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InDleDnIng

Udarbejdelsen af dette byfornyelsesprogram er 
startskuddet til at færdiggøre den sidste etape 
af byudviklingen i Svømmehalskvarteret på 
Frederiksberg. en proces der blev igangsat med 
kommunalbestyrelsens vedtagelse af Byforbed-
ringsplanen i �987.

Intentionerne og målet er - med udgangspunkt 
i områdets ressourcer - at skabe et kvarter 
der har sin egen identitet og som indgår i en 
større sammenhæng med de omkringliggende 
kvarterer. en indsats som bl.a. kommer til at 
omfatte forbedrede parkeringsforhold, smukkere 
og grønnere gaderum, fokus på trafiksikkerhed 
samt renovering af ejendomme og friarealer.

Det er ligeledes af stor betydning, i det tæt 
bebyggede og tæt befolkede område at optimere 
anvendelsen og oplevelserne i de offentlige 
byrum. her vil forskellige initiativer i forbindelse 
med borgerinddragelse danne grundlag for 
den fremtidige udformning og anvendelse af 
pladserne.

Med midler fra den særlige pulje til bygnings-
fornyelse, vil kommunen fremskynde processen 
med at renovere ejendomme og friarealer i de 
karréer i området, hvor der indtil dato ikke er 
gennemført bygningsfornyelse.

Der er i kommunens ansøgning peget på en 
række indsatsområder, som kommunen og 
områdets beboere i fællesskab skal arbejde 
videre med og gennemføre.

Byfornyelsesbutikken.

Byfornyelsesbutikken, som ligger i gården på 
godthåbsvej ��, har tidligere været brugt som 
fælleshus i forbindelse med bygningsfornyelsen i 
området. huset vil også i områdefornyelsen blive 
brugt som fælles samlingssted i forbindelse med 
møder og arrangementer i de arbejdsgrupper 
som nedsættes.

Det er forventes besluttet, i forbindelse med den 
kommende etablering af Metro Cityringen, at der 
placeres en metrostation på pladsen ved Aksel 
Møllers have, i det nordvestlige hjørne mod 
godthåbsvej. Metroen forventes færdig i �0�7.
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oMRåDeAFgRÆnSnIng

området grænser op til et mindre område i Svømmehals-

kvarteret, hvor der netop er gennemført helhedsoriente-

ret byfornyelse (markeret med     ).

områdeafgrænsning
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Område afgrænsning

Bygning

Halvtag

Målforhold 1:5000
Kort- og Matrikelkontoret september 2005

(c) Kort- og Matrikelkontoret, sept. �005
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oMRåDeT

Svømmehalskvarteret vest
Det valgte område er den vestlige del af Svøm-
mehalskvarteret, hvor kommunens overordnede 
bygningsfornyelsesplan for Svømmehalskvarteret 
skal færdiggøres.

Frederiksberg Svømmehal, der er opført i �934, 
har givet navn til kvarteret. Det er kvarterets 
mest karakteristiske offentlige bygning - et 
aktivitetshus der tiltrækker folk fra et meget 
stort opland.

Afgrænsning
området afgrænses mod nord af godthåbsvej, 
en aktiv og trafikeret gade, som er et af de 
primære centerstrøg på Frederiksberg. De øvrige 
grænser er Falkoner Allé, Sindshvilevej, Aksel 
Møllers have, yrsavej, nyelandsvej og nordre 
Fasanvej.

Bebyggelsen
Bebyggelsen i området består hovedsageligt af 
etageboliger opført i 4-5 etager, i en tæt kar-
réstruktur. en karréstruktur, der bl.a. er karak-
teristisk ved mange smalle huller i husrækken, 
som ikke er bebyggede og som giver mulighed 
for passage til gårdrummene. 97% af ejendom-
mene er opført før �950. De få butikker som 
ligger inden for området er næsten alle placeret 
på godthåbsvej. De øvrige er serviceerhverv 
placeret i stueplan, lidt spredt i området.

Byggeriets Hus 
Byggeriets hus benyttes til mange forskellige 
former for arrangementer og aktiviteter, f.eks. 
udstillinger, møder, foredrag og musik af Frede-
riksbergs borgere. huset orienterer sig primært 
mod pladsen mod godthåbsvej og der er kun 
visuel kontakt fra huset og ud i parken.

Pladsen foran Byggeriets hus er levende med 
udendørsservering i sommerhalvåret, når vejret 
tillader det. Pladsen fungerer godt ud mod den 
trafikerede godthåbsvej der kontrasterer det 
rekreative opholdssrum med et pulserende byliv.

Trafik
Inden for områdeafgrænsningen er en stor del af 
vejene ensrettede. Parkeringen er overvejende 
skrå- eller kantstensparkering og parkerings-
behovet i området er stort. Den høje belæg-
ningsgrad, især i tidsrummet  kl. �0-�� samt 
lørdage kl. ��-�3, gør det svært at finde et sted 
at parkere. Ud over bilerne er der også mange Aksel Møllers have, til højre Byggeriets hus.

Grønne arealer
I det tæt bebyggede område, ligger flere 
forskellige grønne arealer til rekreative formål. 
Arealerne er forskellige af størrelse, karakter 
og indretning og bruges på hver deres måde 
af kvarterets beboere, som supplement til de 
private friarealer i karréerne.

Aksel Møllers Have 
Aksel Møllers have er kvarterets parkområde, 
med legeplads, et stort græsareal, Frederiksberg 
Svømmehal og Byggeriets hus. Bebyggelsen 
langs den ene side af Aksel Møllers have skiller 
sig med sine �0 etager ud fra den øvrige bebyg-
gelse i kvarteret.

Svømmehallen.
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cykler i området, som “parkeres” på fortovene 
og langs husene.

Alléerne
et gennemgående grønt element i området er 
de mange allé-beplantede veje. en udformning 
af vejrummene, som er med til at styrke kom-
munens image som en »grøn« kommune.

Private friarealer
Svømmehalskvarteret er et tæt befolket område. 
Det stiller krav til gode private friarealer som 
supplement til de offentlige anlæg. en stor del af 
karréerne har allerede fået gennemført friareal-
forbedringer med gode og grønne fællesarealer 
og det er hensigten at få indrettet de resterende 
fælles friarealer i forbindelse med gennemførelse 
af områdefornyelsen. 

Byggeriets hus.

Friarealforbedring, karré ��.

nandrupsvej.



9

Der er flere forskelligartede problemer i områ-
det, som kommunen i samarbejde med områ-
dets beboere skal søge at løse i forbindelse med 
gennemførelse af områdefornyelsen. Det er bl.a. 
renovering af gaderummene samt forbedring af 
de offentlige byrum.

Vejene
I området er der enkelte veje, som har dårlig 
belægning på kørebanen og nedslidte fortove. 
Der er mange biler, som optager en stor del 
af vejarealet til parkering. en løsning af begge 
forhold skal indgå, når områdefornyelsen skal 
gennemføres.

Der er også behov for at forbedre de grønne 
vejforløb, f.eks. med udskiftning af beskadigede 
træer eller beplantning af nye.
erfaringerne fra naboområdet vil blive brugt i 
forbindelse med gennemførelse af trafikplanlæg-
ningen i området. 

Cykler
De mange cykler fylder godt op i gadebilledet. 
Der er ikke skabt plads til at alle cyklerne 
kan parkeres i cykelstativer i gaderummet, 
med det til følge, at cyklerne ofte ”parke-
res” op ad facademurerne og træerne ved 
parkeringsområderne.

Byrumsinventar
Samtidig med renovering af gaderne, skal der 
også tages stilling til en modernisering af det 
øvrige byrumsinventar for at skabe tidssvarende 
byrum.

BeSKRIvelSe AF PRoBleMeR I oMRåDeT

I en del af gaderne er der f.eks. wire-ophængt 
gadebelysning, som kan forbedres og udskiftes 
med en belysning der giver et nedadrettet blødt 
hvidt lys.

Byrum
De grønne udearealer i området har stor 
betydning for kvarterets beboere. Kommunen er 
ved at få udarbejdet en analyse af hvordan de 
offentlige rekreative arealer i området fungerer. 
en analyse, hvis resultater kommer til at ligge 
til grund for det videre arbejde med at optimere 
indretningen og brugen af arealerne.

Bygningsfornyelse
Den igangsatte bygningsfornyelse i Svøm-
mehalskvarteret er efterhånden langt fremme 
og er blevet meget synlig i området. Det er 
intentionen at få afsluttet de planlagte initiativer 
i de resterende karréer og friarealer i området.
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TRAFIKRegUleRIng og KvARTeReTS veJe

I forbindelse med gennemførelse af den hel-
hedsorienterede byfornyelse i den østlige del af 
Svømmehalskvarteret, er der udført renovering 
af områdets gader.

grundlaget for gennemførelse af renoveringen 
er dels en trafikafviklingsplan for området, som 
blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i �004, 
og en vejudformningsplan, som blev udarbejdet i 
samarbejde med en nedsat Byrumsgruppe.

erfaringer fra dette arbejde kan inspirere til 
afklaring af renovering af gaderne i det vestlige 
område af Svømmehalskvarteret; bl.a. med 
hensyn til udskiftning af nedslidt belægning, 
udforming af parkeringsforhold for biler og 
cykler, udformning af vejforløb, som kan øge 
trafiksikkerheden for kørende og gående, 
etablering af nye pladser, styrkelse af de grønne 
elementer, bedre gadebelysning og stillingtagen 
til valg og placering af byrumsinventar, så der 
skabes en helhed inden for området.

Kortet på næste side viser trafikafvikings-
planen for området (Svømmehalskvarteret 
øst og vest) som danner udgangspunkt for 
områdefornyelsen.

I forbindelse med renovering af dele af kvarte-
rets gader vil hovedprincipperne fra østområdet 
blive fulgt:
- nye træer plantes ved p-arealerne.

- På træøerne opsættes cykelstativer i forlæn-
gelse af plantebede.
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- Mulighed for nye pladsdannelser i gaderne skal 
vurderes. 

- Fortovene bliver gennemgående med �-4 
rækker fliser, og der opstilles lysmaster i forkant. 
Fortov, p-areal og kørebane oplyses med blødt 
hvidt nedadrettet lys.

- valg af byudstyr, skilte og cykelstativer vil følge 
principperne fra det østlige område.

n
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AKSel MØlleRS hAve

Byggeriets hus

Det grønne areal

Svømmehallens 

forplads

legeplads

Aksel Møllers have, som på langsiderne er 
afgrænset af et stiforløb, markeret med bøge-
hække, er i dag opdelt i tre afdelinger:

- Den flisebelagte plads foran Byggeriets 
hus ved godthåbsvej, med udeservering om 
sommeren.

- et stort grønt græsareal i midten, med få 
bænke langs kanten og en indhegnet legeplads

- Forpladsen til Frederiksberg Svømmehal, 
afskåret fra det grønne areal af en gennemkør-
selsvej og en parkeringsplads.

Cityringens linieføring etableres over Frederiks-
berg bymidte med en station ved Aksel Møllers 
have, med nedgang i det nordvestlige hjørne 
ved godthåbsvej. Stationen ventes klar i �0�7. 
Dette vil generere langt mere liv i og langs 
haven, idét der forventes ca. 8.�00 påstigninger 
pr. hverdag.

gehl Architects er ved at udarbejde en analyse 
af bl. a. Aksel Møllers have. Der er opstillet en 
række problemerstillinger og potentialer for 
området, samt anbefalinger til at gøre pladsen 
bedre. 

Metro

B
en

tz
on

sv
ej



�3

lAngelAnDS PlADS

langelands Plads er områdets fælles opholdsrum 
- en lille oase i kvarteret. Den er opdelt i små 
felter til forskellige former for leg, fordybelse 
og rekreative ophold. Pladsen er til glæde for 
mange af beboerne i området – især i sommer-
perioden, med sit bassin til de ’mindre’ borgere. 
Desværre bliver bassinet kun brugt �-3 måneder 
i perioden, da der ikke er et rensningsanlæg til 
vandet, hvilket gør det til en bekostelig affære at 
tømme og fylde bassinet. et vandrensningsan-
læg er derfor et stort ønske, så bassinet i langt 
højere grad kan benyttes.

Adgangsforholdene til pladsen kræver at man 
skal krydse kørerarealer for at komme til pladsen 
- et forhold der skal vurderes, når den nye plads 
skal anlægges.

Det kan ligeledes vurderes, om der er behov og 
mulighed for at udvide pladsen, for at få plads til 
flere forskelligartede aktiviteter, som tilgodeser 
flere aldersgruppers behov.

gehl Architects har også udarbejdet en analyse 
af langelands Plads og beskrevet problemer, 
potentialer og anbefalinger for pladsen.

langelands Plads
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Til alle projekter der igangsættes, skal miljøtiltag 
beskrives.

Det kan foregå på to niveauer – i forhold til byg-
ninger/gårdrum og i forhold til fællesområder.

1. Bygninger og gårdrum

Grønne tiltag
Der kan f.eks. arbejdes med:
- Forsøg med begrønning af facader på 
fælleshuse.

- Forsøg med grønne tage på fællesbygninger og 
udhuse (holder på vandet og medfører mindre 
behov for kloakering).

- Information til beboerne om hvordan de kan 
indrette gårdrum med hensyn til natur/biodi-
versitet – dvs. mht. valg af træer og buske, der 
giver varieret natur og fremmer insektliv og 
dermed fugle. 

- opsætning af fuglekasser, foderbrætter i 
højden   (så man ikke fodrer rotterne i stedet), 
vand til fuglene m.m. – kombineres med vejled-
ning om indretning af gårdrum mht. affald.

Ressourceforbrug
ved renovering af fællesbygninger og gårde kan 
der f.eks. arbejdes med: 
- Installation af individuelle vandmålere, vandbe-
sparende toiletter og armaturer.
 
- Indkøb af A-mærkede hårde hvidevarer i f.eks. 

fællesvaskerier m.m..

- Miljørigtig projektering (miljø- og energimær-
kede byggevarer, PvC-fri materialer, f.eks.: 
kabler, kabelbakker, tagrender, fodlister, fejeli-
ster, dørkarme).

 - efterlevelse af bygningsreglementets bestem-
melser vedr. energi.

- Anvendelse af solvarme/solceller.

- Miljørigtige legepladser.

- opsamling af regnvand til vanding, bilvask, 
toiletskyl m.v..

- Tids- /sensorstyring af udendørslys og anven-
delse af energieffektive lyskilder.

Affald
Der kan f.eks. arbejdes med:
- Mobilsug i gårdene til husholdningsaffald.

- Udarbejdelse af vejledning til hvordan man 
kan organisere affaldssortering i gårdene, så der 
også sikres en pæn og grøn gård.
vejledningen kan f. eks. indeholde info om;
- hvordan skal containerne placeres (ikke for 
langt fra opgange og indgange).
- hvad kan være under/over jorden.
- hvordan kombineres affaldshåndteringen med 
pæne grønne områder?
- hvordan oprettes gårdlaug og hvordan kører 
man et gårdrenoveringsprojekt?

MIlJØTIlTAg
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- hvordan håndterer man affaldet, mens gårdre-
noveringen står på?
- eksempler på hvordan andre har gjort.

- Projekt om etablering af opsamlingssteder 
til storskrald - ejendommene kan evt. gå 
sammen om at etablere storskraldspladser og 
byttecentraler.

2. Fællesområder

Prioritering af grønne områder
Forslag til emner:
- Træplantning (der er på Frederiksberg en 
målsætning om at alle borgere skal kunne se et 
træ fra deres bolig).

- Fokus på træer og planter, der er naturligt 
hjemmehørende i Danmark og som fremmer 
insektliv, bærer bær m.m. (giver varieret naturo-
plevelser for borgerne + føde til fugle).
 
- Tilrettelæggelse af grønne områder ud fra at 
brug af pesticider skal kunne undgås i driften.

- opsætning af fuglekasser, så der sikres bomu-
ligheder for småfugle. 

- Fokus på “levende vand” (uden klor) i de 
grønne områder, som kan være levested for 
insekter. Dette vil sikre føde og væske til fugle. 

Miljørigtig indretning af legepladser
Der kan indtænkes miljøhensyn i forbindelse 
med projektering f.eks. mht. valg af materialer, 

installationer m.m..

Cykelparkering
Der kan arbejdes med optimering af cykelpar-
keringsmuligheder, bl.a for at fremme brugen af 
ikke forurnende transportmidler.

Affald
Forsøg med nedgravede glascontainere rundt 
om i kommunen – f.eks. på pladser hvor alm. 
glascontainere ikke vil være en god løsning af 
hensyn til æstetikken. 
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BUnKeRen veD BenTZonSveJ/lAngelAnDSveJ

I forbindelse med Kulturbyåret i �996, blev der 
afsat et beløb på �,5 mio. kr. i en pulje, med det 
formål, at støtte projekter som kunne forbedre, 
forskønne, skabe forandring eller fornyelse på 
Frederiksberg. Af �0� forslag blev �9 udvalgt til 
gennemførelse.

et af de projekter der modtog støtte, var et be-
boerforslag om at gøre noget ved en bunker på 
pladsen mellem Bentzonsvej og langelandsvej.

Bunkeren blev i et samarbejde mellem områdets 
beboere beplantet, så den kunne fremstå som en 
grøn oase i området.

Der er kommet forslag om, at undersøge om 
det resterende område omkring bunkeren også 
kan gøres mere indbydende. Desuden skal det 
undersøges, hvilke muligheder der er for at 
udnytte rummet inde i bunkeren.

På borgermødet i den ��. februar �007, blev der 
nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge 
mulighederne med bunkeren og arealet omkring 
den, samt udarbejde et forslag til fremtidig 
anvendelse af bunkeren og anlægsarbejder på 
det omkringliggende areal.
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InveSTeRIngSReDegØRelSe

Investeringsredegørelsen skal angive mulighe-
derne for såvel private som offentlige investerin-
ger i området.

Da området, som tidligere beskrevet, er fuldt 
udbygget med ejendomme i en tæt karréstruk-
tur, er der ikke ret mange steder mulighed for at 
udvide eller bygge nyt.

De få huller i karréstrukturen giver en mulighed 
for at udvide nogle af lejlighederne. Det er dog 
ikke alle steder det er muligt - eller ønskeligt, 
at lukke hullerne. hullerne kan undersøges 
nærmere med henblik på opsætning af altaner 
eller karnapper i gavlene. Der kan også arbejdes 
med at sikre kig og forbedrede adgangs-/gen-
nemgangsforhold til gårdrummene.

Parkeringsforhold
Parkeringsforholdene i hele området skal i 
forbindelse med gennemførelse af trafikplanlæg-
ningen optimeres. 

Byggeriets Hus
Pladsforholdene i Byggeriets hus har vist sig 
ikke at være tilstrækkelige, så nye muligheder 
for at skaffe mere plads kan undersøges. Der 
kan i princippet blive tale om at udvidde huset 
mod det grønne område, og derved skabe bedre 
kontakt med haven.

Svømmehallen
området foran Svømmehallen bør udnyttes til at 
skabe bedre adgangsforhold til svømmehallen 
og bedre sammenhæng mellem svømmehal og 

  













 











 











 
































  








 













































































































huller i karréstrukturen

n

have. hvad der konkret kan indrettes på forplad-
sen, vil det videre forløb forhåbentligt vise.

Private ejendomme
Investeringsbehovet i renovering af ejendomme 
og private friarealer er nærmere omtalt i afsnit-
tet om bygningsfornyelse.
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Metroen
en meget stor investering i området kommer til 
at ske med etablering af Cityringen. 

Der er planlagt en station ved Aksel Møllers 
have, som ventes klar i �0�7. Dette vil generere 
langt mere liv i området, i dét der forventes ca. 
8.�00 påstigninger pr. hverdag.

Stationen forventes anlagt som en typestation 
i den vestlige side af Aksel Møllers have, og 
placeres helt tæt på Byggeriets hus midt i 
haven for at skabe så stor afstand som muligt til 
beboelsesejendommen beliggende i den vestlige 
side af haven og anlægges med hovedtrappen 
orienteret mod godthåbsvej.

Stationen vil få gode adgangsforhold, og kan 
indpasses på den eksisterende plads, så den 
med sine karakteristiske elementer i terræn kan 
tilføje arkitektonisk kvalitet til stedet. 

Snit af metrostation.

BYGGERIETS HUS
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Plan af metrostation.
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Projekt      Beløb, kr.   Refusion, kr.   Tidsplan 
�. områdets veje     8.�00.000,-   �.733.333,-   �007 - �0��

�. Aksel Møllers have    3.500.000,-    �.�66.666,-    �007 - �0��

3. langelands Plads     5.�00.000,-    �.700.000,-    �007 - �009

4. Miljø tiltag      �.800.000,-      600.000,-   �007 - �0��

5. Byrumsinventar, belysning, beplantning  �.500.000,-      833.333,-   �008 - �0��

6. Bunkeren ved Bentzonsvej/langelandsvej    700.000,-       �33.333,-    �007 - �008

7.  Program og borgerinddragelse      700.000,-      �33.333,-   �007 - �0��

I alt              ��.500.000,-   7.500.000,-
 

 
 

BUDgeT og TIDSPlAn
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BygnIngSFoRnyelSe

Kommunen har siden �987 gennemført byg-
ningsfornyelse i Svømmehalskvarteret. Der er 
udarbejdet en overordnet plan for hele Svøm-
mehalskvarteret som ses til højre.

Der er igangsat en karrévis fornyelse, med ho-
vedvægt på at renovere klimaskærm og forsyne 
lejlighederne med bad og tidssvarende instal-
lationer. ligeledes er der gennemført indretning 
af fælles friarealer i en stor del af karréerne.

Det er kommunens intention, at denne plan skal 
færdiggøres parallelt med områdefornyelsen. 
Kommunen vil derfor at søge om et beløb fra den 
særlige pulje til byfornyelse (50 mio. kr. puljen) 
til at færdiggøre de sidste karréer i Svømmehals-
kvarteret, både på bygningsniveau og de fælles 
friarealer.

Den samlede indsats i området skal omfatte 
initiativer med henblik på at forbedre boligstan-
darden og på at skabe gode og spændende 
omkringliggende private arealer og offentlige 
byrum. Der skal skabes et kvarter, som opleves 
som et godt, oplevelsesrigt og sikkert sted at bo 
og færdes, for børn og voksne.

Behov
Den samlede investering til færdiggørelse af 
bygningsfornyelse i Svømmehalskvarter vest, 
inkl. fælles friarealer, anslås til at udgøre �35 
mio. kr.

I området har cirka halvdelen af bygningerne 
gennemgået bygningsfornyelse med støtte. Der 

n

er gennemført fælles friarealer i 7 af områdets 
�� karreer.

Boligernes alder
hovedparten af boligmassen er opført før �950.

Installationsmangler i følge BBR-registeret
I �006 var 897 beboelseslejligheder i Svøm-
mehalskarteret uden bad i boligen, medens 5� 
boliger var uden wc.  

Boligsammensætning, ejerforhold og størrelse
en tredjedel er ejerboliger, en tredjedel er 
andelsboliger og en tredjedel er udlejningsejen-
domme. Der er optalt 3935 beboelseslejligheder 
i området hvoraf 783 er mindre end 65 m� 
svarende til �9,9 % af de optalte lejligheder.
Bevaringsværdige og fredede boliger
I følge Kommuneplanen �004 findes der ikke 
fredede eller bevaringsværdige bygninger i 
området.

Friarealernes beskaffenhed
I området er 5 karreer endnu ikke blevet 
byfornyet.
ejendommenes gårdanlæg er ikke tidssvarende 
som opholdsarealer i et boligområde. De enkelte 
små matrikler er omgivet af hegn og indrettet 
med små skure. Belægningen i flere af disse 
gårdanlæg er belagt med asfalt.

Vedligeholdelsesmangler
en del ejendomme fremstår stadigt med en 
nedslidt klimaskærm.
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oRgAnISeRIng AF oMRåDeFoRnyelSen

Ansvaret for områdefornyelsen er placeret i 
Bolig- og ejendomsudvalget, mens ansvaret for 
projekter på offentligt areal er placeret i Teknik- 
og Miljøudvalget.

Projektgruppe
Der er nedsat en projektgruppe med medar-
bejdere fra de involverede afdelinger i Teknisk 
Direktorat samt en rådgiver.

Projektgruppen sørger for dannelse af arbejds-
grupperne og koordinerer de enkelte gruppers 
indsats.

Arbejdsgrupper
Der vil blive sammensat forskellige arbejdsgrup-
per, med repræsentanter fra projektgruppen 
samt interesserede borgere og foreninger, som 
ønsker at deltage i planlægning og udførelse af 
projekterne.

På borgermødet den ��.�.�007, blev der dannet 
fire arbejdsgrupper, som alle holder deres �. 
møde i april �007.

Proces og borgerinddragelse
Som led i byudviklingen på Frederiksberg, er der 
allerede udarbejdet en række redskaber, som 
også vil ligge til grund for indsatsen i Svøm-
mehalskvarteret vest, samtidig med at der også 
skal være plads til nytænkning og alternative 
løsningsmodeller.

et væsentligt kriterium for, at den planlagte 
byudvikling bliver en succes, er at den bliver 

tilrettelagt og gennemført med deltagelse af 
de borgere og foreninger, som bor i og bruger 
området, samt at alle relevante informationer 
formidles til borgerne.

Der vil i planlægnings- og gennemførelsesfasen, 
som i en stor del af kommunens øvrige gennem-
førte byudviklingsprojekter, blive lagt stor vægt 
på borgerinddragelse.

onsdag den ��. februar �007 afholdtes et op-
startsmøde i Byggeriets hus på godthåbsvej 33, 
hvor kommunen med borgmesteren i spidsen 
informerede om mulighederne i områdeforny-
elsen. omkring �00 beboere trodsede sne og 
blæst og mødte op til mødet.

På mødet blev der sat fokus på forbedringer 
af bymiljøet i området - eksempelvis trafikre-
gulering, forbedring af rekreative arealer og 
økologiske tiltag. De fremmødte fik lejlighed 
til at stille spørgsmål og komme med idéer til 
områdefornyelsen. Der kom i den forbindelse 
mange engagerede input.

På mødet var der mulighed for at tilmelde sig 
arbejdsgrupper, som vil arbejde videre med 
idéerne til områdefornyelsen i Svømmehalskvar-
teret vest. Kommunen modtog under mødet ca. 
50 tilmeldinger. Følgende arbejdsgrupper blev 
dannet: 
gruppe �: områdets veje (gademiljø) 
gruppe �: Aksel Møllers have 
gruppe 3: langelands Plads + bunkeren ved 
Bentzonsvej/langelandsvej 

Kommunalbestyrelsen

Projektgruppe

Bo Bundesen, Arkitekt, Plan- og miljøafdelingen

Kirsten g. laursen, Agenda �� medarbejder, Plan- og miljøafdelingen

erik Dam Petersen, Bygningskonstruktør, Bygge - og Boligafdelingen

Karsten Klintø, Stadsgartner, vej- og Parkafdelingen

Susann Friis, landskabsarkitekt, vej- og Parkafdelingen

lene Pind. Ingeniør, vej- og Parkafdelingen

Anne Mette lundbirk, Ingeniør. vej- og Parkafdelingen

Bjørk Trøst Bigum, Arkitekt, Byfornyelsesselskabet sbs

Arbejdsgrupper

områdets veje Aksel Møllers
have

langelands 
Plads & 

bunkeren

Miljøtiltag

Bolig- og 
Ejendomsudvalget  

Teknik- og 
Miljøudvalget
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gruppe 4: Miljøtiltag

Det videre forløb i de fire nedsatte arbejdsgrup-
per, vil blive fastlagt på det �. møde i hver 
gruppe, som er planlagt til at skulle afholdes i 
april �007. hver enkelt gruppe skal  bl.a. udar-
bejde en beskrivelse af projektforslag, et budget 
samt en tidsplan.

Der kan f.eks. arrangeres en guidet tur til de 
respektive områder og eventuelt en ekskursion 
til andre områder eller byer, for at give inspira-
tion og se eksempler på områdefornyelse.
Forhold omkring dannelse af partnerskaber i 
udvalgte projekter kan tages op, hvis der er 
mulighed for dette.

Mulighed for at opnå økonomisk støtte fra fonde 
og foreninger til de forskellige projekter vil blive 
undersøgt af arbejdsgrupperne. 
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Frederiksberg Kommune har taget initiativ til, at 
igangsætte en række projekter i den vestlige del 
af Svømmehalskvarteret, for i samarbejde med 
områdets beboere, at forbedre og øge områdets 
kvaliteter.

Igangsætningen af de beskrevne projekter skal 
videreføre den byudvikling, som kommunen 
har gennemført i den østlige del af Svøm-
mehalskvarteret. Der vil derfor blive arbejdet 
videre med det erfaringsgrundlag der er skabt, 
både hvad angår valg af design, udformning og 
borgerinddragelse.

Det er kommunens målsætning, at skabe et 
kvarter, der har sin egen identitet og som indgår 
i en større sammenhæng med de omkringlig-
gende kvarterer. Indsatsen skal resultere i 
forbedrede parkeringsforhold, smukkere og 
grønnere gaderum, større trafiksikkerhed, mere 
oplevelsesrige friarealer, fokus på miljørigtige 
løsninger, et generelt løft af boligstandarden og 
de private friarealer samt en god dialog og et 
godt samarbejde med områdets borgere.

Ud over de i byfornyelsesprogrammet nævnte 
projekter, som vil igangsætte en positiv udvikling 
af området, vil kommunens initiativ erfarings-
mæssigt også igangsætte en investeringslyst i 
området blandt private husejere samt eksterne 
investorer. 

KonKlUSIon
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BIlAg �: AKSel MØlleRS hAve

Udeservering på pladsen 
ved Byggeriets hus, forår og 
sommer

gader og stier lider af 
”træthedsperspektiv”.

Det grønne rum har kun få 
siddemuligheder og fantasiløs 
udformning.

Børns leg på legepladser 
kan danne udgangspunkt for 
møder og nye fællesskaber 
mellem forældre.

Adgang fra pladsen til 
svømmehallen afskæres af en 
parkeringsplads.

Svømmehallen er ”besøgs”- 
magnet for hele Frederiksberg.
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BIlAg �: AKSel MØlleRS hAve
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BIlAg 3: lAngelAnDS PlADS
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BIlAg 4: lAngelAnDS PlADS


