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Resumé og vurdering af indkomne høringssvar ved offentlig høring af forslag til Lokalplan 209 
 
Forslag til Lokalplan 209 for Falkoner Centret har været sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 22. febru-
ar 2017 til og med den 18. april 2017. Frederiksberg Kommune har i den periode modtaget 5 hørings-
svar. I det nedenstående følger resumé og vurdering af alle høringssvar. 
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1. Høringssvar Nordisk Film Biografer A/S 
Adresse: Sylows Allé 13 - 21 

 

Indsiger anføre, at det er væsentligt at affaldshåndtering, som aktuelt sker via i eksisterende affaldsskur 

midt på Sylows Plads, genetableres hvis den nuværende placering ikke muliggøres med den nye lokal-

plan.  

 

By- og Miljøområdets vurdering 

Frederiksberg Kommune medgiver, at det fortsat skal være muligt for de nuværende brugere af den fæl-

les affaldsløsning på Sylows Plads, i fremtiden at benytte en tilsvarende løsning for håndtering af affald 

inden for lokalplanområdet.  

Det er ønsket med lokalplanen, at muliggøre etablering af et nyt byrum af høj kvalitet, herunder forbed-

rede trafikale forhold. Derfor at det vigtigt at affaldsløsninger i videst muligt omfang indpasser sig by-
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rummet. Formuleringen i lokalplanen løsnes op, således at det forsat vil være muligt, i samme omfang 

som i dag, at håndtere affald inden for lokalplanens område.  

 

By- og Miljøområdets forslag til ændringer 

Forvaltningen takker for henvendelsen. Forvaltningen vurdere det hensigtsmæssigt at tilpasse lokalpla-

nens redegørelse og bestemmelser for så vidt angår affaldshåndtering  og skure til affaldshåndtering 

inden for lokalplanens delområde III. 

 

Teksten fra redegørelsen side 29, ”Der må som udgangspunkt ikke etableres affaldsløsninger i delområde 

III. (kortbilag 2)”, udgår.  

 

Bestemmelsen 
”5.5 Indenfor delområde III må der ikke bebygges. Se kortbilag 2.” ændres til ”Indenfor delområde III må der 

ikke bebygges, med undtagelse af mindre skure til håndtering af affald.” 

 

5.8 ”Mindre skure, udhuse og lignende til brug for bebyggelsen kan ikke placeres inden for delområde III”. 

Ændres til ”Mindre skure, udhuse og lignende til brug for bebyggelsen kan placeres inden for delområde III. 

 

7.9 Inventar til affaldshåndtering skal integreres i bebyggelsen, ændres til indpasses i byrummet og 
integreres i bygningskroppe. 

2. Høringssvar Toke Battrup Knudsen 
Indsiger mener at projektforslaget generelt er meget uambitiøst.  

 

Og uddyber med følgende problemstillinger: 

• Højhuseffekten og tung base:  Indsiger finder at forslaget fjerner højhuseffekten og laver en 

massiv og tung base 

• Skyggediagrammer: Indsiger undre sig over at der ikke er udarbejdet skyggediagrammer af ter-

ræn, der viser hvorledes gader og fortove berøres af de ekstra etager 

• Bearbejdning af Falkoner Allé: Indsiger undre sig over at landskabet mod Falkoner Allé ikke 

bearbejdes med fx bænke og træer 

• Liv i facaden: Indsiger finder det modsætningsfyldt, at man beskriver en livlig og åben facade, 

samtidig med at man minimere antallet af butikker 

• Bygningens indhold (funktioner) og sammenspil med byrummene: Indsiger finder at byg-

ningens indhold, ved at bevare dele af de eksisterende butikker samt nyt businesshotel med re-

staurant mv., ikke vil tilføre mere liv, men gør området mindre livligt, og af man derfor ikke har 

forpligtet ejer nok ift sammenspillet med de omkringliggende gader, særligt Falkoner Allé 

• Tagterrasse: Indsiger savner svar på, om tagterrassen er tænkt som offentligt tilgængelig, som 

en art kompensation for at bygningen fremover til tage mere sol fra gaderummet 
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• Cykelparkering: Indsiger finder løsningen for cykelparkering generelt mangelfuld, og mener at 

man bør stille krav til bygherre om eksempelvis indvendig cykelparkering ifm spidsbelastninger, 

og forudser kaotiske cykelparkering i de nye byrum 

 

By- og Miljøområdets vurdering 

Kære Toke Battrup Knudsen 

 

Tak for din mail og dine input i forbindelse med forslag til lokalplan 209 

 
Højhuseffekten og tung base:  

Udvidelsen af Falkoner Centret med 2 etager i højden mod Falkoner Allé (til i alt 5 etager), er højde-

mæssigt indpasset i den øvrige bebyggelse langs Falkoner Allé, og tager samtidig afsæt i en analyse af 

de bygningsmæssige og arkitektoniske karakteristika i nærområdet.  

Størstedelen af bygningerne langs Falkoner Allé, er 5 etager i højden, og opført med historicismen som 

fremherskende formsprog i perioden 1850 -1900. Et fælles træk er facadernes opdeling i vandrette bånd 

og lodrette pilastre. Et andet kendetegn er bygningernes vandrette opdeling i en base (de nedre etager) 

en krop (de midterste etager). 

Forvaltningen vurdere, at udvidelsen og tilpasning af bygningshøjden langs Falkoner Allé indskriver sig 

fint i den eksisterende kontekst, og finder samtidig at den nye bearbejdning af facaden, som netop har 

hentet inspiration i det fremherskende arkitektoniske formsprog, tilføre projektet kvalitet. Alt i alt er vurde-

ringen at projektet giver  bygningen og byrummet et arkitektonisk løft. 

 

Skyggediagrammer:  

Der er ved udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet både skyggefilm og skyggediagrammer som facade-

opstalter, som viser bygningens eksisterende og fremtidige skyggevirkning, sommer, vinter og jævn-

døgn. Skyggediagrammer og skyggefilm viser, at skyggevirkningerne på omgivelserne er begrænsede 

og acceptable, set i sammenhæng med den bymæssige kontekst og den øvrige bygningshøjde i områ-

det. I forbindelse med, at lokalplanen blev sendt i høring, er skyggefilmene blevet lagt ud på Kommunens 

hjemmesiden. I mellemtiden er der kommet et nyt videosystem, og linket til det gamle virker derfor ikke 

længere. Skyggefilmene er derfor igen lagt ud på hjemmesiden, og kan findes via dette link. XXXXX 

 

Bearbejdning af Falkoner Allé: 
Området inden for lokalplanens afgrænsning mod Falkoner Allé: Falkoner Centret udvider stueetagen 

langs hele facaden mod Falkoner Allé, således at den trækkes frem der hvor der i dag er indhak, og i 

fremtiden flugter på en lige linje langs Falkoner Allé. Fortovet til derfor fremadrettet, relativt set være 

smallere end i dag. Samtidig åbnes facaden i stueetagen op med mere glas og kan langs det meste af 

strækningen åbnes op. Dertil kommer ny og udadvendt funktion i form af café/restaurant, som kan benyt-

tes af alle.  
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Med det taget i betragtning, og under samtidig hensyntagen til, at fodgængertrafikken langs fortovet skal 

kunne afvikles hensigtsmæssigt, også under spidsbelastninger som arrangementer i centret, er det ikke 

ideelt, at arbejde med yderlige byrumsinventar og beplantning inden for dette område.  

 

Området uden for lokalplanens afgrænsning, mod Falkoner Allé: Er udlagt som vejareal. Her er i dag 

blandt andet en helle med træbeplantning og taxiholdepladser og afsætningspladser.  

Frederiksberg Kommune arbejder kontinuerligt med at udvikle vejarealerne i Kommunen til gavn for tra-

fiksikkerheden, og for byens borgere generelt. Herunder indgår også altid overvejelser, om hvordan by-

ens kan gøres grønnere ved blandt andet at plante flere træer. 

Aktuelt pågår der overvejelser om dette stykke af vejarealet som grænser op til lokalplanens område, og 

hvorvidt det kan indrettes mere hensigtsmæssigt hvad angår blandt andet parkering, herunder parkering 

til cykler og i forhold til (yderligere) beplantning. 

 

Liv i facaden: Hele stueetagen vil generelt blive åbnet op med mere transparent og sammengængende 

facade. Langs Falkoner Allé blive der som beskrevet ovenfor, etableret café og restaurant som åbnes op 

mod Falkoner Allé. Facaden mod Sylows Allé som i dag fremstår lukket uden udadvendte aktiviteter, 

bliver ligeledes åbnet op, med mere transparent facade mod restaurantens køkkenfunktionen. Mod Ho-

witzvej er aktiviteterne og butikkerne de samme fremadrettet, og facaden mod Sylows Plads aktivireres 

ved at denne indgang fremadrettet i højere grad vil fungere som vigtig indgang til Falkoner Centret ved 

større events som koncerter, teater o. lign.  

Forvaltningens vurdere derfor, at projektet samlet set skaber en mere livlig og udadvendt facade. 

 

Bygningens indhold (funktioner) og sammenspil med byrummene: En lokalplan fastlægger, hvor-

dan et område må bruges fremover. Grundejer er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.  

En lokalplan kan ikke fastlægge at hvilke eksisterende private og lovlige lejeaftaler en udlejer må have i 

sin ejendom.  

Eksisterende rammerne i Kommuneplanen og anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen udlægger i dag 

området til Blandede byfunktioner – såsom detailhandel, kontor- og serviceerhverv, offentlige institutio-

ner, undervisnings- og forskningsinstitutioner, kulturelle aktiviteter, idræts- og bevægelsesaktiviteter, 

caféer og restaurationer, forlystelser, hotel- og konferencefaciliteter. Dette vil fortsat være en mulighed 

med den nye lokalplan. 

Hotelreceptionen placeres inden i bygningen og ikke ved facaden. 

Caféen og restauranten er som tidligere beskrevet placeret langs facaden mod Falkoner Allé og netop 

tiltænkt den brede offentlighed, såvel som gæster i hotel og koncert mv. Der bliver åbnet op, og det er 

også ejers ønske at tilbyde udeservering. Det forhindre lokalplanen ikke.  

Falkoner Centret vil også huse Danmarks største musical teater, ligesom der fortsat vil blive afholdt an-

dre offentlige arrangementer og kulturevents. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der i højere grad 

end i dag både langs facaden og inde i Falkoner Centret, vil være oplevelser, liv og sammenspil med den 

omkringliggende by. 
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Tagterrasse: Det er rigtig at tagterrassen er ikke offentligt tilgængelig, men kan anvendes af hotellets og 

konferencens gæster. 
 

Cykelparkering: Der kommer en ny station på Frederiksberg Station i forbindelse med færdiggørelsen 

af Cityringen. Den nye station vil gøre Frederiksberg Station til et reelt alternativ for flere gæster, hvorfor 

det forventes at en større del af gæsterne til kongresser og koncerter vil benytte offentlig transport end i 

dag. 

Derudover er det korrekt, at der fortsat vil være en stor del af koncertgæster, som vil benytte cykel eller 

bil. Der er i den forbindelse tænkt meget over placeringen af cykelstativer, så cyklerne ikke står over det 

hele, og så de ikke står i vejen for naturlige ganglinjer i rimelig bredde. Der er stor fokus på at der kom-

mer nok cykelstativer, da vi ikke ønsker en gentagelse af parkeringssituationen ved Frederiksberg Cen-

tret. 

 

By- og Miljøområdets forslag til ændringer 

Høringssvaret vurderes ikke at give anledning til ændringer.  

 
3. Høringssvar Metroselskabet 
Adresse: Metrovej 5, 2300 København S 

 

Indsiger påpeger at der aktuelt pågår arbejder med den kommende Cityring, og gør i den forbindelse 

opmærksom på tunnelservitut samt stations- og skaktservitut, som berøre lokalplanens område. 

Der er vedlagt bilag i form at tegninger, som viser servitutlinjer ift tunnelrør mv. 

 

Indsiger beder om at få byggeandragende i høring før der udstedes byggetilladelse. 

 

Derudover kommer indsiger med følgende bemærkninger: 

Biltrafik: Indsiger påpeget at afviklingen af biltrafik i lokalplanforslaget ikke i tilstrækkeligt omfang tager 

højde for forventede passagerstrøm der vil krydse vejen når metroen åbner, særligt ved store begiven-

heder i Falkoner Centret.  

Indsiger påpeget at der må forventes øget trafik til parkeringskælderen når Falkoner Centret udvider, 

med forringelse af sikkerhed for gående passagerer fra Metroens hovedtrappe til følge. 

 

Afløbskoefficient: Indsiger forudsætter at Kommunen har taget højde for at afløbskoefficienten ikke 

øges, og at der ikke ledes mere vand til metrostationspladsen. 

 

By- og Miljøområdets vurdering 
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Kære Karen 

 

Tak for Metroselskabets mail og input i forbindelse med forslag til lokalplan 209. 

 

Biltrafik:  
Vi er klar over, at der er en udfordring både trafikalt og trafiksikkerhedsmæssigt når p-kælderen tømmes 

eller fyldes på kort tid - som ved arrangementer på scenen i Falkoner Centret. Og at den udfordring ikke 

bliver mindre i fremtiden, med mindre vi ændrer på forudsætningerne. 

 

Vores ønske er derfor at lede så megen biltrafik som muligt ud til Howitzvej, hvilket også er baggrunden 

for den trafikafviklingsplan der er er medtaget i lokalplanforslaget. Når trafikken er kommet ned til Ho-

witzvej kan den komme ud til Falkoner Allé ved signalreguleringen eller mod Nordre Fasanvej, hvor der 

ligeledes er signalreguleret. Sådan at vi i videst muligt omfang undgår den konflikt mellem hovedstrøm-

men fra metroen og biler der skal til/fra parkeringskælderen. 

 

Samtidig ændres vejen til gågade med kørsel tilladt, så trafikken kommer til at foregå på de bløde trafi-

kanters præmisser.  

 

Vi ved at den foreslåede løsning ikke er uden problemer, og vi arbejder fortsat med løsningen, i forhold til 

hvordan vi bedst får afviklet trafikken i forbindelse med arrangementer. 

 

Afløbskoefficient: 

I lokalplanen fastsættes der i overensstemmelse med den gældende Spildevandsplan krav til maksimal 

afløbskoefficient (befæstelsesgrad) og evt. forsinkelse, såfremt denne ikke overholdes. Afvandingen skal 

i øvrigt ske i overensstemmelse med de almindelige  regler fastsat i bygningsreglementet, herunder at 

afvandingen ikke må giver anledning til gener på naboejendomme m.v. Den konkrete udformning af løs-

ning og kontrol heraf sker i forbindelse med projektets byggesagsbehandling. 

 

By- og Miljøområdets forslag til ændringer 

Forvaltningen takker for henvendelsen. Forvaltningen vurdere det er hensigtsmæssigt at analysere hele 

trafiksituationen omkring Falkoner Centret nærmere. Trafikken vil ikke blive endeligt reguleret med lokal-

planen 209, men der bliver i Forvaltningen aktuelt arbejdet henimod en løsningen som fremadrettet vil 

forbedre forholdende vedrørende både trafiksikkerhed og trafikafvikling i området. 

4. Høringssvar Handicaprådet 
Adresse: Smallegade 1 

 

Indsiger rejser flere problemstillinger i forhold til trafikken. 
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Hotellets gæster: Indsiger anføre at man i tiltrækkelig grad bør tage højde for at der skal være plads til 

cykelparkering, taxiholdepladser og samt ikke mindst busholdeplads med god tid til af- og påstigning. 

 

Konferencedeltagere: Indsiger påpeger at flere konferencegæster kan skabe behov for flere parkering-

pladser til biler, samt at det kan rykke tidspunktet på døgnet ift hvornår man må forvente spidsbelast-

ningssituationer. 

 

Koncertsgæster: Indsiger at koncerter o. lign. uvægerligt vil give meget koncentrerede spidsbelastnings-

situationer, hvorfor det set fra ud at en bevægelseshandicappets perspektiv er nødvendigt med cykelsta-

tiver nok, således at der er passage fri for tilfældigt henstillede cykler. 

 

Niveaufrit område: Indsiger henleder opmærksomheden om den, i deres øjne, katastrofale plads der er 

anlagt mellem Hovedbiblioteket og Frederiksberg Gymnasium ift niveaforskelle. Vigtigheden af niveaufrit 

byrum, med tydelige adskillelse af  kørende, cyklende og gående understreges som meget vigtig. 

 

Byrumsinventar:  Indsiger anføre at det er vigtigt ny belægning, ny beplantning og særligt byrumsinventar 

indtænkes så der tages højde for rimelig passage for kørestole, barnevogne o. lign. 

 

Til sidste henvises til ”Tilgængelighed for alle” samt Bygningsreglementet. 

 

By- og Miljøområdets vurdering 
Kære Frederiksberg Handicapråd 

 

Tak for Jeres mail og input i forbindelse med forslag til lokalplan 209. 

 

Der er i dag plads til taxaer og busser foran Falkoner Centret. Det vil der også være efter ombygningen, 

så gæster til hotellet fortsat kan afsættes foran hovedindgangen. 

 

En del konferencedeltagere vil givetvis ankomme i bil. Der er stillet et større krav til antallet af parke-

ringspladser til Falkoner Centret, end det krav der er i dag, så de vil kunne udnyttes i den forbindelse. 

Samtidig ligger Falkoner Centret, som I selv gør opmærksom på, tæt på andre større parkeringsanlæg, 

som parkeringskælderen under Frederiksberg Gymnasium og taget over Frederiksberg Centret. Det er 

dog vores vurdering at deltagere, der fx kommer med fly til København, vil anvende metro, da det er 

meget nemmere end med bil. 

 

Vi er klar over, at der er en udfordring trafikalt og trafiksikkerhedsmæssigt når p-kælderen tømmes eller 

fyldes på kort tid - som ved arrangementer på scenen i Falkoner Centret. Det er derfor søgt at lede så 

megen kørende trafik som muligt ud til Howitzvej. 
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Der er tænkt meget over placeringen af cykelstativer, så cyklerne ikke står over det hele, og så de ikke 

står i vejen for naturlige ganglinjer i rimelig bredde. Der er stor fokus på at der kommer nok cykelstativer. 

 

Antallet af handicapparkeringspladser opfylder kravene i den gældende SBI-anvisning, men vi undersø-

ger om der er behov for flere offentlige handicapparkeringspladser i området. 

 

Ønsket om et niveaufrit område er noteret. Sylows Allé er planlagt udlagt som gågade med kørsel tilladt, 

så trafikafviklingen kommer til at foregå på de bløde trafikanters præmisser. Der vil være tydelig marke-

ring af hvor det er tiltænkt at den kørende trafik skal være. 

 

For så vidt angår inventar i byrummet, så gælder det også her, at det ikke må stå i vejen for naturlige 

ganglinjer i rimelig bredde. 

 

Projektet bliver gennemgået af ekstern trafik- og tilgængelighedsrevisor. 

 

By- og Miljøområdets forslag til ændringer 

Forvaltningen takker for henvendelsen. Forvaltningen vurdere det er hensigtsmæssigt at analysere hele 

trafiksituationen omkring Falkoner Centret nærmere. Trafikken vil ikke blive endeligt reguleret med lokal-

planen 209, men der bliver i Forvaltningen aktuelt arbejdet henimod en løsningen som fremadrettet vil 

forbedre forholdende vedrørende både trafiksikkerhed og trafikafvikling i området. 

 

5. Høringssvar Anne-Gertrud Trebbien 
Adresse: Falkoner Allé 22 

 

Indsiger takker for borgermødet. 

 

Indsiger fortæller at de som naboer, ofte benytter parkeringskælderen under gymnasiet, og at de særligt 

under arrangementer i Falkoner Centret oplever det vanskeligt at finde parkeringsplads, samtidig med at 

mange biler er parkeret blokere eller ligefrem parkeres ulovligt. 

Indsiger forudser flere af ovennævnte problemer i fremtiden, med flere arrangementer i Falkoner Centret. 

 

Indsiger fortæller om mange farlige situationer, hvor biler og bløde trafikanter ved afvikling af trafikken 

efter et arrangement, krydser hinanden ved Sylows Allé, særligt ved udkørslen til Falkoner Allé. 

 

Indsiger opfordre til at trafikafviklingen fra parkeringskældrene nytænkes, samt man indtænker andre 

trafikregulerende tiltag som eksempelvis mere lysregulering. 

 

By- og Miljøområdets vurdering 
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Kære Gertrud 

 

Tak for din mail og dine input i forbindelse med forslag til lokalplan 209. 

 

Vi er klar over, at der er en udfordring både trafikalt og trafiksikkerhedsmæssigt når p-kælderen tømmes 

eller fyldes på kort tid - som ved arrangementer på scenen i Falkoner Centret. Og at den udfordring ikke 

bliver mindre i fremtiden, med mindre vi ændrer på forudsætningerne. 

 

Vores ønske er derfor at lede så megen biltrafik som muligt ud til Howitzvej, hvilket også er baggrunden 

for den trafikafviklingsplan der er er medtaget i lokalplanforslaget. Når trafikken er kommet ned til Ho-

witzvej kan den komme ud til Falkoner Allé ved signalreguleringen eller mod Nordre Fasanvej, hvor der 

ligeledes er signalreguleret. 

 

Samtidig ændres vejen til gågade med kørsel tilladt, så trafikken kommer til at foregå på de bløde trafi-

kanters præmisser.  

 

Vi ved at den foreslåede løsning ikke er uden problemer, og vi arbejder fortsat med løsningen, i forhold til 

hvordan vi bedst får afviklet trafikken i forbindelse med arrangementer. 

 

Der er ikke planer om at etablere en signalregulering ved Falkoner Allé - Sylows Allé, da det vil betyde 

endnu dårligere trafikafvikling på Falkoner Allé, med mange lyskryds meget tæt på hinanden uden at det 

løser problemet med at kunne komme hurtigt hjem. 

 

By- og Miljøområdets forslag til ændringer 

Forvaltningen takker for henvendelsen. Forvaltningen vurdere det er hensigtsmæssigt at analysere hele 

trafiksituationen omkring Falkoner Centret nærmere. Trafikken vil ikke blive endeligt reguleret med lokal-

planen 209, men der bliver i Forvaltningen aktuelt arbejdet henimod en løsningen som fremadrettet vil 

forbedre forholdende vedrørende både trafiksikkerhed og trafikafvikling i området. 
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