
 

 
 

          
 
Møderesumé 
 
 
 
 
 
Resume af borgermøde d. 9. marts 2017 
 
 
Offentlig høring og borgermøde 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra d. 22. februar 2017 til d. 18. april 2017. 
Der blev afholdt borgermøde torsdag d. 9. marts 2017, hvor ca. 50 borgere deltog. 
 
 
Borgermøde onsdag torsdag d. 9. marts 2017 i salen ”Audience” i Falkoner Centret. 
Program: 
 
Kl. 19.00  -  19.05 Borgmester Jørgen Glenthøj bød velkommen  
Kl. 19.05  -  19.10     By- og Miljødirektør Ulrik Winge introducerede aftenens program 
Kl. 19.10  -  19.25    By- og Miljøudvalget s formand Jan E. Jørgensen præsenterede forslag til lokalplan 
Kl. 19.25  -  19.35 Det ny Falkoner Center blev præsenteret af Direktør for The One & Only Company, 

Jesper Winge Leisner, og Adm. Direktør Jens Mathiesen, Scandic Hotels 
Kl. 19.35  -  19.50    Projektet blev præsenteret af Senior partner Poul Schülein, Arkitema Architects 
Kl. 19.50  -  19.55   Ulrik Winge introducerede de tre temacafeer 
Kl. 19.55  -  20.25   Temacaféer 
Kl. 20.25  -  20.55    Opsamling og fælles debat (Ulrik Winge var ordstyrer) 
 
Borgermødet indeholdt gennemgang af indholdet i lokalplanen, præsentation af projektet, tre cafeer med 
overskrifterne: Det ny Falkoner Center - Huset arkitektur og bæredygtighed - Byrum og nye trafikmønstre 
og en afsluttende debat i plenum. 
 
Ideen med temacafeerne er at tilbyde et alternativ til debatten i plenum. Cafeerne giver alle mulighed for 
at stille spørgsmål, give sine holdninger til kende og samtidig også mulighed for at gå mere i dybden med 
mere specifikke emner. 
 
I temacafeerne deltog repræsentanter for Falkoner Centret (ATP Ejendomme, Scandic Hotels og The 
One & Only Company, Arkitekt- og ingeniørrådgivere) samt relevante fagpersoner fra kommunens for-
valtning for at kunne besvare spørgsmål og drøfte særlige problemstillinger med borgerne. 
 
Der var en god debat under hele mødet og særligt temaet ’Byrum og nye trafikmønstre’ gav anledning til 
spørgsmål og debat. Her blev særligt situationen vedrørende trafikafviklingen og trafiksikkerhed i områ-
det drøfter. Særligt op- og nedkørsel til ad ramperne ned til de to parkeringskældre, forslaget til ensret-
ning af Sylows Allé, samt (manglende) cykelparkering. 
 
Det blev udtrykte generel bekymring for trafikafviklingen ved en evt. ensretning af Sylows Allé øst. Pri-
mært i forhold til hvordan man kommer op (og ned) af p-kælderen (venderadius og overblik), men også 
bekymringen for, at der kan opstå uhensigtsmæssige eller direkte farlige situationer med de mange fod-
gængere (og cyklister) som metroen tæt på rampen, forventes at afstedkomme. 
 
Særligt ved større arrangementer i Falkoner Centret, men mange bløde trafikanter som blandes med 
biler, og potentielt også busser og lastbiler, frygtede folk at der kunne opstå problemer.  
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Der var også nogle der spurgte ind til om man i tilstrækkelig grad havde taget højde for behovet for cy-
kelparkering, særligt igen, ved spidsbelastningssituationer ved større arrangementer.  
 
Flere var positive overfor de nye aktiviteter og tiltag i Falkoner Centret, med Musical Teater, koncerter 
mv. og så frem til, at komme og opleve det nye liv i bygning.  
 
Der var også mange der så frem til at få opfrisket de omkringliggende byrum, Sylows Plads og Sylows 
Allé, og få fornyet de rustfri stålfacader fra 1989, med ny facadebearbejdning og begrønning. 
 
Nogle undrede sig over, at facaden ikke blev fornyet på bagsiden mod Sylows Plads og at hotel tårnet 
ligeledes fortsat ville stå med den oprindelige rustfri stålfacade. 
 
Der var nogle der udtrykte bekymring for om forslaget indebar lysavis på facaden mod Falkoner Allé, 
men disse borgere blev beroliget, da der blot havde været tale om en lille fejl i præsentationen, hvor for-
kert gadenavn blev nævn. Det blev præciseret, at der udelukkende var tale om mindre lysavis over ind-
gangen ved Sylows Plads, samt bredere lysavis under baldakinen mod Sylows Allé. Dertil har men i lo-
kalplanplanen sikret at lysaviser fremstår dæmpet, ikke blænder og generelt ikke vil blive til gene for 
områdets beboere. 
 
Deltagerne blev afslutningsvis opfordret til at indsende et skriftligt høringssvar til 
BBE@frederiksberg.dk 
 
 
 
 
 
 
 


