
Referat fra borgermøde 
om Forslag til lokalplan 204 for Skolen på Duevej

Mødet afholdtes torsdag den 21. april 2016 kl. 19-21

Der var ca. 15 fremmødte til borgermødet. En af de fremmødte oplyste, at de 15 personer i alt 
repræsenterede ca. 10 matrikler i området.

Borgmester Jørgen Glenthøj og udvalgsformand Simon Aggesen indledte mødet med baggrund for 
projektet, lokalplanens indhold, projektets proces og betydning for borgerne. Herefter gik rådgiverne i 
dybden med projektet – dels den nye tilbygning, dels skolegården.

Efter oplæggende blev der afholdt temacaféer om den nye tilbygning, om skolegårdsprojektet samt trafik 
og parkering. 

Simon Aggesen samlede op på temacaféerne, hvor snakken primært havde gået på:

 Etablering af klimaveje samtidig med, at vejene overgår fra at være private fællesveje til at være 
offentlige veje (der vil blive sat pris på, at vejene ikke graves op to gange)

 Værdifuldt, at der tænkes i klimatilpasning og afvikling af regnvand 
 Muligheden for, at trække den nye tilbygning yderligere tilbage fra Duevej, så der ikke opstår 

skyggegener for beboere på østsiden af Duevej
 Støjgener fra skolegården – især nu, hvor skolens friarealer udvides til at omfatte ikke bare 

boldburet, men hele skolegården

Herefter var der debat i salen:

Beboer, Duevej: 

 Det blev udtrykt, at der i dag er meget støj fra skolegården, hvilket er helt okay. Men når man nu 
omlægger skolegården, hvorfor så ikke vælge støjdæmpende asfalt?

Svar fra Frederiksberg Kommune samt bygherrerådgiver:
Det er rigtigt, at der findes støjdæmpende asfalt – dette er især udviklet til at dæmpe støj fra 
biltrafik. Hvis den type asfalt skal have effekt i skolegården, skal den også kunne dæmpe peak-
støj, f.eks.  stød fra boldspil m.v., og det er usikkert om dette er muligt.

Derudover blev der gjort opmærksom på, at en ekstern rådgiver har udarbejdet et akustik-notat, 
hvori de fremtidige støjgener fra skolegården vurderes. Den samlede vurdering i notatet er, at 
det nye anlæg vil betyde færre støjgener end i dag. I den forbindelse betyder det meget, at den 
nye skolegård indrettes med organiske former, der inddeler skolegården i mindre rum. De 
mindre rum betyder, at der opstår kortere visuel afstand mellem børnene, hvilket forventes at 
betyde mindre råben end hvis de visuelle afstande er større. Samtidig etableres der flere typer af 
belægning, herunder gummi, faldsand, kunstgræs, grønne forsinkelsesbassiner mv. Det 
medfører, at den samlede asfalt-flade bliver mindre, hvilket i sig selv er med til at mindske støj 
fra skolegården. 
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Efterfølgende undersøgelse hos ekstern rådgiver vedr. støjdæmpende asfalt:
Eventuel støjdæmpende asfalt (fx en støjreducerende slidlagsbelægning) vil ikke have hørbar 
effekt på støjniveauet hos naboerne - sådanne belægninger fungerer ved at mindske støjen der 
opstår i kontaktfladen mellem bildæk og vej (den porøse overflade mindsker den såkaldte 
luftpumpning). Overfladen er i sig selv ikke mere lydabsorberende end almindelig asfalt, og 
etablering af støjdæmpende asfalt vil således ikke mindske støj fra skolegården yderligere. 

Beboer, Duevej (stueetagen):

 Der blev gjort opmærksom på, at den nye bygning kan kaste skygge over mod 
boligbebyggelserne på østsiden af Duevej. I den forbindelse blev der spurgt ind til, om det er 
muligt at trække den nye tilbygning ca. 5 meter tilbage, så bygningen kommer længere væk fra 
nabobebyggelserne og risikoen for skyggegener mindskes yderligere. 

Svar fra Frederiksberg Kommune:
Den nye tilbygning er placeret i forlængelse af den eksisterende SFO-bygning, så man kan 
opretholde så stor en samlet del af skolegården på bagsiden af bygningen. Denne placering 
giver også de bedste solforhold for skolegården og sikrer, at lærerne har gode oversigtsforhold. 
Såfremt den nye tilbygning rykkes op til 5 meter længere ind på grunden, vil der ikke længere 
være så gode forhold for skolegården, og det betyder især meget, at lærerne har gode 
oversigtsforhold, når børnene er ude. Af hensyn til skolegården er det derfor ikke 
hensigtsmæssigt at rykke den nye tilbygning længere ind på grunden.

Det er i øvrigt undersøgt hvilke skyggevirkninger den nye tilbygning vil have på omgivelserne, 
hvilket er mundet ud i en række skyggediagrammer, der er vist i lokalplanforslaget. 
Skyggediagrammerne viser, at det primært er ved aftensol om sommeren og i de mørke 
vintermåneder, at den nye tilbygning kan medføre skyggegener for boligbebyggelserne på 
østsiden af Duevej. Frederiksberg er en tæt bymæssig sammenhæng, hvor mange både 
eksisterende og nye bebyggelser giver skyggegener om aftenen og i vintermånederne. Så alt i 
alt vurderes den nye tilbygning, at have en acceptabel skyggevirkning på omgivelserne, og det 
forventes ikke, at den nye tilbygning kan rykkes længere ind på skolens grund.

Beboer, Duevej:

 Der blev spurgt ind til hvem, der kan håndhæve åbningstider for skolegården. Hvis det er 
hensigten, at skolegården skal være åben til kl. 18 i weekender og til kl. 20 på hverdage, 
hvordan sikrer man så, at der ikke er personer på skoleområdet efter disse tidspunkter?

Svar fra Frederiksberg Kommune:
De fleste af Frederiksberg Kommunes åbne friarealer er ikke indhegnede. Alligevel bliver 
ordensreglerne for de pågældende områder som regel overholdt. Det kan dog ske, at der opstår 
problemer med unge, der generer omgivelserne. Hvis det er tilfældet opfordres beboerne til at 
kontakte kommunen, så der kan komme opmærksomhed omkring stedet. I sådanne sager vil 
kommunens SSP-medarbejdere ofte være i området i perioder, og sikre, at reglerne overholdes.

Beboer, Fuglebakkevej:

 Personen bor tæt på den eksisterende kunstgræsbane / boldbur, der har været en del af skolens 
åbne friarealer i en årrække. Gjorde i den forbindelse opmærksom på, at da kunstgræsbanen 
først blev taget i brug, var der en række problemer tilknyttet, herunder hash-handel og store 
støjgener. Udtrykte videre, at Frederiksberg Kommune har været ude at måle støjen til over den 
tilladte grænse, uden at der er blevet gjort noget ved det. Forklarede, at man som beboer kan 
vænne sig til meget, men at man, som borger i samfundet, der går på arbejde mange timer om 
dagen, også godt kan have behov for ro når man er hjemme. Udtrykte, at udvidelsen af Skolen 
på Duevej generelt er et rigtig godt projekt – godt for børnene og også i forhold til 
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klimatilpasning. Ønsker dog, at Frederiksberg Kommune gør noget særligt for at støjdæmpe, så 
støjgener fra skolegården mindskes. Gør i den forbindelse opmærksom på, at han taler på 
grundforeningens vegne, og henstiller til at man genovervejer den udvidede brug af skolegården.

Svar fra Frederiksberg Kommune:
Støj opstået på grund af bolde på asfalt eller mure er svært at styre, men som akustik-notatet 
angiver, forventes det, at støjgener fra skolegården vil blive mindre når skolegården omlægges. 
Det er dog svært helt at forudse på forhånd. En af de tungtvejende årsager til, at kommunen 
ønsker, at åbne skolens udearealer for offentligheden, er, at der kun er få grønne områder og 
rekreative tilbud i kvarteret. Derfor håber Frederiksberg Kommune også, at skolegården kan 
blive et aktiv for lokalområdet, som folk generelt vil blive glade for. Men netop fordi det er svært 
at sige, hvordan anlægget vil blive brugt, vil Frederiksberg Kommune holde øje med situationen i 
området, og også gerne gøres opmærksom på det, hvis beboerne oplever gener eller 
uhensigtsmæssig brug af området.

Det er endvidere Frederiksberg Kommunes observation, at hash-folket gerne sidder der, hvor de 
er lidt i skjul, og hvor der er lukket af – de hopper simpelthen over hegnet. I den forbindelse 
forventes det åbne anlæg faktisk at være bedre, og ikke invitere til ophold af den karakter.

Beboer, Duevej:

 Udtrykker, at den nye tilbygning ser ud til at blive et flot byggeri – og at det er skønt, at 
skoleområdet åbnes mod Duevej ved at den store hækplantning fjernes. Beder dog om, at man 
kaster et blik på gadebelysningen, der kan fremstå noget primitiv, og spørger til om det er muligt 
at få etableret parkbelysning i stedet?

Svar fra Frederiksberg Kommune:
Efterhånden som kvarterets veje overgår fra private fællesveje til offentlige veje, vil der blive set 
på, om det også er muligt at løfte gadebelysningen til et højere niveau.


