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KLIMATILPASNING

Kort 1 - Skybrudssystem
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Klimatilpasning

• Der etableres et infrastrukturnet af spildevandstekniske anlæg - 
skybrudsveje, skybrudsledninger, forsinkelsesveje, centrale for-
sinkelsespladser og grønne veje - til transport og forsinkelse af 
skybrudsvand i kommunen. 

• Skybrudssystemet indgår i en større hydraulisk sammenhæng. 
Skybrudssystemet skal derfor i videst muligt omfang etableres 
ud fra hensyn til hydrauliske sammenhænge – såvel inden for 
Frederiksberg som uden for.

• Udviklingen af nettet til skybrudssikring af byen skal koordine-
res og samtænkes med trafik- og byudviklingen samt renove-
ringen af byens veje, pladser, ledninger med videre.

• Ved byudvikling og områdefornyelse skal afledningen af sky-
brudsvand gøre mindst mulig skade på omgivelserne, og afled-
ningsmæssigt tilpasses det etablerede skybrudssystem.

• Skybrudssystemet samtænkes med det eksisterende kloaksy-
stem med henblik på at opnå mest mulig synergi og rentabilitet 
ved håndteringen af hverdagsregn.

• Der kan optages bestemmelser i lokalplaner for at begrænse af-
ledningen samt sikre bygninger og omgivelser mod skader fra 
oversvømmelser. 

KLIMATILPASNING
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MILJØBESKYTTELSE

Kort 2 - Grundvandsbeskyttelse, drikkevandsinteresser
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Grundvandsbeskyttelse - drikkevandsinteresser

Indenfor de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til Frederiks-
berg Vands indvindingsboringer samt i områder med særlige drik-
kevandsinteresser (OSD) gælder følgende retningslinjer:

• Der må ikke ske en ændret arealanvendelse, hvis det medfører 
en ringere grundvandsbeskyttelse.

• Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt 
ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinte-
resser eller i indvindingsoplande med krav om drikkevandskva-
litet, der ligger uden for disse, hvilket stort set er gældende for 
hele Frederiksberg. Som særlig grundvandstruende aktivitet an-
ses for eksempel etablering af deponeringsanlæg, benzinsta-
tioner, renserier og andre virksomheder, hvor der forekommer 
oplag eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, her-
under organiske opløsningsmidler, pesticider og oliekomponen-
ter.

• Indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser må der 
som udgangspunkt ikke anvendes bygnings- og belægningsma-
terialer, som kan forurene det afstrømmende regnvand.

• Indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser er det 
som udgangspunkt kun muligt at nedsive uforurenet regnvand. 
Det vil sige, at det i en del tilfælde vil være nødvendigt at etab-
lere renseforanstaltning på regnvandet, inden det kan nedsives.

• Derudover kan der som udgangspunkt kun etableres anlæg til 
nedsivning af større mængder regnvand i de områder, der vur-
deres at være velegnede til nedsivning, se kort 5.  

Generelt skal byudvikling ske under hensyntagen til grundvandet. 

MILJØBESKYTTELSE
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MILJØBESKYTTELSE

Kort 3 - Grundvandsbeskyttelse, BNBO og frit grundvandsspejl 
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Definition
Frit grundvandspejl forefin-
des, når vandspejlskoten lig-
ger lavere end koten for det 
primære grundvandsmaga-
sin, så der ikke står grund-
vand i den øverste del af de 
primære grundvandsmaga-
siner. 

Retningslinjekort 3
Kortet er vejledende. Det vi-
ste er opgjort i november 
2016. Kontakt Frederiksberg 
Kommune i forbindelse med 
konkrete projekter.

Boringsnære beskyttelsesområder og frit grundvandsspejl

Indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for Frederiks-
berg Vandværks boringer samt i områder med fritliggende vand-
spejl, gælder der - udover retningslinjer for grundvandsbeskyttelse 
indenfor OSD - følgende retningslinjer:

• Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til grundvands-
sænkning, etablering af lodrette jordvarmeanlæg eller til etab-
lering af ATES-anlæg (varmeindvindings- og grundvandskølean-
læg). 

Særligt for områder med frit grundvandsspejl:

• Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af 
større nedsivningsanlæg til håndtering af regnvand indenfor 
områder med frit grundvandsspejl, da grundvandsressourcen i 
disse områder er særligt sårbar overfor forurening fra højerelig-
gende anlæg og aktiviteter.

Særligt for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO):

• Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til etablering af 
større nedsivningsanlæg til regnvand indenfor BNBO, med min-
dre en konkret vurdering af projektet viser, at det ikke udgør en 
risiko for grundvandsressourcen.

• Indenfor BNBO skal det tilstræbes at afvikle særligt grundvand-
struende aktiviteter og anlæg i relation til eksisterende virk-
somheder, institutioner, boligbebyggelser med videre. I det om-
fang afvikling ikke er mulig, skal det tilstræbes at mindske 
risikoen for grundvandsforurening.

MILJØBESKYTTELSE
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MILJØBESKYTTELSE

Kort 4 - Grundvandsbeskyttelse, permanent dræning
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MILJØBESKYTTELSE

Grundvandsbeskyttelse - permanent dræning

• I områder, hvor der i de terrænnære geologiske lag findes tørv 
og gytje (blødbundsaflejringer), må der som udgangspunkt ikke 
ske permanent dræning af større mængder drænvand fra dybe 
anlæg. Årsagen er, at permanent dræning af større vandmæng-
der i disse områder kan medføre risiko for sætningsskader på 
bygninger. 

• I områder, hvor der er eller tidligere har været frit grundvands-
spejl, må der som udgangspunkt ikke ske permanent dræning 
af større mængder drænvand fra dybe anlæg. Årsagen er, at 
grundvandsressourcen i disse områder er meget sårbar og kan 
påvirkes negativt selv af små ændringer grundvandsstrømnin-
gen. Derudover er der risiko for, at området med frit grund-
vandsspejl forøges, hvilket ligeledes medfører risiko for negativ 
påvirkning af grundvandskvaliteten.

• I de resterende områder skal en række forhold belyses og vur-
deres i forbindelse med en eventuel permanent dræning, herun-
der blandt andet: de geologiske forhold, dybden til det primære 
grundvandsmagasin, dybden til det terrænnære grundvandsma-
gasin, trykniveauet i det primære grundvandsmagasin samt 
mængden af drænvand, der vil blive ledt til kloak. 

Definition
Større mængder drænvand: 
Defineret som > 4.500 m3/år. 
Baseret på en gennemsnits-
betragtning af vandmængden 
ledt til kloak ved omfangs-
dræn omkring et alminde-
ligt parcelhus med kælder i 
én etage. Dette vurderes at 
være ca. 4.500 m3/år. 
Dybe anlæg: 
Dybe anlæg er defineret som 
anlæg med kælder i mere 
end én etage. 
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Kort 5 - Hydraulisk potentiale for nedsivning

MILJØBESKYTTELSE
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Nedsivningsmuligheder

Om der kan meddeles tilladelse til nedsivninganlæg til håndtering 
af regnvand på en specifik lokalitet, beror altid på en konkret vur-
dering. Kort 5 giver en indikation om, hvor stort potentialet for 
nedsivning er i forskellige områder. Kortet er udarbejdet på bag-
grund af oplysninger om: 

- Dybden til det sekundære grundvandsspejl.
- Jordbundsforhold.
- Hvor der i 2015 var højt grundvand.
- Andelen af sand og ler i intervallerne 0-5 m under terræn og 5-10 
m under terræn. 

Udover potentialet for nedsivning gælder følgende retningslinjer for 
nedsivning af regnvand: 

• Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til ned-
sivning af regnvand på forureningskortlagte ejendomme (V1 
og V2), medmindre det i forbindelse med det konkrete projekt 
er dokumenteret, at projektet ikke udgør en risiko for jord og 
grundvand. Forureningskortlagte ejendomme fremgår af Dan-
marks Miljøportal.  

• Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til etable-
ring af større anlæg til nedsivning af regnvand i områder med 
frit vandspejl.

• Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til etablering af 
større nedsivningsanlæg til regnvand inden for BNBO, med min-
dre en konkret vurdering af projektet viser, at det ikke udgør en 
risiko for grundvandsressourcen.

• Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til nedsiv-
ning af regnvand inden for 30 m til nærmeste metrolinje.

• Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til nedsiv-
ning af regnvand inden for 10 m til nærmeste baneareal.

• Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til nedsiv-
ning af regnvand på kirkegårde.

• Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til nedsiv-
ning af regnvand fra kunstgræsbaner. 

• Der kan som udgangspunkt ikke nedsives regnvand fra arealer, 
hvor der saltes, for eksempel i forbindelse med snebekæmpel-
sen.

MILJØBESKYTTELSE
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Kort 6 - Vejstøj

MILJØBESKYTTELSE
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Støj

• Der må kun udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, såsom 
boliger, rekreative områder, offentlige formål og lignende, under 
forudsætning af, at der ved bestemmelser i og udformning af 
lokalplaner sikres, at der planlægges støjafskærmende og -be-
grænsende foranstaltninger, som kan sikre overholdelse af Mil-
jøstyrelsens vejledende støjgrænser fra henholdsvis veje, jern-
baner og virksomheder. 

• Det skal sikres, at primære opholdsarealer placeres, udføres og 
indrettes således, at beboere og brugere afskærmes mod støj 
og forurening fra veje, jernbaner og virksomheder.

• En lokalplan må kun udlægge arealer belastet af støj, lugt, støv 
og anden luftforurening til miljøfølsom anvendelse, hvis pla-
nen med bestemmelser om etablering af afværgeforanstaltnin-
ger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod forurenings-
belastning.  

MILJØBESKYTTELSE
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VEJE OG KOLLEKTIV TRAFIK

Kort 7 - Vejstruktur og kollektiv trafik

På kort 6 nedklassificeres 
Sankt Nikolaj Vej fra mindre 
trafikvej til lokalvej



KOMMUNEPLAN 2017

17

Vejstruktur

• Der fastlægges følgende vejstruktur med regionale veje, over-
ordnede trafikveje, mindre trafikveje og lokalveje (vist på kort 
7). 

• De regionale veje afvikler trafikken mellem Københavns og Fre-
deriksberg kommuner og den øvrige Ørestadsregion.

• De overordnede trafikveje er det vejnet i kommunen, hvor tra-
fikken gennem kommunen og trafikken til, fra og mellem de 
frederiksbergske kvarterer afvikles. De overordnede trafikveje 
skal ligeledes afvikle den tunge trafik.

• De mindre trafikveje supplerer de overordnede trafikveje. På 
disse veje afvikles trafik til, fra og mellem de frederiksbergske 
kvarterer.

• Lokalveje udgør i princippet det øvrige vejnet i kommunen og 
afvikler trafikken fra trafikvejene til selve turmålet/boligen. 

• De lokale veje skal ved hastighedsdæmpende foranstaltninger 
og vejlukninger fredeliggøres for gennemkørende og hurtigkø-
rende trafik. Fredeliggørelsen skal ske efter en plan for hvert lo-
kalområde, som indeholder en vurdering af de samlede trafikale 
konsekvenser for hele lokalområdet. 

• På de overordnede trafikveje-handelsgader skal fodgængere, 
cyklister og den kollektive trafik (busserne) prioriteres. 

• På vejstrækninger, hvor det i højere grad er forholdene for kol-
lektiv trafik, cyklister, fodgængere og byliv, der skal tilgodeses, 
kan der arbejdes med etablering af fleksible byrum. Det fleksi-
ble byrum skal markere særlige steder i byen, hvor der via et 
belægningsskift og en større detaljering af trafikrummet skabes 
et rum med større intimitet og medfølgende lavere hastighed. 

Parkering

• Der kan etableres parkeringsanlæg til offentlig anvendelse i 
form af parkeringshuse eller parkeringskældre (vist på kort 7). 

• En screening har vist, at vejene kan ændres under hensyntagen 
til eksisterende grønne og attraktive byrum så der bliver op til 
1.600 flere p-pladser.

VEJE OG KOLLEKTIV TRAFIK
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VEJE OG KOLLEKTIV TRAFIK

Kort 6 - Metrolinjer

METROLINJER

Kort 8 - Metrolinjer
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VEJE OG KOLLEKTIV TRAFIK

Kollektiv trafik

• Der fastlægges følgende metrostruktur med eksisterende lin-
jer M1 og M2, kommende Cityring M3 og en linje M4 fra Nord-
havn til Sydhavn, som er under planlægning. Linjerne er vist på 
kort 8. 

• Cityringen anlægges som en dobbeltsporet metro i tunnel som 
skal forbinde Københavns Indre By, Østerbro, Nørrebro, Frede-
riksberg og Vesterbro med stationer på Frederiksberg ved Aksel 
Møllers Have, Frederiksberg Station og ved Frederiksberg Allé/
Platanvej.

• Cityringen etableres og drives i overensstemmelse med den 
gennemførte vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM), 
så miljøpåvirkningen ligger inden for rammerne beskrevet i 
VVM-redegørelsen for Cityringen.

• Busnettet tilpasses Cityringen ved åbningen i 2019, og der 
etableres et nyt skiftepunkt ved Frederiksberg Allé.

• Der skal reserveres areal til en ny metrolinje M4 med tilhørende 
fire nye stationer (vist på kort 8). 
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CYKELSTIER

Kort 9 - Eksisterende cykelstier

Ændringer på kortet

Supercykelsti

Dockingspoints opdateres

Indre Ringrute skal ændres så 
den går ad Thorvaldsensvej-
Den Grønne Sti
- og ikke Bülowsvej-Roligheds-
vej
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Kort 10 - Eksisterende og planlagte cykelstier 

Cykeltrafik

• For at understøtte og initiere gode transportvaner skal byens 
borgere og brugere tilbydes attraktive muligheder for at benyt-
te cykel - meget gerne i kombination med kollektiv trafik. 

• Der fastlægges cykelstistruktur som vist på kort 9 og 10.
• Cykelstinettet skal udbygges, så alle trafikveje har cykelstier i 

2020.
• Der udlægges en grøn cykelrute (Frederiksbergruten), som er 

med til at forbinde Københavns indre by med Brønshøj-Husum.
• Der etableres 1-2 nye supercykelstier.
• Frederiksberg og Københavns Kommuner har sammen stiftet 

By- og Pendlercykel Fonden. En af fondens opgaver er at få pri-
vate virksomheder til at købe og opsætte dockingstationer på 
egen grund til brug for deres medarbejdere.

CYKELSTIER
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ERHVERV

Kort 11 - Erhvervsmuligheder

Tilføjelse af Åboulevarden
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Kontor- og serviceerhverv

• Kontor- og serviceerhverv kan lokaliseres i følgende områder 
udlagt til blandede byfunktioner: Bymidten, Flintholm Syd, Nord 
og Øst, området omkring Nimbusparken, de centrale center-
strøg, de klassiske kulturstrøg, området omkring Forum, Nor-
dens Plads samt området omkring Bispeengbuen

• Kontor- og serviceerhverv under 1.500 m2 kan lokaliseres i om-
råder specifikt udlagt til formålet samt i de blandede bolig- og 
erhvervsområder. 

• I særligt udpegede etageboligområder kan der i facadebebyg-
gelsen etableres kontor- og serviceerhverv under 1.500 m2 i 
henholdsvis den nederste og de to nederste etager.

Andre erhverv

• Det er muligt at etablere håndværksvirksomheder og kreati-
ve erhverv i byudviklingsområdet omkring Bispeengbuen samt 
i det blandede bolig- og erhvervsområde omkring Kong Georgs 
Vej og Dronning Olgas Vej.

• Flintholm Øst rummer i dag forskellige former for erhvervsvirk-
somheder. Der kan både inden for den eksisterende bebyggel-
sesstruktur og i nye bebyggelser lokaliseres kontor- og service-
virksomheder samt kultur- og fritidsaktiviteter. 

• Langs en del af vejene kan der lokaliseres butikker, se de særli-
ge retningslinjer og rammebestemmelser for detailhandel. 

ERHVERV
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DETAILHANDEL

Kort 12 - Detailhandelsstruktur
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Detailhandelsstruktur

• Der fastlægges en detailhandelsstruktur med den centrale by-
midte, de centrale centerstrøg og bymidten ved Flintholm samt 
bydelscentre/bydelsstrøg og lokalcentre/lokalstrøg (vist på kort 
12).

• Butikker skal etableres indenfor detailhandelsstrukturen.
• Udenfor detailhandelsstrukturen kan der placeres enkeltståen-

de butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning, 
samt mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til 
en virksomheds produktionslokaler.

Rammer for butiksformål

• Der kan maksimalt planlægges indenfor de i skemaet nedenfor 
angivne samlede rammer for detailhandel.

Maksimale butiksstørrelser

• I bymidter, bydelscentre/bydelsstrøg og lokalcentre/lokalstrøg 
kan der placeres butikker med de i skemaet angivne maksimale 
butiksstørrelser.

• I Flintholm Nord kan der hvert fjerde år planlægges for op til 
3 nye udvalgsvarebutikker på hver op til 10.000 m2 (indenfor 
rammen for udlæg til detailhandel for bymidten ved Flintholm 
på 39.700 m2). 

DETAILHANDEL

Klassificering af 
centerområde

Navn på centerområde Areal af eksi-
sterende bu-
tikker (m2)

Arealram-
me i Kommu-
neplan 2013 
(m2)

Hævelse are-
alramme 
(m2)

Arealram-
me i Kommu-
neplan 2017 
(m2)

Dagligvarer
Maks. bu-
tiksstørrelse 
(m2)

Udvalgsvarer
Maks. bu-
tiksstørrelse 
(m2)

Bymidte 1. Den centrale bymidte 39.469* 54.500 2.500 57.000 2.500 2.000

2. De centrale centerstrøg 44.395 55.200 2.500 57.700

3. Bymidten ved Flintholm 9.500 39.700 0 39.700

Deltotal 93.364* 149.400 5.000 154.400

Bydelscentre/
bydelsstrøg

4. Nordens Plads 2.558 16.900 0 16.900 3.500 2.000

5. Finsensvej 4.584 9.600 0 9.600

6. Nordre Fasanvej 1.694 14.100 2.000 16.100

7. Peter Bangs Vej 8.082 10.200 1.500 11.700

8. Borups Allé 4.381 6.000 1.000 7.000

9. Vesterbrogade 5.808 8.100 1.000 9.100

10. H.C. Ørsteds Vej 8.079 10.200 1.500 11.700

11. Rosenørns Allé 1.764 3.100 0 3.100

12. Frederiksberg Allé 4.379 5.100 2.000 7.100

13. Godthåbsvej Vest 2.664 4.400 1.000 5.400

Deltotal 43.993 87.700 10.000 97.700

Lokalcentre/
lokalstrøg

14. Nordre Fasanvej/Hiller. 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

15. Rosenørns Allé Øst 682 2.300 0 2.300

16. Roskildevej 950 3.100 0 3.100

Deltotal 1.632 6.400 0 6.400

Enkeltstående butikker Uden for centerområde 7.208 - - - 1.000 500

Alle centerområder Total 138.989* 243.500 15.000 258.500 - -

Retningslinjer for detailhandel. Arealrammer for detailhandel i de enkelte centerområder i Kommuneplan 2013 og Kommuneplan 
2017 samt maksimale butiksstørrelser i de enkelte centerområder. *Ekskl. ca. 4.000 m2 gangareal mv. i Frederiksberg Centret.
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KULTURMILJØER

Kort 13 - Kulturmiljøer
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Kulturmiljøer

• Indenfor hovedfaserne i Frederiksbergs kultur- og byhistorie 
udpeges et antal områder som bevaringsværdige kulturmiljøer. 
De udpegede kulturmiljøer er nærmere vist i rammebestemmel-
serne og beskrevet i kommuneplanens redegørelse.

• Nybyggeri, udvidelse eller ændringer af eksisterende bygninger 
inden for et udpeget kulturmiljø kan kun ske under hensynta-
gen til kulturmiljøet. 

• Lokalplaner, som omfatter kulturmiljøer, skal indeholde bestem-
melser, som sikrer bevaring af bebyggelsens væsentlige, karak-
teristiske hovedtræk. 

Oversigt over kulturmiljøerne

1.1  Landsbyen Solbjerg ved Frederiksberg Bredgade.
1.2  Landsbyen Ny Amager omkring Allégade.
1.3  Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken.
1.4  Kvarteret omkring Steen Blichers Vej.
1.5  Centrum omkring Frederiksberg Centret.
2.1  Villakvarteret mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej.
2.2  Kirkegårdsområdet.
2.3  Villakvarteret vest for Søndre Fasanvej.
2.4  Punkthusene Søndermarken.
2.5  Kvarteret omkring Nordens Plads.
3.1  Lindevangskvarteret.
3.2  Ved Grænsen.
3.3  Den Sønderjyske By.
4.1  Fuglebakkekvarteret.
4.2  Hospitalskvarteret.
4.3  Femte Juni Plads.
4.4  Novo og Novozymes.
5.1  Svømmehalskvarteret.
5.2  Mariendalskvarteret.
6.1  Det Biovidenskabelige Fakultet.
6.2  Villakvarteret mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, 
 Thorvaldsensvej og Sankt Jørgens Sø.
6.3  Kvarteret mellem Falkoner Allé, Den Grønne Sti og 
 Gammel Kongevej.
6.4  Etagehusene ved Danas Plads og Sankt Markus Plads.
7.1  Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé 
 og bygrænsen/Vesterbrogade.
7.2  Området omkring Rahbeks Allé.

KULTURMILJØER
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BEVARENDE LOKALPLANER

Kort 14 - Bevarende lokalplaner
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Bevarende lokalplaner

• Der skal udarbejdes bevarende lokalplaner for villaområderne i 
den vestlige del af kommunene som erstatning for byplanved-
tægt 27. En bevarende lokalplan for Fuglebakkekvarteret er un-
der udarbejdelse. 

• Der er udpeget en række bevaringsværdige bygninger, som 
er vist på kortene for de enkelte kvarterer i kommuneplanens 
rammedel.

• Værdifulde træer og beplantninger skal bevares som en del af 
kommunens grønne struktur.

BEVARENDE LOKALPLANER
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GRØN STRUKTUR

Kort 15 - Grøn struktur
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Grøn struktur

• Frederiksbergs rekreative områder skal sammen med et udbyg-
get grønt stinet udgøre en sammenhængende grøn struktur, der 
er let tilgængelig for byens borgere. 

• Alle fredede parker Frederiksberg Have (1), Søndermarken (2), 
Landbohøjskolens Have (3), Lindevangsparken (4), Grøndalen 
(5), Grøndalsengen (6) og Femte Juni Plads (7)  fastholdes og 
udvikles som rekreative områder. Tilsvarende skal parkanlæg 
som Aksel Møllers Have (8), Julius Thomsens Plads (9) og Sø-
frontparken (10) samt kirkegårdene Søndermarken Kirkegården 
(11) og Frederiksberg Ældre Kirkegård (13) bevares og udvikles 
som grønne anlæg.

• Solbjerg Parkkirkegård (12) skal i planperioden have særlig op-
mærksomhed, da der her skal arbejdes med en parkplan, der 
sikrer udviklingen af området frem til henholdsvis 2020, hvor 
kirkegården delvist overgår til bypark og 2050, hvor kirkegår-
den helt overgår til bypark.

• Eksisterende idrætsanlæg skal fastholdes som rekreative områ-
der.

• Eksisterende lokale grønne anlæg skal fastholdes som rekreati-
ve grønne områder.

• De eksisterende kolonihaveområder bevares og udgør en del af 
kommunens grønne struktur. Der udlægges ikke yderligere are-
aler til kolonihaver.

• I parker, der er udpeget som stilleområder, må der kun foregå 
aktiviteter af mindre støjende og lejlighedsvis karakter, herun-
der koncertarrangementer og lignende. Dette begrænser ikke 
dagligdags rekreative aktiviteter såsom motionsredskaber, le-
gende børn, boldspil og lignende. 

• Der skal udarbejdes en samlet grøn stiplan.
• Frederiksberg Have og Søndermarken er udpeget som grønne 

bykiler i Fingerplan 2013.
• Beskyttelse af naturtyper skal ske ud fra naturbeskyttelseslo-

vens § 3. 

GRØN STRUKTUR
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BOLIGER OG BYFORNYELSE

Kort 16 - Byudviklingsområder, by- og områdefornyelse
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Boliger generelt

• Eksisterende boliger i områder udlagt til boligformål skal i vi-
dest muligt omfang opretholdes. 

• Utidssvarende, mindre boliger kan dog sammenlægges til større 
familieboliger af tidssvarende standard.

• Følgende områder er udlagt til større byudviklingsområder, hvor 
der også er mulighed for boligbyggeri:

• Nordens Plads (1).
• Flintholm (2).
• Nordre Fasanvej-kvarteret med Bispeengbuen (3).
• Diakonissestiftelsen (4).
• Campusområderne og Bymidten (5).

• Nye boliger skal som hovedregel opføres som etageboliger, og 
det tilstræbes, at de enkelte boligområder rummer variere-
de bolig- og ejerformer. De lovmæssige muligheder for at stil-
le krav om en andel af almene boliger i en lokalplan anvendes 
således, at det medvirker til at skabe mere varierede bolig- og 
ejerformer i de enkelte bykvarterer. Når der planlægges for nye 
boliger, skal det derfor konkret vurderes, om et krav om en an-
del af almene boliger vil bidrage til en mere blandet sammen-
sætning af boliger og en bedre fordeling af de almene boliger i 
kommunen generelt.

• I forbindelse med større uddannelsesinstitutioner kan der ind-
rettes kollegie- og gæsteboliger.

• I områder, der er udlagt til boligformål, kan der indrettes min-
dre butikker og private serviceerhverv med henblik på betjening 
af lokalområdet, ligesom der kan etableres offentlige service-
funktioner, som naturligt finder plads i et boligområde.

Etageboligområder

• I etageboligområder skal det tilstræbes, at karréens grønne 
gårdrum friholdes for nybyggeri.

By- og områdefornyelse

• Byfornyelse udføres indenfor kommunegrænsen efter kriterier 
fastlagt i Byfornyelsesstrategien. Ansøgning om byfornyelse in-
denfor den geografiske afgræsning for områdefornyelse vil blive 
prioriteret.

BOLIGER OG BYFORNYELSE
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STATIONSNÆRE KERNEOMRÅDER

Kort 17 - Stationsnære kerneområder
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Byudvikling

• Frederiksberg Kommune er en del af Fingerbyen. Fingerbypla-
nen fastlægger de overordnede principper for arealanvendelsen 
i de enkelte dele af Fingerbyen. Der foretages en konkret ud-
pegning af en række områder til stationsnære kerneområder, og 
reglerne fra Fingerplan 2013 er medtaget som retningslinje for 
stationsnær lokalisering. Byområdet opdeles afhængig af nær-
heden til en station i stationsnære kerneområder, stationsnære 
områder i øvrigt og ikke-stationsnære områder.  

Stationsnære kerneområder

• Inden for en gangafstand på 600 m fra en række stationer ud-
peges følgende stationsnære kerneområder:

• Bymidten omkring Frederiksberg og Fasanvej Stationer (1). 
• De centrale centerstrøg (Godthåbsvej/Rolighedsvej, Falkoner 

Allé, Gammel Kongevej) (2).
• De klassiske kulturstrøg (Allégade, Frederiksberg Allé) (3).
• Flintholm-området (Flintholm Syd, Nord og Øst) (4).
• Området med KU Frederiksberg Campus (5).
• Området ved Nordens Plads (6).
• Området omkring Bispeengbuen (7).
• Området omkring Forum (8).
• Området omkring Nimbusparken (9). 
• Området omkring Diakonissestiftelsen (10).

Stationsnære områder 

• Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdsplad-
stæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karak-
ter, skal placeres inden for de udpegede stationsnære kerneom-
råder. 

• Ved knudepunktsstationerne Frederiksberg og Flintholm skal til-
stræbes, at en del af de stationsnære byggemuligheder forbe-
holdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv.

• Såfremt der åbnes mulighed for kontorbyggeri på mere end 
1.500 m2 uden for 600 meters gangafstand fra en station, skal 
der i et kommuneplantillæg redegøres for, hvordan der vil blive 
arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre 
tilsvarende trafikale effekter i det stationsnære kerneområde.

• Større kontorbyggeri over 1.500 m2 kan dog lokaliseres uden 
for 600 meters afstand fra en station, såfremt:

• der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i de 
stationsnære kerneområder i omegnen.

• der fastlægges en parkeringsnorm på højst 1 parke-
ringsplads pr. 100 m2 etageareal erhvervsbyggeri.

• det drejer sig om udvidelse af en kontorejendom opført 
før 1. januar 2007.

• Erhvervsbygninger af mindre omfang og lokal karakter - dvs. 
mindre end 1.500 m2 kan placeres i byområdet uden for 600 
meters afstand fra en station.

• Endvidere kan tæt boligbyggeri placeres i byområdet uden for 
600 meters afstand fra en station.

 
Fingerplanen:
Byfunktioner, som på grund af are-
aludnyttelse, arbejdspladstæthed, 
størrelse eller besøgsmønstre har 
en intensiv karakter omfatter:
Kontor- og serviceerhverv, be-
skæftigelsesintensive produktions-
erhverv, offentlige institutioner, 
udstillings- og kongrescentre, stør-
re idrætsanlæg, multianvendelige 
anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt 
boligbebyggelse o.lign. 

Byfunktioner af regional karakter 
omfatter de byfunktioner blandt 
ovenstående, som henvender sig 
til et regionalt opland, dvs. et op-
land, der rækker ud over kommu-
nen og nabokommunerne.

STATIONSNÆRE KERNEOMRÅDER
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