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Frederiksberg Kommune  
Sendes til: bbe@frederiksberg.dk  

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017  
 
 
CBS har modtaget forslag til Kommuneplan 2017 med høringsfrist frem til 
den 17. april og har i den forbindelse været inviteret til Gå hjem møde 
vedrørende forslaget.  
 
Campus Development deltog på vegne af CBS i Gå hjem mødet sammen 
med andre særligt inviterede - og sætter pris på denne dialogbaserede 
indføring i temaerne og ændringerne i forhold til den gældende 
kommuneplan. 
 
Det var interessant at høre om de indsatser og problemstillinger, som 
kommunen arbejder med – både i forhold til parkering, cykelruter, 
detailhandel, klimatilpasninger, øvrige byudviklingsområdet mv., - samt at 
de overordnede strategier for kommuneplanen fastholdes bl.a. omkring 
”Vidensbyen”, hvor CBS har en særlig aktie. Men vi mener også i særlig 
grad at kunne bidrage til strategierne om byliv, livskvalitet og 
klimatilpasning - og med respekt for Frederiksbergs særlige identitet. 
 
På mødet har vi noteret os, at ungdomsboliger fortsat har en høj prioritet 
for kommunalbestyrelsen, især hvis disse boliger bidrager med noget 
særligt. Dette styrker netop CBS’ fortsatte arbejde med planlægning og 
fundraising af et Entreprenørskabskollegie ved Fasanvej Station. Det 
specielle ved dette kollegie er at fremme samarbejder mellem studerende 
fra KU Science, Kunstakademiets skoler og CBS til gavn for både 
uddannelsesinstitutionerne involveret og samfundet generelt. 
 
Sidst på mødet blev der kort refereret til, at Kent Martinussen, Adm. 
Direktør i Dansk Arkitektur Center, skulle have nævnt, at kommunen 
erhvervsmæssigt burde få noget mere ud af CBS’ placering på 
Frederiksberg. Hvad dette konkret betyder, er naturligvis interessant for 
CBS – da vi bl.a. i Masterplanen for Solbjerg Campus, og CBS’ strategier i 
øvrigt, satser stort på det erhvervsrettede samarbejde og ”outreach” i 
forhold til at trække erhvervslivet ind på campus. 
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I forhold til de kommuneplanrammer, som CBS er omfattet af, kan vi 
konstatere, at kommune har indarbejdet Masterplanen for Solbjerg Campus 
og dennes intentioner om en tårnbygning i op til 12 etager. Derudover ser 
CBS frem til at blive involveret i placeringen af ny metrostation nær Den 
Grønne Sti og Fasanvej Station, når denne skal planlægges yderligere. 
 
Vores samarbejde med kommunens planafdeling i forbindelse med forslag 
til rammelokalplanen for Solbjerg Campus har været meget tilfredsstillende 
og vi ser frem til fortsat godt samarbejde omkring udviklingen af 
campusområdet på Frederiksberg. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lisbeth Røgind 
Campus Development Director 
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