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INDLEDNING

En hel ny bydel er under udvikling mellem Falkoner Allé og Nordre
Fasanvej. Bydelen vil med sine aktiviteter og med sin centrale placering
i forhold til Metro-stationerne Frederiksberg og Solbjerg, trafikvejene
og den regionale, grønne cykel- og gangsti komme til at udgøre et le-
vende centerområde på Frederiksberg.

Lokalplanen fastlægger de overordnede rammer for byudviklingen af
området mellem Nordre Fasanvej og Copenhagen Business School
(Handelshøjskolen) ved Solbjerg Plads. For et underområde fastlægger
lokalplanen detaljerede retningslinier for udformning og bebyggelse i
byggeafsnit 2 af  Copenhagen Business School’s udbygning.

REDEGØRELSE

Lokalplanens baggrund
Med beslutningen om at føre Metroen i tunnel fra Frederiksberg Sta-
tion til vestsiden af  Nordre Fasanvej åbnede der sig nye muligheder for
en byudvikling på det tidligere baneareal, samtidig med at det blev mu-
ligt at sænke Nordre Fasanvej på strækningen fra Howitzvej til Lyøvej.

Frederiksberg Kommune afholdt i 1999 en indbudt arkitektkonkur-
rence om byomdannelse af  området øst og vest for Nordre Fasanvej
og Solbjerg (Fasanvej) station.

På baggrund af  konkurrencens resultater og aktualiseret af  åbningen
af  Nordre Fasanvej blev de overordnede rammer for anvendelsen, be-
byggelsen og trafikbetjeningen af  den østlige del af  området i 2002 lagt
fast i en rammelokalplan, lokalplan nr. 114.
Rammelokalplanen skulle senere suppleres af  en eller flere detaljerede
lokalplaner, når byggerier blev aktuelle.

Copenhagen Business School (CBS) gennemførte 2001-2002 en 2-delt
konkurrence om en idémæssig belysning af  bebyggelsesmulighederne
på CBS’ område samt forslag til et nybyggeri i byggeafsnit 2.

Konkurrencen blev vundet af  arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg
A/S. I juni 2003 forelå der et dispositionsforslag for denne næste etape
af  CBS’ udbygning udarbejdet på grundlag af  vinderforslaget.

Dispositionsforslaget omfatter opførelse af  en ny bygning i 5 etager på
ca. 10.200 m2 ekskl. kælder i byggeafsnit 2 - betegnet ’Kilen’. Bygnin-
gen er formet som et trapez med et centralt placeret atrium i bygnin-
gens fulde højde og med stueetagen som en transparent base, der for-
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binder ude- og indearealer. Bygningens facader består overvejende af
glas med en solafskærmning af  lodretstillede, drejelige lameller. Byg-
ningen får hovedindgang fra nord og sekundær indgang fra syd. Kø-
rende adgang til parkering og vareindlevering sker fra Kilevej via en
nedkørselsrampe. Forslaget giver mulighed for en senere bygnings-
udvidelse ved Howitzvej 60 med f.eks. et auditorium eller lignende på
ca. 400 m2 placeret under terræn.

Samtidig med opførelse af „Kilen“ er det hensigten at CBS vil færdig-
gøre selve campusområdet, anlægge veje og parkering, forgængerpro-
menade, pladser og beplantning m.m. fra byggeafsnit 1 i øst til Vand-
tårnet i vest, således at området kommer til at fremstå som et fuldt fær-
digt byområde.

Nærværende lokalplan er udarbejdet dels for at fastlægge detaljerede
bestemmelser for den nye bebyggelse samt for at erstatte lokalplan nr.
114 og fastlægge justerede overordnede rammer for byudviklingen af
det øvrige område. Når der opstår konkrete byggeplaner for det øvrige
område, vil der ligeledes blive udarbejdet en ny lokalplan med detalje-
rede bestemmelser til afløsning af  nærværende lokalplan, således at
lokalplanen hele tiden vil være ajourført.

Eksisterende forhold i lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter den fremtidige Solbjerg (Fasanvej) station
beliggende ud til Nordre Fasanvej, det tidligere baneareal mellem Nor-
dre Fasanvej og CBS byggeafsnit 1 ved Solbjerg Plads, etage-
bebyggelsen langs Nordre Fasanvej og Kilevej, den tidligere
vandværksgrund samt ejendommen Howitzvej 60, som rummer en af-
deling af  CBS.

Udbygning af  CBS
CBS opførte 1997-2000 bygningskomplekset ved Solbjerg Plads, som
rummer Det Erhvervsøkonomiske Fakultet med et etageareal på ca.
25.300 m2 (byggeafsnit 1).

Ejendommen Howitzvej 60 er opført i 1965 og har et etageareal på ca.
3.500 m2.

Den tidligere funktionærbolig i forbindelse med Vandtårnet er i 2003
ombygget til boliger for gæsteprofessorer og har et etageareal på ca.
200 m².

CBS planlægger en etapevis udbygning af  et uddannelsesmiljø i park-
lignende omgivelser. Etaperne omfatter først opførelse af  ca. 10.200
m2 ekskl. kælder (ca. 2.980 m²) øst for den fremtidige stationsplads og
Howitzvej 60 (byggeafsnit 2), dernæst ca. 2.800 m2 i sammenhæng med
Vandtårnet, der tænkes inddraget til undervisningsformål, og slutteligt
ca. 17.000 m2 placeret i området mellem byggeafsnit 1 og 2.

Solbjerg (Fasanvej) station
Solbjerg (Fasanvej) station forventes taget i brug i slutningen af  2003.
Stationsarealet vil foruden selve stationspladsen med nedgange til Me-
troen m.v. komme til at omfattet en parkeringsplads i tilknytning til sta-
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tionen med mulighed for korttidsparkering samt afsætning og afhent-
ning af  passagerer (kiss & ride).

Markant byrum omkring stationen
Det er intentionen i forbindelse med stationspladsen at opføre en ny
centerbebyggelse, der tilpasset den omkringliggende bebyggelse er med
til at skabe et attraktivt og spændende bytorv som en markant adgang
til stationen.

Bebyggelsen tænkes opført hhv. nord, syd og øst for stationsarealet -
dvs. på den sydligste del af  Vandværksgrunden og på en del af  Kile-
grunden, evt. med en bebyggelse hen over stationspladsen.

De eksisterende etageejendomme Nordre Fasanvej 14 (A-D) - 26 samt
Kilevej 1, 3 og 4 bibeholdes, og bebyggelsen ved Kilevej søges indpas-
set i stationstorvsbebyggelsen.

Fodgængerpromenade og den grønne cykel- og gangsti
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Som led i en overordnet fodgængerforbindelse etableres en fodgæn-
gerpromenade fra Solbjerg (Fasanvej) station mod sydøst. Hvor pro-
menaden møder den grønne cykel- og gangsti, der forløber langs om-
rådets sydlige afgrænsning, etableres en tilslutning mellem stierne. Her-
fra fortsætter fodgængerpromenaden mod øst til Solbjerg Plads.

Den fremtidige bebyggelse til undervisningsformål - herunder det fre-
dede vandtårn - er med til at skabe varierede rumoplevelser langs fod-
gængerpromenaden mv., ligesom træer og anden beplantning og belys-
ning er med til at skabe et indholdsrigt byområde.

Både fodgængerpromenaden og den grønne cykel- og gangsti kan o-
verbygges, dog forudsættes minimum 5 m fri højde.

Hele området - herunder også promenaden og stien - friholdes for mo-
toriseret trafik på tværs. Der kan dog åbnes mulighed for begrænset
trafik med vare- og renovationskørsel o.lign. til butikkerne på sta-
tionsforpladsen og CBS’ bygninger.

Vandværksgrunden som grønt område
På den tidligere Vandværksgrund er vandbassinerne fjernet, arealet er
planeret, og der er foretaget en oprensning af  jorden. Den nordlige del
af  Vandværksgrunden friholdes for bebyggelse og anlægges som et of-
fentligt grønt område med mulighed for parkering i mindre omfang. I
den nordøstlige del bibeholdes to vandboringer med et beskyt-
telsesareal omkring boringerne.

Frederiks Have’s friarealer
Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Frederiks Have. En
del af  bebyggelsens friareal har hidtil omfattet et ca. 25 m bredt grønt
område på den nordligste del af  det tidligere baneareal. Der foretages
et mageskifte, således at friarealet på dette sted reduceres og erstattes
af  et tilsvarende areal mellem Frederiks Have-bebyggelsen og
funktionærboligen.

Lokalplanens indhold
Formålet med lokalplanen
Lokalplanens overordnede formål er at sikre, at området efter udbyg-
ning i samspil med den omgivende bebyggelse kommer til at fremstå
som et levende og aktivt centerområde, der udgør en attraktiv ramme
for bylivet.

Derudover er lokalplanens formål at muliggøre opførelse af  byggeaf-
snit 2 af  CBS’ udbygning og at fastlægge overordnede rammer for by-
udviklingen af  det øvrige lokalplanområde.

Lokalplanområdets anvendelse
Området omkring Nordre Fasanvej og Solbjerg (Fasanvej) station fast-
lægges til stations- og centerformål.
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Den fremtidige centerbebyggelse skal i de to nederste etager rumme
publikumsorienterede servicefunktioner i form af  f.eks. billetsalg og
kiosk, mindre butikker, caféer, restauranter o.lign. samt kulturelle og
offentlige formål.

De øvrige etager kan anvendes til kontor- og serviceerhverv, liberale
erhverv, særlige undervisningsformål samt helårsboliger i form af  kol-
legieboliger, ungdoms- og ældreboliger samt andre lejligheder.

Den eksisterende bebyggelse langs Nordre Fasanvej og Kilevej bibe-
holdes til boligformål med mulighed for etablering af  butikker og kon-
tor- og serviceerhverv samt liberale erhverv i de to nederste etager.

Anvendelsen af  CBS-Handelshøjskolen’s campus ved Solbjerg Plads -
inklusive Vandtårnet og den tidligere funktionærbolig - fastlægges til
undervisningsformål samt boliger i tilknytning hertil i form af  gæste-
professorboliger o.lign (midlertidige boliger). Udsigten til vandtårnet
søges sikret i den videre planlægning.

Den nordvestlige del af  lokalplanområdet - del af  den tidligere Vand-
værksgrund - udlægges som offentligt grønt område med mulighed for
parkering i mindre omfang. Langs lokalplanområdets nordlige afgræns-
ning udlægges to mindre arealer som friarealer for den nord for lig-
gende boligbebyggelse Frederiks Have.

Områdets bebyggelse
Der fastlægges en bebyggelsesprocent på 130 for hele lokalplanområ-
det under ét og en maksimal bebyggelseshøjde på 6 etager.

Ny bebyggelse skal være placeret inden for nærmere angivne bygge-
felter.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre byggeafsnit 2 for CBS, samt
en udvidelse til Howitzvej 60 placeret under terræn og et auditorium
syd for vandtårnet/den tidligere funktionærbolig, ligeledes placeret un-
der terræn.

Områdets trafikbetjening
Lokalplanen fastlægger de overordnede principper for den fremtidige
trafikbetjening af  området med vejadgang fra vest ad Kilevej og ad-
gang fra øst via en forlængelse af  CBS’ eksisterende vej fra Solbjerg
Plads.

Vejadgangen fra Kilevej skal betjene parkeringsarealet i tilknytning til
Solbjerg (Fasanvej) station og den sydlige del af  den fremtidige sta-
tionstorvsbebyggelse og kælderparkeringen i den ny bebyggelse „Ki-
len“ (CBS) syd for fodgængerpromenaden.

Den nordlige adgangsvej skal betjene den eksisterende del af  CBS,
Vandtårnet og den tidligere funktionærbolig, de kommende bebyggel-
ser i byggeafsnit 3 og 4 til CBS, samt den nordlige del af  den fremti-
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dige stationstorvsbebyggelse. Fra den nordlige adgangsvej anlægges en
afsætningsplads og vendeplads ved fodgængerpromenaden ud for ho-
vedindgangen til byggeafsnit 2.

Vejadgangen til CBS’ afdeling ved Howitzvej vil fortsat ske fra Ho-
witzvej, mens den nuværende hovedindgang mod syd påregnes flyttet
til nordfacaden af  bygningen.

Endvidere fastlægges placeringen af  en 5-10 m bred fodgængerpro-
menade fra det fremtidige stationstorv ved Solbjerg (Fasanvej) station
mod sydøst til Solbjerg Plads.

Forløbet af  den grønne cykel- og gangsti fra krydset Nordre Fasanvej
og Howitzvej til Solbjerg Plads fastlægges langs lokalplanområdets syd-
lige afgrænsning. Umiddelbart øst for den ny bebyggelse i byggeafsnit
2 forbindes denne gangsti med promenaden.

Der planlægges et nord-sydgående stiforløb for gående fra Frederiks-
berg Have til Nyelandsvej. Stien forløber ad fortove langs eksisterende
veje samt nye strækninger i eget tracé. I dette stiforløb indgår en sti-
strækning fra Howitzvej, vest om „Kilen“ og frem til det grønne om-
råde nord for Vandtårnet med direkte forbindelse til Solbjerg (Fasan-
vej) station. Herfra er det hensigten at etablere en stistrækning til det
nord for liggende område mellem Lyøvej og Nyelandsvej.

Parkering
Der skal for beboelse udlægges parkeringsareal til mindst 1 bilplads pr.
bolig, 1 bilplads pr. 100 m2 erhverv, 1 bilplads pr. 150 m2 til institutio-
ner og 1 bilplads pr. 150 m² kollegiebyggeri. Mindst 75% af  parke-
ringspladserne skal anlægges i konstruktion.

Til CBS, byggeafsnit 1 udlægges 89 parkeringspladser i konstruktion.

Fremtidige trafikale forhold i lokalplanom-
rådet.
Med sorte prikker er vist lokalplanområdets
afgrænsning. Med bred, grå streg er vist til-
kørselsveje til lokalplanomådet, og med stiplet
grå streg er vist stiforbindelser.
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I alt anlægges på campus 114 parkeringspladser på terræn. Byggeafsnit
2 (‘Kilen’) udløser et behov på 68 pladser, svarende til 1 bilplads pr.
150 m² etageareal, heraf  etableres 60 pladser i kælder.

Der skal etableres 1 cykelparkeringsplads pr. 30 m² bruttoetageareal
(nybyggeri).

Til byggeafsnit 2 etableres i alt 320 cykelparkeringspladser på ejendom-
men Howitzvej 60. ‘Kilen’ er dimensioneret til i alt 1.200 personer, og
heraf  er ca. 1.000 studerende. Dækningen med cykelparkeringspladser
til studerende er således ca. 1/3. Herudover etableres der på campus
(nord for ‘Kilen’) 120 cykelparkeringspladser. Disse pladser skal også
betjene fremtidige byggeafsnit.

Endvidere skal der i tilknytning til stationen etableres en parkerings-
plads med mulighed for afsætning og afhentning af  passagerer til Me-
troen samt korttidsparkering.
Ændringer i forhold til lokalplan 114
De væsentligste ændringer i forhold til lokalplan 114 er detaljerede be-
stemmelser for CBS’ byggeafsnit 2 (‘Kilen’) og omgivelser. I forbin-
delse med den detaljerede planlægningen af  campusområdet, er den i
lokalplan 114 viste torveplads udgået.

Forholdet til den øvrige planlægning

Lokalplaner
Nærværende lokalplanområde er i dag omfattet af  lokalplan nr. 114,
som er en rammelokalplan, der fastlægger de overordnede rammer for
byudviklingen af  området mellem Nordre Fasanvej og CBS ved Sol-
bjerg Plads.

Der er planlagt en stiforbindelse fra Frederiks-
berg Have til Nyelandsvej. Stien forløber ad
fortove langs eksisterende veje samt ad nye sti-
strækninger i eget tracé.
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Campusområde for CBS
I forbindelse med opførelse af  byggeafsnit 2 for CBS er det hensigten
at anlægge fodgængerpromenade, cykel- og gangsti samt de grønne
områder på campus. Campusområdet vil komme til at fremstå som et
åbent, græsklædt areal med lunde af  f.eks. rødeg. Herudover er det
hensigten at anlægge en torveplads mellem byggeafsnit 2 og CBS’ ejen-
dom Howitzvej 60. På dette opslag vises en række foreløbige skitser af
den påtænkte udformning. Udformingen af  campusområdet kan dog
blive ændret under den endelige projektering.

Området ved Frederiksberg metrostation
Frederiksberg Kommune har udført en grøn planlægning af  området
ved Frederiksberg metrostation med bistand af  landskabsarkitekt Stig
L. Andersson. Planen omhandler bl.a. torvedannelser mv. omkring
Frederiksberg Station, Hovedbiblioteket, det nye gymnasium og ved
CBS’ hovedindgang.

Planerne for CBS’ campusområde er afstemt med planen for området
ved Frederiksberg metrostation.

Byggeafsnit 2. Interiør.

Byggeafsnit 2 (Kilen), indgang nord

Byggeafsnit 2 (Kilen), indgang syd
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-

Oversigtsplan over CBS’ campusområde. På
planen ses det nuværende byggeafsnit 1 til høj-
re, til venstre ses byggeafsnit 2 (Kilen) og Ho-
witzvej 60. På planen er endvidere vist fod-
gængerpromenade og cykel- og gangsti samt en
række lunde af  rødeg. Snittet nederst viser Ki-
len til venstre og ejendommen Howitzvej 60 til
højre.

Perspektivskitse af  promenade.Perspektivskitse af  lunde med rødeg.

Byggeafsnit 2 (Kilen). Facade mod syd. Facader udføres som glasfacader med udenpåliggende solafskærmning i form af  lodrette, drejelige skodder i træ, rå-
glas og metal.
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Lokalplan nr. 114 ophæves med vedtagelsen af  nærværende lokalplan.

Regionplanlægningen
I Regionplan 2001 for Hovedstadsområdet udpeges området ved Fre-
deriksberg og Solbjerg metrostationer under ét som trafikknudepunkt.
I den overordnede centerstruktur indgår området omkring Frederiks-
berg og Solbjerg metrostationer i Frederiksberg  kommunecenter sam-
men med de primære centerstrøg (Lokalplan 115 for de centrale dele
af  Gammel Kongevej, Falkoner Allé og Godthåbsvej).

Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med regionplanen.

Kommuneplanen
I tillæg nr. 13 til Kommuneplan 1997 er området fra Nordre Fasanvej
til Solbjerg Plads udlagt til Centerområde, område 2.C.15. Områdets
fremtidige anvendelse er fastlagt til centerformål, station med tilknyt-
tede funktioner, offentlige formål (undervisning, kulturelle og offent-
lige institutioner og lignende) og erhvervsformål (kontor- og serviceer-
hverv, butikker, restaurant og lignende publikumsorienterede funktio-
ner) samt boliger. Bebyggelsesprocenten er på maksimalt 150 for om-
rådet beregnet under ét, og bebyggelsens højde på maksimalt 6 etager.

Jf. Tillæg til Kommuneplan 1997 - Centerstruktur og detailhandel - er
lokalplanområdet beliggende i kommunecentret. For kommunecentret,
der også omfatter de primære centerstrøg, er der fastsat en ramme på
10.000 m2 bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse til butiksfor-
mål. Efter udlæg af  arealer til butiksformål i allerede gældende lokal-
planer (lokalplan 115 - 3.000 m2 og lokalplan 112 - 1.000 m2 samt lo-
kalplan 123 - 250 m2 ) og med udlæg af  3.000 m2 areal til butiksformål
i nærværende lokalplan vil der restere 2.750 m2 bruttoetageareal af
rammer til butiksformål i kommunecentret.

Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplan 1997
med tillæg.

Fredede og bevaringsværdige bygninger
Det tidligere vandtårn på Vandværksgrunden er fredet efter Lov om
bygningsfredning.

I 1994 er der i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Frede-
riksberg Kommune udarbejdet et kommuneatlas. I den forbindelse er
der foretaget en registrering af  alle bygninger opført før 1940, og de
enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværdi inden for
en skala fra 1 til 9 med 1 som højeste bevaringsværdi og inden for ka-
tegorier som fredet eller høj bevaringsværdi (kategori 1-3), middel be-
varingsværdi (kategori 4-6) eller lav bevaringsværdi (kategori 7-9). Klas-
sificeringen er kun vejledende, men indgår i kommunens sagsbehand-
ling.

Bebyggelsen langs Nordre Fasanvej og Kilevej samt den tidligere funk-
tionærbolig og den tidligere vandværksbygning på Vandværksgrunden
er klassificeret som værende af  middel bevaringsværdi. Denne bebyg-
gelse bevares bortset fra den tidligere vandværksbygning (er nedrevet).
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Miljøforhold
Lokalplanområdet er omfattet af  Frederiksberg Kommunes „Miljø-
forhold ved bygge- og anlægsarbejder“.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af  „Forskrift vedr. Miljøkrav
ved indretning og drift af  restaurationer“, som vedtaget af  Kommunal-
bestyrelsen den 23. maj 2000.

Lokalplanområdet er endvidere omfattet af  Lov om forurenet jord, for
så vidt angår håndtering af  forurenet jord mv.

Endelig fastsætter vandforsyningsloven en beskyttelseszone på 10 m
(radius) omkring eksisterende vandboringer.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Der må intet foretages på ejendomme, som er omfattet af  forslaget,
der kan foregribe indholdet af  den endelige plan (jf. planlovens § 17).
Dette forbud gælder, indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentlig-
gjort, dog højst et år. Eksisterende lovlig anvendelse af  ejendomme
kan dog fortsætte som hidtil.
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LOKALPLAN NR. 133

for et området mellem Nordre Fasanvej og Solbjerg Plads

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 763 af  11. sep-
tember 2002, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit
2 nævnte område:

Afsnit 1. Formål

Lokalplanens formål er at erstatte lokalplan nr. 114 og at muliggøre
opførelse af  en ny bebyggelse til undervisningsformål for Handelshøj-
skolen inden for et underområde samt at fastlægge detaljerede bestem-
melser for udformning og bebyggelse af  dette område.

Lokalplanens formål er endvidere at fastlægge de overordnede rammer
for hele lokalplanområdets anvendelse, bebyggelse samt trafikbetjening
herunder:

• at fastlægge den vestlige del af  området omkring Nordre Fasanvej
og Solbjerg Station til stationsplads og centerbebyggelse,

• at fastlægge området mellem Solbjerg Station og CBS/Handelshøj-
skolen ved Solbjerg Plads til undervisningsformål mv.,

• at fastlægge den nordligste del af  den tidligere Vandværksgrund til
offentligt grønt område,

• at fastlægge Kilevej som adgangsvej til den sydlige del af  lokalplan-
området og en forlængelse af  Handelshøjskolens nuværende ind-
kørselsvej fra Solbjerg Plads som adgangsvej til den nordlige del af
lokalplanområdet,

• at fastlægge den principielle placering af  hhv. en fodgængerpro-
menade og den grønne cykel- og gangsti.

Afsnit 2. Områdets afgrænsning

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og om-
fatter følgende ejendomme, matrikelnumre og herunder opdelte ejerlej-
ligheder samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 03.07.2003
udstykkes og opdeles fra disse: 239a, 46a, 46aa, 46ad, 46bc, 46bd, 46bv,
46e, 46h, 46o, 46p, 46q, 46r, 46y.

2.2
Lokalplanen opdeles i delområder mrk. A, B1, B2, B3, C1, C2 og C3,
som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1. Den nærmere afgrænsning mel-
lem delområderne A, B1, B2, B3 og C3 vil blive fastlagt i en sup-
plerende lokalplan.
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Afsnit 3. Områdets anvendelse

3.1
Området, der på kortbilag nr. 1 er angivet med mrk. A, udlægges til
stationsplads og dertil knyttede funktioner samt centerformål og bolig-
formål.

Stueetagen i den fremtidige bebyggelse må kun indrettes til publikums-
orienterede servicefunktioner i form af  f.eks. billetsalg og kiosk, min-
dre butikker, caféer, restauranter o.lign. samt kulturelle og offentlige
formål.

De øvrige etager i den fremtidige bebyggelse kan anvendes til kontor-
og serviceerhverv, liberale erhverv (virksomhed som advokat, arkitekt,
ingeniør, læge o.lign.), særlige undervisningsformål, kulturelle og of-
fentlige formål samt helårsboliger, herunder af  kollegieboliger, ung-
doms- og ældreboliger, bofællesskaber samt enkelte andre lejligheder.

Indretning af  bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladel-
se ske således, at erhverv, institutioner og lignende placeres over etager
med boliger.

I de eksisterende ejendomme Nordre Fasanvej 14 (A-D) 26 og Kilevej
1-3 og 4 må de to nederste etager udover til beboelse benyttes til butik-
ker, caféer, restauranter og andre publikumsorienterede serviceerhverv.

De øvrige etager forbeholdes helårsbeboelse herunder til ungdomsbo-
liger og kollegier. Endvidere kan der i de enkelte beboelseslejligheder
af  lejlighedens indehaver udøves sådanne erhverv, der efter kommu-
nalbestyrelsens skøn almindeligvis udøves i beboelseslejligheder, her-
under liberale erhverv, når der opretholdes en beboelse på mindst 3
værelser, omfattende mindst 2/3 af  lejlighedens areal, ekskl. trapper
m.v.

Der må ikke indrettes „ensidige“ boliger i de eksisterende ejendomme
ud mod Nordre Fasanvej.

Bruttoetagearealet for den enkelte butiksenhed må for dagligvarebu-
tikker ikke overstige 1.000 m2 og for udvalgsvarebutikker 1.000 m2. Det
samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 3.000 m2.

3.2
Områderne, der på kortbilag 1 er angivet med lys gråtone og mrk. B,
skal friholdes for bebyggelse og udlægges til:

B 1 offentligt grønt område med parkering på en mindre del af  områ-
det.
B 2 friareal til den nord for liggende boligbebyggelse Frederiks Have,
matr. nr. 46a.
B 3 beskyttelsesareal omkring eksisterende vandboringer.
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3.3
Områderne, der på kortbilag 1 er angivet med mrk. C 1, C 2 og C 3,
udlægges til undervisningsformål og dertil knyttede funktioner såsom
forsknings- og kollegieformål, administration, bibliotek, auditorier,
kantine o.lign. samt parkering, legepladser, loppetorv, café samt enkelte
boliger.

Den på kortbilaget angivne fredede bygning - vandtårn - samt den øst
for liggende funktionærbolig kan anvendes til hhv. auditorier og gæste-
boliger i tilknytning til undervisningsinstitutionen.

Afsnit 4. Vej-, Sti- og Parkeringsforhold

4.1
Der udlægges en ny vej D-E-F med en kørebane i en bredde af  6 m
langs nordgrænsen af  underområde C 3 fra  den eksisterende adgangs-
vej fra Solbjerg Plads til Vandtårnet, i princippet som vist på kortbilag
1. Fra punkt E etableres en adgangsvej med vendeplads/af-
sætningsplads ved punkt G.

4.2
I forlængelse af  Kilevej etableres vejadgang H-I i en kørebanebredde
af  6 m til den sydlige del af  underområde A og herfra til underområde
C 1, som vist på kortbilag 1.

4.3
Der opretholdes som hidtil vejadgang til Howitzvej 60 direkte fra Ho-
witzvej ved punkt f  som vist principielt på kortbilag 1.

4.4
Der etableres en fodgængerpromenade a-b-c med en fast belægning i
en bredde af  max. 10 m som vist principielt på kortbilag 1. På mindre
strækninger kan promenaden udføres med en fast belægning reduceret
til en bredde på 5 m. Promenaden tilkobles cykel- og gangstien d-b-e i
pkt. b. Den nærmere placering og udformning af  stier og veje skal
godkendes af  Frederiksberg kommune.

4.5
Der etableres en gangsti f-h med offentlig adgang med fast belægning i
en bredde af   min. 2,5 m. Denne stiforbindelse søges forlænget til
Lyøvej.

4.6
Den Grønne sti føres igennem som en offentlig tilgængelig dobbeltret-
tet cykelsti d-b-e med en fast belægning i en bredde af  max. 3,0 m fast
belægning langs områdets sydskel og i en afstand af  1,0 m fra dette.
Der etableres en offentlig tilgængelig parallel gangsti d-b med en fast
belægning i en bredde af  max. 3,0 m, som tilkobles fodgængerprome-
naden a-b-c ved pkt. b.
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4.7
Parkering kan etableres som både parkering i parkeringskonstruktion
og parkering på terræn. Mindst 75 % af  parkeringspladserne skal an-
lægges i parkeringskonstruktion (f.eks. i parkeringskælder).

4.8
Der skal for nybyggeri udlægges mindst én parkeringsplads pr. bolig,
én parkeringsplads pr. 150 m2 bruttoetageareal for kollegier, én parke-
ringsplads pr. 100 m2 bruttoetageareal til erhvervsformål og én parke-
ringsplads pr. 150 m2 bruttoetageareal til offentlige institutioner.

4.9
Inden for underområderne C1, C2 og C3 skal etableres cykelparkering
for 400 cykler til betjening af  CBS/Handelshøjskolens byggeafsnit 2 –
„Kilen“.

4.10
Inden for underområde C3 udlægges areal til 89 parkeringspladser
(kan evt. placeres i konstruktion som f.eks. parkeringskælder) til dæk-
ning af  CBS, byggeafsnit 1.

Afsnit 5. Bebyggelsens placering og omfang

5.1
Opførelse af  større nybebyggelse i underområde A og C3 bortset fra
underjordiske auditorier må ikke finde sted, før der er fastsat nærmere
bestemmelser herom i en supplerende lokalplan.

5.2
Bebyggelsesprocent
For lokalplanområdet som helhed gælder, at den samlede bebyggelses-
procent ikke må overstige 130.

5.3
Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter som vist på kortbilag
1. Bebyggelse i område C1 skal endvidere placeres mindst 14 m fra skel
mod vest. I område C2 og C3 kan der opføres op til ca. 400 m2 etage-
areal placeret under terræn inden for byggefeltet.

5.4
Bebyggelsens højde
Bebyggelsens højde må ikke overstige 6 etager. Bebyggelse i område
C1 må endvidere ikke gives en større højde end 6 m + 1 m x afstanden
til skel eller 0,8 m x afstanden til nabobebyggelsen.

Inden for områderne kan der ses bort fra bygningsreglementets be-
stemmelser om bebyggelsens højde- og afstandsforhold til vej, nabo-
skel og bebyggelse på samme grund, idet bebyggelsen ikke må opføres
med en højde, der overstiger afstanden til nærmeste bygning inden for
området
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Inden for område A kan ny bebyggelse uanset bestemmelserne i byg-
gelovens §§ 8 og 9 opføres i fuld højde i almindelig husdybde i nabo-
skel mod matr. nr. 46aa, 46h, 46q og 46ax.

Auditorier, bibliotek og lignende funktioner, der er nødvendige for be-
byggelsens anvendelse samt lager, parkering mv. kan placeres under ter-
ræn.

Kældre må kun benyttes til omklædnings- og motionsrum, parkering,
lager for virksomheder i bebyggelsen samt til rum, som er nødvendige
for selve bygningens funktion.

5.5
Fredet bygning
Det på kortbilag 1 angivne fredede vandtårn må ikke uden kommunal-
bestyrelsens og Kulturarvsstyrelsens tilladelse ombygges eller på anden
måde ændres.

5.6
Opholdsarealer
Der skal for nybebyggelse til boligformål udlægges et opholdsareal på
mindst 50% af  boligbruttoetagearealet, og ved nybebyggelse til erhverv
og undervisningsformål på mindst 10% af  bruttoetagearealet.

Afsnit 6. Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1
Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materia-
ler, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, og som
medfører generende reflekser. Bygningernes materialer, udformning,
farver og øvrige ydre fremtræden skal være samstemmende med omgi-
velserne og områdets karakter, og skal godkendes af  kommunalbesty-
relsen.

Ved ændringer af  udvendige bygningssider og tagflader skal det sikres,
at den hidtidige karakter bibeholdes.

6.2
Ventilationsanlæg og andre tekniske installationer på taget skal i ud-
formning og materialer udføres som en integreret del af  bygningens
arkitektur.

6.3
Skiltning og reklamering skal tilpasses områdets funktioner og bygnin-
gens arkitektoniske udtryk og må kun finde sted med kommunalbesty-
relsen tilladelse i det enkelte tilfælde.

6.4
Opsætning af  større radio- og TV-antenner, herunder parabolantenner,
som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, må ikke
finde sted.
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Afsnit  7. Ubebyggede arealer

7.1
Udformning af  de ubebyggede arealer skal med hensyn til befæstelse,
beplantning, møblering og belysning m.v. ske efter kommunalbestyrel-
sens nærmere godkendelse.

7.2
Træer, der er mere end 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden
kommunal-bestyrelsens godkendelse.

Afsnit 8. Varmeforsyning

Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i
brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg
efter kommunalbestyrelsens anvisning.

Afsnit 9. Miljøforanstaltninger

9.1
Bebyggelsen skal efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse i
overensstemmelse med miljømyndighedernes krav udføres og indrettes
således, at brugerne i fornødent omfang skærmes mod støj fra veje og
p-anlæg.

9.2
Kommunalbestyrelsen kan stille krav om afværgeforanstaltninger for
evt.  jordforurenede områderherunder krav om jordforureningsun-
dersøgelser, og påbegyndelse af  bygge- og anlægsarbejde på jordfor-
urenede områder må ikke ske uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

9.3
Kommunalbestyrelsen kan stille krav om udarbejdelse af  „jordplaner“
for håndtering og bortskaffelse af  overskudsjord.

9.4
Anlæg af  underjordiske parkeringskældre og lignende må ikke give an-
ledning til forurening eller beskadigelse af  grundvandsressoursen.
Nævnte skal dokumenteres ved undersøgelse inden anlæggene påbe-
gyndes. Grundvandssænkninger må ikke foretagesuden Kommunalbe-
styrelsens tilladelse.
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Afsnit 10. Transformatorstationer og andre forsyningsanlæg

10.1
Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for etablering
af  de for området fornødne transformatorstationer og andre forsy-
ningsanlæg m.v. Disse skal ved materialevalg og udformning søges til-
passet områdets karakter.

10.2
Det skal sikres, at Forsyningsmyndigheden har mulighed for adgang til
beskyttelsesarealet omkring  vandboringerne (område B3) med tunge
køretøjer.

Afsnit 11. Forudsætninger for ibrugtagen af bebyggelse

11.1
Det er en forudsætning for ibrugtagning af  bebyggelse i underområde
C 1, at der er etableret vejadgang fra Kilevej, at der er etableret vej-
adgang til vendeplads/afsætningsplads ved pkt. G, at der er etableret
parkering jf. §§ 4.7-4.9.

Afsnit 12. Ophævelse af lokalplan

Lokalplan nr. 114, tinglyst den 26. juni 2002, ophæves af  nærværende
lokalplan.

Afsnit 13. Lokalplanens retsvirkninger

Når kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget og offentliggjort lokal-
planen må ejendomme, der er omfattet af  planen, kun anvendes i over-
ensstemmelse med planens bestemmelser, (jf. planlovens § 18).

Den eksisterende lovlige anvendelse af  en ejendom kan dog fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører således ikke, at den eksisterende lov-
lige anvendelse, der vil stride mod planens bestemmelser, skal stoppe.

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre væsentlige lem-
pelser af  lokalplanen under forudsætning af, at dispensationen ikke er i
strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokal-
planen kræver, at der bliver vedtaget en ny lokalplan.
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I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages nærværende lokalplan
endeligt.

Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 15. marts 2004.

Mads Lebech
Borgmester / Torben Nøhr

                             Teknisk direktør

Lokalplanen begæres herved i henhold til § 31, stk. 2, i lov om planlægning
tinglyst på samtlige de af lokalplanen, jf. afsnit 2, omfattede ejendomme.
Samtidig begæres herved lokalplan nr. 114, tinglyst den 26.06.2002 aflyst
for de af lokalplanen omfattede ejendomme.

Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, den

Per Hard Poulsen
Vicedirektør / Karl Topsøe-Jensen

Projekt- og Planchef



22



23

Solbjerg (Fasanvej) station

Byggefelt for underjordiske auditorier 

Områdeinddeling


