
Baggrund
Området ved hjørnet af Marguerite Vibys Plads og Dirch 
Passers Allé består i dag af en aktivitetspark, kultur og 
bevægelseshuset KU.BE samt et parkeringsanlæg. Det 
er omfattet af tillæg 1 til lokalplan 177 med anvendelse til 
kontor- og serviceerhverv, offentlige funktioner, kulturelle 
formål, idræts- bevægelsesaktiviteter.

Byggefeltet mod Dirch Passers Allé til kontor- og er-
hvervsformål er endnu ikke udnyttet og grundejeren 
ønsker at ændre anvendelsen til boligformål med boliger 
egnet til seniorsegmentet. Anvendelsen af stueplan mod 
Dirch Passers Allè og Marguerite Vibys Plads fastholdes 
til detailhandel samt særlige publikumsorienterede og 
åbne funktioner. Anvendelsen som boliger er ikke for-
enelig med den gældende lokalplan, hvorfor der vil skulle 
udarbejdes en ny.

Sigtet med den ændrede anvendelse er at tilføre Flint-
holm området nogle attraktive boliger og derigennem 
styrke mangfoldigheden i området, særligt området 
mellem metroen og Dirch Passers Allé, der er præget 
af meget erhvervsbyggeri. Anvendelsen understøtter en 
blandet bydel, og forventes at kunne bidrage med mere 
liv, bl.a. til Marguerite Vibys Plads. Publikumsorienterede 
aktiviteter i stueetagen vil styrke byrummet og sammen-
hængen med KU.BE.

Boliger ved KU.BE
- startredegørelse for boliger ved Dirch Passers Allé 12 

Projekt / Fakta

Bygherre  MT Højgaard
  
Rådgiver  Holscher Nordberg Architecture   
  and Planning,
  SLA Landskab

Beliggenhed  Dirch Passers Allé 12-18 

Højde   7 etager og 6 etager mod parken

Anvendelse:
Boliger  ca. 5900 m2

Erhverv /detail ca. 650 m2

Parkering  1 plads pr. bolig
  1 plads pr. 100m2 erhverv.  
  
Cykler  2 pr. bolig

Opholdsarealer  min. 50 pct. af de samlede etagemeter
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med publikumsorienterede aktiviteter, således bidrage 
til mere liv i byrummene. De byrum som husets beboere 
kan blive en aktiv del af. 

Byggefeltet er i dag rektangulært, men ønskes ændret til 
en L-form, der sikrer et bedre lysforhold for boligerne. Det 
skaber også en bedre sammenhæng til parkområdet og 
øger parkens størrelse. Som konskvens heraf forlænges 
facadens længde langs Dirch Passers Allé med ca. 7 
meter. Derved optages adgangen til P-kælderen i bygnin-
gens volumen, hvilket vurderes som en byrumsmæssig 
forbedring.

Det Urbane Gardin er en del af den gældende lokal-
plan og var tænkt som et større urbant aktivitets gardin, 
spændt ud mellem bygningerne, for derved at skabe en 
mere intim byhave. Hegnet havde indbyggede åbninger 
og forskellige funktioner og aktiviteter. Det Urbane Gardin 
er i dag en forudsætning i den gældende lokalplan. Med 
et nyt projekt bliver det Urbane Gardin mindre vigtigt 
for den arkitektoniske idé og kravet ønskes derfor ikke 
fastholdt i en ny lokalplan. Den åbne og inviterende park 
bibeholdes med en synlig forbindelse over metrobanen. 

Arkitektur
Boligbebyggelsen placeres i overgangen fra byhave til 
pladsrum og formidler denne overgang med begrønnede 
facader og altaner samt store beplantede tagterrasser 
og grønne sedumtage. Mod byhaven fremstår bygningen 
frodig med store karnapper. 

Bygningskroppen forskydes med tilbagetrækninger og 
forsætninger, så huset opfattes som sammensat af flere 
mindre volumener. Dette, sammen med hjørnehusets 
lyse karakter, danner en relation til KU.BEs størrelse og 
udseende.

KU.BE med det offentlige parkanlæg i forgrunden. Parkanlægget er en 
slags aktivitetshave suppleret med den vigtige forbindelse til broen over 
metrobanen.

Eksisterende boligbyggeri på Dirch Passers Allé med placering umid-
delbart overfor KU.BE og de foreslåede senioregnede boliger.

Snit gennem eksisterende boligbebyggelse, 
Dirch Passers Allé og det nye boligprojekt. Dirch Passer Allé

Parken

Boligprojekt i op til 7 etagerBoliger 6 etager

Stedet
Området mellem metroen, S-togsbanen, Solbjerg Have, 
og Finsensvej har siden 2001 været udpeget som byud-
viklingsområde. Det har undergået en omfattende foran-
dring fra industri- og erhvervsområde til i dag at være et 
velintegreret byområde på Frederiksberg med boliger, 
kontorerhverv, studerende samt butiks- og caféliv.

Lokalt ligger den nyanlagte bypark som et offentlig til-
gængeligt område og fungerer samtidig som en vigtig for-
bindelse over metrobanen, til den nye svømmehal, og til 
boligområdet ved Femte Juni Plads. Parken fremtræder 
som et kuperet grønt landskab med græs, beplantning og 
stier og tilbyder en lang række varierede udfoldelsesmu-
ligheder for områdets og særligt KU.BEs brugere. 

Lokalplanområdet grænser op til Maguerite Vibys Plads 
og det større kontorkompleks (tidligere KPMG). På 
pladsen ligger den fredede bygning Målerhuset som i dag 
fungerer som café. Mod Sydvest markeres Dirch Passers 
Allé, af boligbyggeri i 5 etager plus penthouseetage.

Længere mod nordvest ligger Flintholm Station, der er et 
regionalt infrastrukturelt knudpunkt med Metro-, S-togs- 
og buslinjer med adgang til storkøbenhavn. Buslinjen på 
Finsensvej forbinder direkte til det centrale Frederiksberg.

Hovedgreb
Den fungerende lokalplan 177 med tillæg 1 muliggør et  
kontorhus på den erhvervsdominerede østside af Dirch 
Passers Allé. Med et anvendelsesskift til boliger kom-
mer en større mangfoldighed af funktioner i spil, hvilket 
forventes at bidrage til en mere levende bydel og lokalt at 
berige Marguerite Vibys Plads. 
I samspil med KU.BE vil boligerne og de åbne stueetage 
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Materialet er tegl hvor murværket træder tydeligt frem, 
mens altanrum og taghaver skaber stor variation i faca-
den. Således skabes en mere attraktiv og levende facade 
mod Margueritte Vibys Plads, og et varieret gadebillede 
langs Dirch Passers Allé.

Vinduesrammerne tænkes udført i træ og vinduesparti-
erne ved altanerne trækkes tilbage i murværket.

Med en højde på op til 24 m (7 etager) mod Dirch Pas-
sers Allé er boligbyggeriet op til 1,7 m højere end det 
i lokalplan 177 muligjorte erhvervshus (5 etager). Mod 
Margeritte Vibys Plads er højden af arkitektoniske grunde 
hævet til 25 m. Solstudier viser, at skyggevirkningerne af 
byggeriet er meget lig erhvervshuset. Dette skyldes den 
gode solorientering og en ændret grundform, der skygge-
mæssigt er mere optimal ift. parken.

Bygherre ønsker at indgå en udbygningsaftale, hvor byg-
herre finansierer en forskønnelse og begrønning af Mar-
gueritte Vibys Plads som en del af områdets udvikling.

Plan og strategi
En ny lokalplan, der muliggør 7 etager er ikke i overens-
stemmelse med kommuneplan 2017, da byggeriet over-
skrider kommuneplanens ramme på maks. 6 etager. Der 
vil derfor skulle udarbejdes et kommuneplantillæg, der 
muliggør 7 etager før en kommende lokalplan vil være i 
overensstemmelse med kommuneplanen. 

Projektet er i modstrid med den gældende lokalplan nr. 
177 med tillæg 1, da det pågældende byggefelt er udlagt 
til kontorerhverv i maks. 5 etager med en facadehøjde på 
ca. 22,3 m. Etableringen af det ’Urbane Gardin’ er lige-
ledes en forudsætning for områdets anvendelse. Anven-
delsen, højden og kravet om etablering af det ’Urbane 
Gardin’ ændres med en ny lokalplan.

Stueetagen mod Dirch Passers Allé udlægges, som i den 
gældende lokalplan, til publikumsorienterede service- og 
liberale erhverv. 

I pågældende projekt vurderes boliger at resultere i en 
større bykvalitet for det generelle Flintholmområde, da 

Illustration af det foreslåede boligbyggeri i midten mellem kontorbyggeri 
(tidl. KPMG) og KU.BE. Set over eksisterende boliger på Dirch Passers 
Allé.

Illustration af det foreslåede boligbyggeri set fra aktivitetsparken. Eksi-
sterende boligbyggeri ses i baggrunden og KU.BE skimtes til venstre i 
billedet.
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Illustration af det oprindelige erhvervshus, der er mulig at opføre indenfor rammerne af den nuværende lokalplan 177 med tillæg 1. 
Etageantallet på maks. 5 giver en højde, der er 1,7m lavere mod Dirch Passers Allé, end den nu foreslåede boligbebyggelse. 

Illustration af det foreslåede boligbyggeri på 7 etager. Byggeriet tilpasses de omkringliggende bebyggelser med bygningsmæssige 
nedtrapninger i enderne og hjørnet mod Marguerite Vibys Plads.  Facaden er længere, men optager nu indgangen til P-kælderen.
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flere boliger vil højne bylivet, særligt langs østsiden af 
Dirch Passers Allé. Projektet er derfor i overensstem-
melse med Kommuneplanens rammer om boligtilvækst 
og åbner dermed op for en mulig anvendelsesændring.

Trafik og parkering
Tilkørsel og parkering disponeres overordnet som i den 
gældende lokalplan 177 med tillæg 1. Der er biladgang til 
en kommende P-kælder fra den eksisterende overkørsel 
på Dirch Passers Allé. Den eksisterende bilparkering er 
integreret i byparkens landskab og indeholder 22 P-
pladser for KU.BE og 13 P-pladser for kontorbygningen 
(KPMG) vest for grunden. P-pladser til boligprojektet 
etableres alle under den nye bygning og har fælles tilkør-
sel. Der etableres 1 parkeringsplads pr. bolig. Cykelpar-
kering etableres delvist i kælder og på terræn nær ved 
indgangspartier.

Opholdsarealer
Boligbebyggelsen bliver med sin placering i Byhaven en 
væsentlig del af en naturrig park med fuld tilgængelig-
hed og plads til aktiviteter for alle mennesker. En privat 
kantzone med terrasser til beboerne tænkes etableret  
mod parken som en overgang til den offentlige byhave. 
Parkdesignet videreføres i samme høje kvalitet. Samtidigt 
kobles bolibebyggelsen til KU.BE, via den åbne stueeta-
ge. I KU.BE har man samlet sundhed, bevægelse, kunst 
og kultur under samme tag. Boligbebyggelsen har derfor 
en bred social og aldersmæssig appel og inspirerer til en 
sund og aktiv livsstil.

Fokus for det videre arbejde
Den videre lokalplanproces vil have særlig fokus på føl-
gende punkter:

• Krav om etablering af ’Det Urbane Gardin’ ophæ-
ves, til gengæld for en mere åben og inviterende 
byhave med en højt prioriteret forbindelse til over 
metrobanen. 

• Cykelparkering til boligbebyggelsen integreres i be-
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BMU, Magistrat, 
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Offentlig høring Endelig vedtagelse 
BMU, Magistrat,

Kommunalbestyrelsen

Kommuneplan 2017 -
Gældende rammer for lokalplanlægning

Rammeområde: 3.C.2 Flintholm Syd
Anvendelse: Blandede byfunktioner herunder etagebo-
liger, offentlige servicetilbud, detailhandel, bypark m.m.
Bebyggelsesprocent: maks. 150 
Etageantal: maks. 6

Opholdsarealers % af bruttoarealer: 
Boliger:     50 %
Institutioner til børn og unge:   50%*
Erhverv:     10 %

Parkering
Cykelparkering,  2 pr. bolig 
Bilparkering:     1 pr. bolig
    1 pr. 100m2 erhverv
    1 pr. 150m2 institution
P-pladser i konstruktion Alle 

byggelsen og som en naturlig del af byområdet. 
• Undersøgelse af metrobanestøj ift. boliger.
• Boligbebyggelsen skal integreres med byhaven, og 

der skal sikres bearbejdede og tydeligt private kant-
zoner langs stuetagerne mod parken.

• Byhavens høje designkvalitet skal viderføres omkring 
boligbyggelsen.

• Intentionerne i den gældende lokalplan 177 med til-
læg 1 skal generelt videreføres med de undtagelser, 
der er nævnt i startredegørelsen.

• Boligprojektet skal tilpasses områdets øvrige bebyg-
gelser ved nedtrapninger i gavlene og hjørnet mod 
Marguerite Vibys Plads.

• Materialerne skal passe ind i området og være i høj 
kvalitet.

• Der skal være fokus på bæredygtige løsninger ved 
eksempelvis at overholde BR2020 eller ved DGNB-
certificering med fokus på CO2 neutralitet. (Dette kan 
dog ikke ikke sikres med en lokalplan).

Situationsplan over lokalplanområdet og det foreslåede boligprojekt. 

Ny bolig-
bebyggelse

KU.BE
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Kortbilag fra den gældende lokalplan 177 med tillæg 1. 


