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Byggeprogram for plejecenter på Bette Nansens Alle (hovedindhold)

Byggeprogram – hovedtræk

Vision for plejecentret – supplere og ikke dublere funktioner i området:
Plejecentret skal være et by-plejecenter, hvor man drager gavn af at have byens funktioner lige ude 
foran sin egen hoveddør, hvilket mange borgere vil kunne genkende fra deres tidligere dagligdag.
Det nye plejecenter får en unik placering på Betty Nansens Allé, hvor der er gode muligheder for at 
etablere et byggeri, der bidrager til at skabe et attraktivt byrum, og hvor der skabes rammer for et nyt 
byliv og interaktion mellem målgrupper. Plejecentret skal bidrage positivt til ”Generationernes Byrum” og 
understøtte den byrumsstrategi som den Bystrategisk Analyse, idéoplægget og Keingarts 
Landskabsprojekt foreslår. 

Plejecentret skal aktivt drage nytte af de aktiviteter og funktioner, der allerede er, eller på sigt vil blive 
placeret omkring byrummet og samtidig aktivt tilbyde byrummet og de omkringliggende institutioner 
nogle af de funktioner, der mangler i området. En væsentlig pointe er således at udvikle de 
tilstedeværende aktører, således at de komplimenterer/supplerer – og ikke dublerer – hinanden. 
Yderligere vil Generationernes Byrum skabe sammenhæng og forbinde området omkring Nordens Plads 
og Betty Nansens Alle med resten af byen, da bydelen i dag lider under at være afkoblet og afskåret. 
Plejecentret etablerer derfor en stiforbindelse langs skolens grund, der erstatter en stiforbindelse der lå 
mere uhensigtsmæssigt.

Plejecentret vil derfor indgå i en større sammenhæng, hvori der allerede forefindes flere relevante 
funktioner, og vil samtidig selv bidrage med nye funktioner, der kan medvirke til at aktivere byrummet, 
som vil kunne komme de andre aktører i området til gode.

 Børneterapien: Der indrettes et lokale i plejecentrets stueetage til anvendelse af 
Fællesrådgivningen, der hidtil har anvendt lokaler på Skolen ved Nordens Plads til fysioterapi, 
træning og motorik. Lokalet bliver en integreret del af det nye plejecenter og dets 
fysioterapifunktion og understøtter visionerne bag Generationernes By om, at målgrupperne 
anvender byrummet og bygningernes faciliteter på tværs af matrikelskel. Omvendt vil 
plejecentrets beboere og pårørende kunne anvende skolens multisal til større arrangementer. 

 Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. februar 2016 (sag nr. 41) er der arbejdet 
med flere forskellige løsninger i forhold til køkkenløsninger på det nye plejecenter. Indretningen 
af plejecentret tager udgangspunkt i det nære behov for plejecentrets beboere og pårørende, 
med etablering af gode aftagekøkkener i boenhederne med fokus på sluttilberedning og 
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madlavning til borgerne, jævnfør et grundlæggende krav, at borgerne og de pårørende i de 
enkelte bogrupper oplever en hjemmevant madlavning. I hver afdeling etableres derfor et 
grovkøkken og et udadvendt ’kvalitetskøkken’, hvor maden serveres. Køkkenerne indrettes 
således, at der også er mulighed for lejlighedsvis lokal tilberedning af måltider med friske 
råvarer. Den enkelte borger skal opleve en hjemmevant madlavning, der i sin frembringelse af 
duft og kvalitet skal minde om hjemmelavet mad, samt at kosten tilrettelægges efter gældende 
standarder og retningslinjer på området. Dette vil skabe gode forudsætninger for, at borgerne 
inddrages og deltager omkring sluttilberedningen, ligesom der vil være fokus på, at der skal dufte 
af mad. Det vurderes, at et traditionelt samlet produktionskøkken ikke i samme grad vil 
understøtte målsætningen om, at borgere og pårørende oplever en hjemmevant madlavning 
med fokus på brugerinddragelse i sluttilberedningen. (Grovkøkkener og udadvendte 
kvalitetskøkkener er fælles boligareal).

 Servicearealer: der kan lægges op til 20 % til servicearealer til boligarealet af det samlede 
boligareal. Hertil kommer sekundære arealer, eventuelt placeret i kælderplan. Afhængigt af 
tilbudsgivernes forslag til et nyt plejecenter – og dermed også etagehøjden – vil servicearealerne 
variere. Servicearealerne ligger hermed på niveau med blandt andet Akaciegården og 
Plejecentret Lotte, der har et serviceareal på 20 % af det samlede plejebolig. 

Fællesarealer:
En boenhed består af 20-30 boliger omkring et fælles køkken- og dagligstueophold. Fællesarealerne skal 
være med til at skabe liv i plejecentret, både i stueetagen og oppe i huset. Alle boenhedernes 
fællesarealer skal kunne inddeles fleksibelt efter beboernes og de pårørendes behov, og indrettes, så 
der også er mindre nicher, der kan bruges både til at spise i mindre grupper, f.eks. med pårørende, eller 
til fordybelse. De centrale fællesrum skal være lyse og åbne med mulighed for at orientere sig mod 
byrummet. Til hver boenhed etableres en eller flere fælles altaner/terrasser med udsigt til byrummet og 
mulighed for samvær og fælles aktiviteter. 

Indretning:
Velfærdsteknologi understøtter en positiv sammenhæng mellem helbred og omgivelser og bidrager både 
til beboernes oplevelse af selvkontrol og til medarbejdernes arbejdsmiljø. Plejecentret forberedes for 
installationsveje i indretningen således, at der i fremtiden kan suppleres med yderligere 
velfærdsteknologi. Alle Frederiksberg Kommunes plejecentre har ambitioner om at få implementeret så 
mange velfærdsteknologier som muligt, men på det nye plejecenter skal der kun tilbydes allerede 
testede og anvendte principper og designs, som understøtter ovenstående principper. KAB har i 
samarbejde med Dansk Teknologisk Institut vurderet, hvilke velfærds- og demensteknologier, der som 
minimum skal installeres på et plejecenter, herunder demenssikring og sensorer, automatisk lystænding i 
boligerne, vaske-tørre-toiletter, hæve-sænke håndvaske og toiletter og loftslifte i alle boliger. 

Vision for landskabsplan - Generationernes Byrum: 
Frederiksberg er en by for alle generationer og har en vision om Generationernes By, der understøtter et 
aktivt liv og samvær på tværs af alle generationer. 

Generationernes By skal styrke byens sociale sammenhængskraft, reducere antallet af ensomme 
borgere, skabe flere borgerinitiativer på tværs af generationer og sikre, at flere anvender de kommunale 
institutioner og tilbud. 

Den sammenfaldende udvikling af Domus Vista Centret, Betty Nansens Allé 51-53 samt 57-61, og det 
nye plejecenter giver en unik mulighed for at skabe en serie sammenhængende byrum, hvis disse 
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projekter koordineres og sammentænkes ift. etablering af tilstødende udearealer. Det giver mulighed for 
at udnytte områdets byrum, understøtte mødet mellem generationerne og styrke bydelen ved at åbne det 
nedslidte område omkring Nordens Plads op og invitere mangfoldigheden af beboere i lokalområdet 
indenfor. 

Etablering af et offentligt tilgængeligt byrum vil invitere til socialt samvær og interaktion mellem de, der i 
dag findes og færdes i lokalområdet og de kommende beboere. De kommende beboere i området, har 
meget forskellige behov. I fremtiden vil der bo mange unge mennesker i området, som tilfører området 
aktivitet i bybilledet. Mens andre grupper har svære fysiske handicap, som gør det meget svært at 
færdes i området – særligt på egen hånd. Andre igen har kognitive vanskeligheder, som kan være en 
stor udfordring for at færdes i et åbent byrum. Fælles for de to sidste grupper er, at de ofte oplever, at det 
kræver en meget stor indsats at indgå i både det formelle og uformelle sociale liv i deres nærområde. 
Målet er derfor at skabe et byrum, der så vidt muligt tager højde for beboernes særlige behov og er 
kendetegnet ved optimal tilgængelighed. Beboerne vil i det nye byrum og nye funktioner blive synlige for 
hinanden, og vil spontant kunne indgå i fælles aktiviteter, i det omfang de hver især ønsker. Den 
skitserede landskabsplan understøtter interaktionen mellem beboergrupperne via en bred vifte af 
funktioner, der spreder et særligt aktivitetsfremmende landskab mellem husene, som vil bidrage til at 
åbne husene og uderummet mod den omkringliggende by. 

Samtidig styrkes den interne infrastruktur i området, så der bliver flere og mere inspirerende veje at 
bevæge sig rundt på, og flere steder hvor det er naturligt at gøre ophold eller deltage i fysiske aktiviteter. 
”Generationernes byrum” vil samtidig være et foregangseksempel for en bedre kobling mellem 
almennyttige boligområder og de omkringliggende bymiljøer, og derfor lægges der vægt på at tilføje 
tydelige og trygge forbindelser til de kvarterer og de hovedtrafikårer der omkranser nærområdet.
 
De udendørs arealer skal have et tæt samspil med de aktiviteter, der placeres i bebyggelsernes 
stueetager. Ude og inde vil smelte sammen og dermed gøre fælles aktiviteter mulige hele året rundt. 
”Generationernes byrum” vil med fokus på koordinering af en overordnet landskabsplan, således kunne 
sikre både sociale, miljømæssige og økonomiske synergier.

For at sikre det bedste projekt for området, er det afgørende, at der gives den rigtige åbenhed særligt i 
forhold til fastlæggelsen af konkurrenceområdet som tilbudsgiverne skal forholde sig til i deres 
løsningsbeskrivelse. Tilbudsgiverne skal give bud på et sammenhængene byrum, der dækker den 
østlige del af Betty Nansens Allé og som er koordineret med Keingarts landskabsplan.

Generationernes byrum - mulighed for klimatilpasning
Byudviklingen omkring Nordens Plads, og herunder etablering af Generationernes Byrum, er et område 
der i dag er udsat ved skybrudshændelser. Da der både på terræn og via kloaksystemet ledes meget 
vand til området i forbindelse med skybund, er særligt Skolen ved Nordens plans og arealet hvor 
plejecentret skal opføres belastet. 

Der er i forbindelse med udarbejdelse af landskabsplanen ”Generationernes Byrum”, ført en dialog med 
Frederiksberg Forsyning, og forsyningen  har blandt andet vurdering mulighederne for  at indarbejde 
lokal håndtering af regnvand i Generationernes Byrum. 

Ud fra de indledende undersøgelser ved Frederiksberg Forsyning, ses der  gode muligheder for at 
dimensionere et forsinkelsesbassin mellem Skolen ved Nordens Plads og Betty Nansens Allé 55-61. 
Store dele af projektområdet er udlagt som rekreative arealer, og på disse arealer vil der således 
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potentielt kunne opnås 100 % medfinansiering ved etablering af lokal regnvandshåndtering af 
Frederiksberg Forsyning.  

Samlet parkeringsløsning for Generationernes Byrum:
Et nyt plejecenter, etableringen af et byrum på Betty Nansens Allé og byggeri ved både Betty 1 og 2 
ændrer parkeringssituationen i området ved Betty Nansens Allé. Magistraten godkendte med 
idéoplægget, at forvaltningen skaber en samlet parkeringsløsning for østlige del af Betty Nansens Allé.

De tre byggeprojekter udløser alle et myndighedskrav om etablering af et antal parkeringspladser på 
egen matrikel: 

 Betty 1 udløser 11 handicapparkeringspladser og fem almindelige parkeringspladser. Derudover 
etableres to handicapparkeringspladser i udlæg, for at fremtidssikre anvendelsen af bygningen. 

 Myndighedsbehandlingen af Betty 2 projektet er endnu ikke afsluttet, men det skønnes at 
projektet udløser 12 parkeringspladser, heraf to handicapparkeringspladser til Medborgercentret.

 Det nye plejecenter skønnes at udløse 25 parkeringspladser.

Udover de parkeringspladser som de enkelte byggesager udløser er der også nogle eksisterende 
parkeringspladser i området, der påvirkes af projektet. På Betty Nansens Allé er der i dag optalt 43 
offentlige parkeringspladser, hvoraf omkring 8 pladser hidtil har været anvendt til den midlertidige 
daginstitution, som har været etableret på den grund, hvor det nye plejecenter skal bygges. De 43 
parkeringspladser er vurderet til at have en belægningsgrad på gennemsnitlig 75 % (jævnfør 
Magistraten, 28.08.17, sag nr. 359).

Den rette løsning for parkering er et vigtigt led i at skabe synergi mellem de forskellige faciliteter og i at 
skabe trygge og indbydende byrum for områdets beboere. Forvaltningen har foretaget en grundig 
udredning for den rette løsning for parkering, der dels vurderes realistisk i forhold til områdets reelle 
parkeringsbehov og dels understøtter dannelsen af Generationernes Byrum.  Vurderingen er at 
fastholdelse af /genetablering af 30 parkeringspladser på Betty Nansens Allé samt anlæg af de 55 
pladser, som forventes at være myndighedskrav til Betty 1, 2 og 3, opfylder ovennævnte formål. 

Som en del af vurdering indgår den nu nedlagte midlertidige daginstitutions tidligere anvendelse af 
parkeringspladser samt vejens belægningsgrad, og det er vurderingen, at der i praksis ikke vil forsvinde 
offentlige tilgængelige parkeringsmuligheder i området. 

Fremtidssikring og bæredygtighed: 
Plejecentret skal være bæredygtigt og understøtte Frederiksberg Kommunes mål om CO2-neutralitet. 
For at sikre helhedsorienterede og bæredygtige løsninger, der lever op til kommunes ambitioner, ønskes 
tilbud på DGNB-guld-certificering af det nye plejecenter.

Bygningen forberedes til at kunne ændre funktion over tid, for eksempel gennem en fleksibel 
bygningsstruktur. Herved får byen en bygning, der har den ønskede fleksibilitet til at imødekomme 
fremtidige behov, eksempelvis at ’sund aldring’ påvirker behovet for plejeboliger, eller at man på sigt 
ønsker at ændre anvendelsen af boligerne på plejecentret til et andet behov. 

Etableringen og indretningen af plejecentret skal sikre valgmuligheder mellem kendte driftsformer i 
forhold til den fremtidige plejefaglige drift af plejecentret. Der tages først stilling til den fremtidige drift af 
plejecentret på et senere tidspunkt jævnfør kommunens udbudsplan. 
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