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 Pedersen <jculmsee@ofir.dk>; Jan Bøge Sørensen <jaso03@frederiksberg.dk>; Kirsten Bartroff
 (suppleant) (kirsten.bartroff@kreds.lev.dk) <kirsten.bartroff@kreds.lev.dk>; Line Lerchebo
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Emne: VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Falkoner Centret
 
Kære By, Byggeri og Ejendomme
 
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen
 vedrørende forslag til lokalplan 209 for Falkoner Centret.
 
Brugerrepræsentanterne har følgende kommentarer til høringen:
 
Falkoner Centret ønsker i forbindelse med en større ombygning at
 ”muliggøre udvidelsen og udviklingen af Falkoner Centret samt udviklingen
 og ny indretning af de omkringliggende byrum.”
 
I den forbindelse skal ”lysavisen” flyttes over mod Sylows Allé, og der skal
 indpasses cykelparkering både på forsiden af bygningen ved Falkoner Allé,
 på Sylows Allé og bag bygningen.
 
Falkoner Centret er bygget i 1955 og ombygget i 1987. Den nye ejer ønsker
 at fastholde udnyttelsen af bygningen til hotel, konferencecenter og
 koncertfaciliteter.
 
Desuden ønsker man at fastholde visionerne i ”Frederiksbergstrategien” om
 Byen i byen.
 
Brugerrepræsentanterne finder, at det giver store udfordringer i trafikken,
 befordringen til og fra og parkering.
 
Hotellets gæster: Det er anført, at hotellets gæster vil bruge offentlig
 transport.  Det vil de naturligvis – også! Nogle vil sikkert finde det eksotisk
 at cykle, og andre vil anvende taxi. Der er derfor behov for pladser både til
 dem og til busser, hvor af- og påstigning tager længere tid.
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Konferencedeltagere: Lokale deltagere vil sikkert anvende både cykel og
 metro. Men privatbilismen er ikke afskaffet. Mange parkeringspladser er
 nødvendige, selvom Frederiksberg Centrets p-pladser sikkert også vil blive
 udnyttet. Det er et dårligt argument, at der bliver mindre detailhandel og
 færre kontorarbejdspladser: Spidsbelastningerne kan komme til at ligge på
 andre tidspunkter, men man må da håbe for den nye ejer, at der bliver lige
 så stor aktivitet, og dermed behov for mange, forskellige p-pladser.
 
Koncertgæster: Disse events vil uvægerligt give meget koncentreret
 spidsbelastning ved ankomst (start) og afrejse (slut) på en event. For
 borgere med handicap er det nødvendigt, at der etableres enormt mange
 cykelstativer, så alle kan komme forbi uden at falde over tilfældigt
 henstillede cykler, og at der desuden etableres mere end en handicap-
parkeringsplads. Vi er naturligvis vidende om, at der er anlagt handicap-
parkeringspladser i og ved Frederiksberg Centret.
 
Når nu hele parkeringssituationen og trafikudfordringerne er gennemtænkt
 endnu mere omhyggeligt, ønsker brugerrepræsentanterne at fremhæve
 ønsket om et niveaufrit område, selvom det anføres, at ”der arbejdes med
 niveauforskelle i belægningen”, med skridsikkert underlag. Den katastrofale
 omlægning af Solberg Plads mellem biblioteket og gymnasiet skal undgås.
 Derfor er det af hensyn til alle borgere nødvendigt med niveaufrit og med
 en meget tydelig markering af adskillelsen mellem den kørende, altså også
 cykler, og gående trafik.
 
Det anføres, at der skal ”ny belægning, ny beplantning og nyt
 byrumsinventar. Især det sidste kan meget vel komme til at ”stå i vejen for
 rimelig passage, barnevogne, kørestole, to personer, der er nødt til at
 følges ad. En begrænsning af ”inventar” vil være at foretrække. Det drejer
 sig jo ikke om ”Den Himmelske Freds Plads”, men om Sylows Allé og Sylows
 Plads!
 
Vi har ikke yderligere kommentarer, men henviser til: Tilgængelighed for
 alle og diverse bygningsreglementer.
 
Mange hilsner
Susanne Tarp
Formand

 
Handicaprådet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 3821 2113
Fax:        +45 3821 2980
http://www.frederiksberg.dk/handicapraad
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Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
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PlanID: 3425118
Kommune: Frederiksberg
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 209
Plannavn: Falkoner Centret
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 22. februar 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 18. april 2017
Ikrafttrædelsesdato: 
Generel anvendelse: Centerområde
Konkret anvendelse: 
Specifik anvendelse: Blandet byområde

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-
lokalplan&planid=3425118&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?
planid=3425118&plantype=20&status=F
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