens elever. Skolens hovedindgang 
orienterer sig mod Rolighedsvej, hvor det grønne forareal 
giver skolen en åben og udadvendt karakter. På nordsi-
den af bebyggelsen er der udgang til parken og idræts-

hallen samt serviceadgang (fi g. 8). 

Landskab og Byrum
Parken skal indrettes ud fra temaerne ’bevægelsespark’ 
og ’en frodig park’, hvor der etableres et beplantnings-
mæssigt greb, som markerer campusrummet og skaber 
et særligt sted langs, og i integration med stien. 

De to øst-vestgående stræder, skal være belagte pas-
sager med træer, plantebede og steder til ophold. På 
specifi kke steder udvides stræderne med kanter, trapper 
eller bænke. 
Med udgangspunkt i de bevaringsværdige og eksisteren-
de træer skabes en naturlig grøn kant langs de tre veje. 
Langs Åboulevard giver den grønne kant en buffer til 
ungdoms- og Young Professionals-boligerne. Langs Bü-
lowsvej placeres forhaver og regnbede. Mod Roligheds-
vej etableres en bred offentlig tilgængelig forplads med 
store og markante træer, som synliggør mødet mellem 
byen og skolen og danner en situation i slægtskab med 
forarealet ved KUs bygning på Rolighedsvej 23.

I henhold til spildevandsplanen skal afl øbskoeffi cienten 
(afstrømningen fra området) fastsættes ud fra de forskel-
lige arealanvendelser. Det forventes, at lokalplanområdet 
samlet set får en maksimal tilladelig afl øbskoeffi cient 
omkring 0,67. I overensstemmelser med kommunens 
klima- og skybrudsplaner arbejdes der for, at der tilbage-
holdes yderligere vand ved brug af LAR med regnbede, 
lavninger og grønne tage m.v. Dette vil også medvirke 
til at øge biodiversiteten og det grønne udtryk i området. 
Jordbundsforholdene forventes ikke at være egnede til 
nedsivning – LAR-anlæg, herunder parken, forventes 
derfor designet med forsinket overløb til kloak. Parken 
samt området i øvrigt forbindes til de planlagte skybruds-
veje i Rolighedsvej og Åboulevard.

Fig 7 Udadvendte- og fællesfunktio-
ner (vist med orange, gult og grønt) 
bliver placeret i den nordlige bebyg-
gelses nedre etager. Fællesarealer 
for boligbebyggelsen fortsætter 
op gennem etagerne, som vist på 
princip herover. Mod gårdrummet 
nærmest Bülowsvej forventes der 
placeret boliger (vist med mørke-



Opholdsarealer
Boligerne mod nord vil få fælles semiprivate opholdsare-
aler i de hævede gårdrum, hvorfra der etableres gode og 
åbne fysiske og visuelle forbindelser til stræde og park. 
En stor del af parken vil indgå og blive indrettet som en 
offentlig tilgængelig del af bebyggelsens opholdsarealer. 
Herudover etableres store fælles altaner og tagterrasser 
til beboerne. Opholdsarealer til familieboligerne etableres 
i haverum, forhaver og på altaner.

Skolens opholdsarealer vil primært ligge på taget af den 
fælles stueetage og på tagterrasser. Herudover vil en 
del af forarealet mod Rolighedsvej, der er skærmet mod 
støj, og evt. også en del af lommeparken indgå som 
opholdsareal til skolen. Af sikkerhedsmæssige årsager vil 
skolens opholdsarealer på tagfl aderne ikke blive offentligt 
tilgængelige.

Trafi k og parkering
Med én samlet parkeringsløsning sikres, at størstedelen 
af helhedsplanområdet helt friholdes for biler (fi g. 6).  
Parkeringspladserne til området etableres i én, halvt 
nedgravet, parkeringskælder under bebyggelsen på 
den nordlige del af området. Vejadgang til parkerings-
kælderen sker alene fra Bülowsvej via eksisterende 
vejadgang. På terræn etableres vendeplads og ca. 13 
parkeringspladser til bl.a. handicapbusser og servicebiler. 
Der etableres en servicevej, der udelukkende benyttes til 
renovationskøretøjer, servicevogne m.v. Udkørsel herfra 
sker via ny vejadgang til Bülowsvej. Denne servicevej, 
samt det nordlige stræde og en del af Den Grønne Sti, vil 
også blive udformet som redningsvej.

Langs Rolighedsvej ombygges kantstensparkering til 
korttids- og kiss’n’ride parkeringspladser, og langs Bü-

lowsvej fastholdes de eksisterende parkeringspladser. 
Dog nedlægges 6 parkeringspladser på vejen i forbin-
delse med etablering af svingbane og ny udkørsel.

Der vil ved Den Grønne Sti blive etableret gode til-
slutnings- og krydsningsmuligheder, så der sikres god 
adgang til parken og den nye bebyggelse. 

Cykelparkering etableres hovedsageligt nær indgange på 
terræn og i nødvendigt omfang i konstruktion (kælder og 
stueetage). Opholdsarealerne/byrummene skal indrettes, 
så der skabes gode rammer for aktivitet og cykelparke-
ring skal integreres, så dette understøttes. 

Busholdepladsen langs Rolighedsvej fl yttes vest for Den 
Grønne Sti, for at opnå et tilstrækkeligt antal korttidspar-
keringspladser til afsætning/afhentning af børn til skolen.

Plan og strategi
Kommuneplan
Området er omfattet af Kommuneplan 2017’s rammeom-
råder 6.O.19 med max. bebyggelsesprocent 160% - max. 
6-8 etager og rammeområde 6.O.18 med max. bebyg-
gelsesprocent 110% - max. 6-8 etager - begge udlagt til 
offentlige formål i form af undervisnings- og forsknings-
institutioner med lang række tilknyttede faciliteter. Den 
Grønne Sti ligger i rammeområde 6.R.1 til rekreative 
formål (kun bebyggelse til områdets funktion: cykel- og 
gangsti). Den samlede rummelighed for projektområdet 
er, ud fra de nuværende matrikler og den gældende kom-
muneplanramme, 38.050 m2. 

En forudsætning for, at helhedsplanen kan realiseres 
er, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som giver 
mulighed for opførelse af de bebyggelser, som skitseret i 
nærværende startredegørelse.

Fig 8 Skolen organiseres omkring en beva-
ringsværdig bygning, med to grupper af nye 
sammenstillede bygninger. En sammenhæn-
gende stueetage binder skolebebyggelsen 
sammen og stueetagens tag fungerer som 
sikret udeareal for skolen.



Den samlede skitserede bebyggelse udgør i alt ca. 
40.450 m², hvilket med det samlede områdes grund-
størrelse på 27.678 m² (inklusiv arealer til park og sti), 
giver en overordnet bebyggelsesprocent på ca. 146 %. 
Af hensyn til den videre bearbejdning af boligbyggeriet 
samt idrætshallen, foreslås det at kommuneplantillæg-
gets maksimale byggerummelighed hæves til 41.500 
m2, hvilket svarer til en overodnet bebyggelsesprocent 
på 150. 

Projektets hovedtanke er, at de forskellige elementer 
og funktioner ses i et samlet greb for hele området. 
Så der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der 
opdeler området i henholdsvis område til blandede by-
funktioner, offentlige formål og rekreative formål, men 
som fastsætter byggerummelighed, opholdsnormer, 
parkeringsnormer, affl øbskoeffi cienter og skybrudssik-
ring under ét (fi g. 9).

Der stilles jf. kommuneplanens parkeringsnorm, ud 
fra de nu skitsede bebyggelser og anvendelser, krav 
om 2.224 cykelparkeringspladser indenfor lokalplan-

området. Der er ved de aktuelle anvendelser mulighed for 
konkret vurderinger og det endelige antal cykelparkerings-
pladser vil blive fastsat i lokalplanen.

Der stilles ud fra parkeringsnormen, ud fra de nu skitsede 
bebyggelser og anvendelser, krav om bilparkeringspladser 
svarende til 204 pladser. Der er ved de aktuelle anvendel-
ser mulighed for konkret vurderinger og det endelige antal 
parkeringspladser vil blive fastsat i lokalplanen.

Der stilles jf. kommuneplanen krav om at 100% af parkerin-
gen skal etableres under terræn ved bebyggelsesprocenter 
over 150. Bortset fra ca. 13 parkeringspladser på terræn 
(varelevering, handicappladser mv.), vil al bilparkering ske i 
P-kælder.

Der stilles jf. kommuneplanens opholdsnorm, ud fra de nu 
skitsede bebyggelser og anvendelser og forslag til nyma-
trikulering, krav om opholdsarealer svarende til samlet ca. 
14.215 m2, der fordeles på park/grønne ikke støjplagede 
områder, gårdrum, tagfl ader og større altaner. Der er ved 
de aktuelle anvendelser mulighed for konkret vurderinger 
og det endelige antal opholdsarealer vil blive fastsat i lokal-
planen. 

Nogle træer mod nord og på centrale dele af grunden, der 
er over 25 år, vil blive fældet, mens træer vil blive bevaret 
langs Den Grønne Sti, Rolighedsvej og Bülowsvej. Der vil i 
lokalplanen blive stillet krav om genplantning af erstatnings-
træer i park, gårdrum og på hævede opholdsarealer.

Lokalplan
Området er i dag omfattet af lokalplan 174 for undervis-
nings- og forskningsinstitutioner. Lokalplanen afl yses og 
erstattes af den ny lokalplan.

Frederiksbergstrategien
Frederiksberg har en lang historie som uddannelses- og 
vidensby. Uddannelsinstitutionerne ligger alle centralt 
placeret i byen og er en tydelig del af byens fysik og byliv. 
Campusområderne - de ældre såvel som de nye - er med til 
at skabe kvalitet og oplevelser i byens rum og uddannelses-
institutionernes grønne anlæg er vigtige rekreative områder 
i byen.

Miljøscreening
Forvaltningen vil foretage en screening af de miljømæssige 
konsekvenser med henblik på at vurdere, om det skal ud-
arbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering 
og planer og programmer og om projekter indenfor området 
skal VVMscreenes.

Opmærksomhedspunkter
- der skal være opmærksomhed på store kloak- og regn-
vandsledninger, der skærer områdets nordøstlige hjørne,
- der skal være bestemmelser, der sikrer de to bevarings-
værdige bygninger,
- supercykelstien skal opretholde sin status.

Fig 9 Helhedsplanen med de omgivende bebyggelser. Inden 
for helhedsplanens område deles området op i nye matrikler 
til de forskellige funktioner, mens planen er disponeret med 
fælles parkeringsløsning, fælles regnvandshåndtering, større 
områder som fælles opholdsarealer, ligesom byggerumme-
ligheden er set under ét. 
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Opholdsarealers % af etagearealer: 
Familieboliger:    50 %
Ungdomsboliger:    30 %*
Institutioner til børn og unge  50 %*
Andre inst., erhverv og undervisning 10 %
*kan vurderes konkret

Cykelparkering: 
Familieboliger    2 pr. bolig
Ungdomsboliger:   2 pr. bolig
Institutioner, undervisning og erhverv: 1 pr. 25 m2*
*kan vurderes konkret

Bilparkering:
Familieboliger    1 pr. bolig
Ungdomsboliger:   1 pr. 200 m2*
Institutioner og undervisning:  1 pr. 150 m²*
Erhverv    1 pr. 50 m2*
*kan vurderes konkret

Fokus for det videre arbejde
Det er hensigten med den videre lokalplanproces at have 
særlig fokus på følgende punkter:

• Arkitektur I den videre bearbejdning skal der fast-
sættes facadeudtryk ud fra ’campustypologi’, med 
fokus på en karakterfuld helhed og en diffententie-
ring i de enkelte bebyggelser. Bygningstyperne skal 
understreges med stofl ighed, detaljering, variation, 
markering af stueetagen, taget, hjørner osv. Særligt 
udtrykket mod Åboulevard med den store skala, skal 
løses og udformes arkitektonisk fl ot. Dette er jf. kom-
muneplanen en forudsætning for, at der kan bygges i 
mere end 6 etager. Teknik skal integreres i tagfl ader 
og facader.

• Anvendelse Mod nord skal der arbejdes videre med 
konkret placering af udadvendte funktioner i bebyg-
gelsen, der sikrer byintegration og understøtter byliv, 
iværksætteri og forskningsmiljø.

• Forbindelser og sammenhænge
Der skal arbejdes med en sammenhæng til en evt. 
udbygning af KUs arealer mod vest og der skal 
sikres åbne kig gennem stræder frem til park og 
gode overgange fra stræder til gårdrum og tilstø-
dende funktioner. Stræderne skal videreudvikles, så 
byintegrationen sikres med indbydende forløb. Der 
skal være optimal adgang for cyklister f.eks. fra det 
nordvestlige hjørne af området. Detaljerede løsninger 
for krydsning af Den Grønne Sti skal have fokus på 
hastighed, sikkerhed og overblik. Der skal arbejdes 
med kotering omkring stien, for let tilgængelighed og 
naturlige sammenhænge.

• Park og grønne områder/kanter Træer og grønt i 
have- og pladsrum og bevægelses- og opholdsmulig-
heder, udeundervisning, skybrudssikring, frodighed/
havefornemmelse skal via anlægs-, belægnings- og 
beplantningsprincipper udvikles sammen med en 
styrkelse af den grønne campuskant hele vejen 
rundt. Dette kan f.eks. ske via ’Byrumsblade’ der kan 
indgå som lokalplanbilag. Der skal arbejdes for et 
godt microklima (vind, sol og støj) på udearealer.

• Boliger - Ensidige boliger skal bearbejdes ift. sol- og 
dagslys, støj og forurening, ved at boligkonceptet 
tilpasses planen og der sikres en fl ot arkitektonisk 
løsning. Der skal skabes en fornuftig vægtning mel-
lem fordelings-, fælles- og boligareal i relation til 
boligkvalitet. Fællesarealer skal således supplere 
den enkelte bolig. Boligbebyggelsen skal være ’åben 
og inviterende’ og sikre mulighed for fællesskab både 

indendørs og udendørs og have aktive funktioner for 
en god sammenhæng med tilstødende udearealer.

• Idrætshal Der skal tegnes videre på en idrætshal 
med god sammenhæng mellem  ude- og inde. Arki-
tektonisk skal den store bygningskrop detaljeres, så 
den passer ind i området og giver en fl erhed af aktiti-
vitets- og idrætsmuligheder, f.eks. ved udkragning at 
den øverste sal, så der bliver udendørs overdækkede 
områder.

• Skole Ved Prins Henriks Skole skal der arbejdes 
videre med overgangen mellem de offentlige og pri-
vate fl ow på skolens udendørs opholdsarealer og en 
god overgang til park og stræde i en balance mellem 
åbenhed og sikkerhedsforhold. 

• Parkering og opholdsarealer Der skal være til-
strækkelige parkerings- og opholdsarealer. Der skal 
fastsættes fælles udnyttelse af parken. Hvis opholds-
arealer ikke i tilstrækkelig grad kan indpasses for den 
samlede bebyggelse, kan der blive behov for reduce-
ring af bebyggelsen eller ændringer til anvendelser, 
der ikke har så stort opholdsbehov (f.eks. erhverv).

• Bæredygtigt byggeri Der skal arbejdes videre med 
løsninger, så der skabes et miljømæssigt bæredygtigt 
område. 


