Omdannelse af skole til boliger og erhverv

É

- startredegørelse for Værnedamsvej 13A og 13B samt Frederiksberg Allé 22A-B
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Projekt / Fakta
Bygherre:

Projektudvikler:
Rådgiver:
Beliggenhed:
Samlet grundstr.:

Baggrund

Prins Henriks Skole på Frederiksberg planlægger at flytte
fra sin nuværende placering ved Værnedamsvej / Frederiksberg Allé til Rolighedsvej, og har derfor valgt at sælge
arealet.
På den baggrund blev der udarbejdet en vision for området, som blev politisk behandlet og vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet 14. maj 2018.

Ejendomsselskabet Den Franske
Skole Frederiksberg ApS
Squaremeter ApS		
Holscher Nordberg A/S
Matrikel nr. 76d & 79b
5.150 m2

Bygningsvolumen i dag ca. 7.300 m2
Matr. 76d:
Nedrives:
Nybygges:

ca. 5.322 m inkl. høj kælder + ca.
212 m2 garage, gangbro, skur
ca. 695 m2
ca. 695 m2

Matr. 79b:
Nedrives:
Nybygges:

ca. 1.766 m2 inkl. høj kælder
ca. 850 m2
ca. 2.850 m2

Stedet

Projektområdet Værnedamsvej 13A og 13B samt Frederiksberg Allé 22A-B, i dag Prins Henriks Skole, er placeret i karrémiljøet mellem Værnedamsvej, Gl. Kongevej,
Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Allé. Der er i dag
adgang til projektområdet fra Værnedamsvej og Frederiksberg Allé.
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Bydelen har en karakteristisk stemning, som for mange
giver associationer til Paris. Værnedamsvej med sit
særlige miljø og byliv, og den statelige og fredede Sankt
Thomas Plads og Frederiksberg Allé, med de mange
lindetræer.
Det er et tæt blandet byområde med etagebyggeri i op til
6 etager med butikker, caféer, restauranter og kontorer
i stuen, og med boliger i de øvrige etager. En ejendom
(OK-Fondens ældreboliger) er sammenbygget via altangang med skolens ene bygning.

Bygningsvolmen fremtidigt ca. 9.300 m2
Bebyggelsesprocent:
Boliger:
Erhverv:
Parkering:
Opholdsarealer:

ca. 180 %
48 familieboliger (ca.60 %)
3.766 m2 (ca.40 %)
70 stk. til biler
247 stk. til cykler
3.157 m2 (ca.34 % af etagearealet)
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Bygning V
Set fra Værnedamsvej

24

Værnedamsvej 13A, opført 1880 (foto 2018)

Værnedamsvej 13B, opført 1856 (foto 2018)

Tilbygning, Frederiksberg Allé 22A, opført 1972

Gangbro mellem Frederiksberg Allé 22B og Værnedamsvej 13A

Affald og cykelskur i passagen ved
Værnedamsvej

Skolegården i dag (foto 2018)

Baghus Gl. Kongevej 89

Cykelskur i passagen mod
Frederiksberg Allé

Bager i baggårdshus Værnedamsvej 4

Baggårdshus med fotostudie, udstillingssted mm. Værnedamsvej 7a
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Hovedgreb

I områdets baggårde, findes baghuse i forskellige skala,
som indeholder blandt andet boliger, kreative erhverv
samt mindre detail- og produktionsvirksomheder.
Områdets baghuse er medvirkende til at gøre karréområdet til noget særligt på Frederiksberg, da det er et af
ganske få steder hvor der er baghuse.

Området, som i dag ikke er tilgængeligt for offentligheden, ønskes gjort tilgængeligt med passage fra Værnedamsvej til Frederiksberg Allé. Det er tanken, at der
etableres et nyt grønt gårdmiljø, som skal fungere som
et tilskud til byens grønne struktur. Med en serie rolige
byrum, der indrettes forskelligt, og et stiforløb som binder
dem sammen, inviteres gående til at færdes gennem
området. Mindre nye byhuse vil medvirke til, at indramme
de nye byrum.

Baghustemaet, områdets grønne struktur med træer
og grønne vægge samt de interessante oplevelser og
funktioner der blandes, er en stedsspecifik egenart som
projektet tager afsæt i og ønsker at bygge videre på.

Grunden i tal
Grundens areal er på 5.150 m2, og omfatter to matrikler,
76d og 79b. Det samlede eksisterende bygningareal
udgør i dag 7.088 m2 (inkl. høj kælder), fordelt med 5.322
m2 på matrikel 76d og 1.766 m2 på matrikel 79b.
Dertil kommer yderligere sekundære bygningsarealer på
matrikel 76d (gården) som udgør ca. 212 m2, og omfatter
skur, cykelskure, gangbro mellem de to centrale skolebygninger.
Den faktiske bebyggelsesprocent for skolens område er
i dag på ca. 140 pct. (Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for den omkringliggende karré er ca. 220 pct.
(mellem 62% og 414% på de enkelte matrikler), hvilket
også er normalen for karréer i området generelt.

Historisk
Prins Henriks Skole består af tre separate skolebygninger
opført mellem 1856 – 1880 i historicistisk stil, på en del af
en tidligere forlystelsesgrund. De er alle oprindeligt opført
til skoleformål. Værnedamsvej 13B blev opført som den
første, og seneste større tilbygning Frederiksberg Allè
22A, blev opført i 1972.
De omkringliggende ejendomme i karréen er opført fra
slutningen af 1800-tallet til starten af 1900-tallet.
Området er i Kommuneplanen udpeget som kulturmiljø,
og der er foretaget en SAVE-registrering af skolens bygninger. Bygningen Værnedamsvej 13A har en bevaringsværdi på 3, og Værnedamsvej 13B samt Frederiksberg
Allé 22B har en bevaringsværdi på 4. Det betyder at de
er optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Projektets hovedgreb
Projektet tager udgangspunkt i, at gården (matrikel 76d)
og karréen (matrikel 79b) kan opfattes forskelligt, og
dermed udvikles forskelligt. I gården kan der ikke ske
yderligere fortætning. Det vil sige, at der ikke kan bygges
mere, end der fjernes ved nedrivning.

Optaget i Kommuneplan 2017
F
Fredet

1

2

3

Høj bevaringsværdi

4

5

6

7

Middel bevaringsværdi

8

9

Lav bevaringsværdi

SAVE- analyse skala

Gam

22A

Kon

gev

ej

22B
13B

13A

Værneda
msvej

homas R
un
kt T
an

el
dd

S

Sankt Thomas Allé

mel

Fre

deri

ksb

erg

Oversigtskort 1:1000. Projektområdet - Omkringliggende karrébebyggelse - Byområdet

3

Allé

Staudebede?

Bænke?

Solbænk?

Nyttehave?

D
Siddelandskab under træ?

E

Pétanque?

B
A

V

Cykelparkering?
Grønne bede?

Grøn have?

Ping pong?

Regnvandsbassin?
Træer?

Åben regnvandsrende?
Legeplads?

Program for gårdrumsmiljøet, skal fastlægges i lokalplanfasen.
Ligeså skal den endelige placering og udformning af byhusene (E,
D) fastlægges i lokalplanfasen, ligesom den endelig udformning af
tilbygningen (V) skal afklares.

(serviced office), samt mindre erhvervsvirksomheder som
kontor, administration og mindre butikker og café/spisested.

bebyggelse
der nedrives
primærprimær
bebyggelse
der nedrives
sekundær
bebyggelse
der nedrives
sekundær
bebyggelse
der nedrives
midlertidig
bebyggelse
der nedrives
midlertidig
bebyggelse
der nedrives

Funktionerne placeres, således at de publikumsorienterede funktioner (hotel, café, mindre butikker) placeres
mod Værnedamsvej. I passagen kan ligeledes placeres
mindre butikker o. lign. som trækker publikum til, men
som ikke skaber støj i aften- og nattetimer.
Gårdrummet vil fortrinsvis bestå af familieboliger, med
mulighed for mindre kontorerhverv eller små butikslokaler
i udvalgte stueetager. På den måde fastholdes bylivet
mod gadesiden, imens gårdrummet fremstår fredeligt
som de øvrige karréer.

Diagram over bygningvolumen der forslåes fjernet

Bebyggelsen mod Værnedamsvej, betragtes som en
del af karréen. Her kan der bygges nyt som tilbygning til
eksisterende bygning, og det samlede antal etagemeter
kan øges med op til 2.000 m2 mere end i dag.

Det er tanken at området kan rumme ca. 48 familieboliger.

Samlet nyt etageareal for hele området vil dermed udgøre ca. 9.300 m2, svarende til en bebyggelsesprocent
på ca. 180 pct.

Byggeri
Karréen
Den tidligere Sløjdskole som vender ud mod Værnedamsvej, ønskes udvidet med ny tilbygning, så byg-

Funktioner
Det er ønsket at området i fremtiden skal indeholde blandede byfunktioner i form af boliger, hotel eller kontorhotel

MATRIKEL
76d 76d
MATRIKEL

MATRIKEL 79b

værnedamsvej

skt. thomas allé

NABO

bygning C

bygning B

gangbro
bygningbygning
A
gangbro
A
bygning V

Principsnit. I gården nedrives tilbygning fra 1972, gangbro, og skurbyggeri. Der opføres nyt bygger med samme omfang, som der nedrives.
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Principsnit. I karréstrukturen nedrives eksisterende bygning delvist, og der opføres ny tilbygning som i alt udvider bygningen med 2.000 m2

ger, herunder vedrørende linjer/symmetri, helhedstræk,
farvesammensætning og materialer. I videst muligt
omfang, bevares bygningernes arkitektoniske elementer
og kvaliteter.
De nye byhuses er inspireret af typiske værkstedshuse
og baghuse i baggårde på Frederiksberg, og medvirker
til at skabe variation i skala, med varme materialer og
ved åbenhed i stueplan.

ningens samlede etageantal øges med op til 2.000 m2.
Facaden mod Værnedamsvej bevares, mens stor del af
resterende bygning nedrives. Højdemæssigt tilpasses
tilbygningen den omkringliggende karré. Antallet af etager
skal således underlægge sig den højdemæssige tilpasning.
Gården
Tilbygningen Frederiksberg Allé 22A fra 1972 forslåes
nedrevet, og bygningsfacaden i resterende bygning ført
tilbage til oprindelig. Alle skure, cykelskure i gården, samt
gangbroen nedrives.
Begge de oprindelige skolebygninger (Frederiksberg Allé
22B og Værnedamsvej 13A) renoveres indvendigt, og
ombygges til familieboliger.

Opholdsarealer

Området skal indrettes som et roligt grønt gårdmiljø, der
indrettes forskelligt med udgangpunkt i de nære omgivelser og graden af offentlighed vs. privathed. Der etableres
et stiforløb for gående, som binder området sammen og
skaber en forbindelse mellem Værnedamsvej og Sankt
Thomas Plads / Frederiksberg Allé

Som erstatning for nedrevne bygninger, opføres mindre
byhuse i op til 2 ½ etage. Byhusene indrettes primært til
familieboliger.

Den tidligere skolegård tættest på Værnedamsvej,
tænkes som det mest offentlige rum, og indrettes med
mulighed for leg og plads til ophold.
Imellem det to centrale bygninger, og bagest i gården
hvor tilbygningen fra 1972 forslåes fjernet, tænkes gårdrummet at få en mere privat karakter.
Der vil være stort fokus på kvalitet i indretning og overflader, og med beplantning i form af træer, grønne bede
og blomster. De eksisterende træer bevares, og dele af
bygningsfacaderne begrønnes.
Der arbejdes med at supplere de fælles opholdsarealer,
med mere private opholdsarealer i form af altaner.

Omfanget af nybyggeri svare en til en, til omfanget af
nedrevet byggeri. Samlet bygges der ikke mere i gården,
end der er i dag. Byggeriet placeres under hensyn til at
skabe et frodigt og roligt nærmiljø af høj kvalitet.

Arkitektur

Bevaringsrådgiver har udarbejdet en rapport om eksisterende bygninger på skolens område. Alle tilføjelser og
tilbygninger vil tage udgangspunkt i rapportens anbefalin-

Reference - Fremtidigt gårdrum

Reference - Fremtidigt gårdrum

Reference - Fremtidigt gårdrum

Reference - Byhus evt. med erhverv i stuen

Reference - Fremtidigt gårdrum

Reference - Byhus med åben stuetage

Referencefotos som viser inspiration og principper for arkitektur, i det videre lokalplanarbejde med gårdrumsmiljøet og byhusene

5

Derudover gælder temalokalplan 79 med tillæg, der er et
supplement til eksisterende lokalplaner og har til formål at
hindre kvalitetsforringende ændringer af bebyggelsernes
ydre fremtræden.
Opførelse af større ny bebyggelse og ændret anvendelse
forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan
Miljøscreening
Når arbejdet sættes i gang, vil der blive foretaget en
screening af de miljømæssige konsekvenser med henblik
på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljørapport i
henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Trafik og parkering

Perspektiv - Fremtidig skolegård omdannet til grønt gårdrum med offentlig adgang. Det understreges at skitsen alene
skal vise en stemning, og at der ikke er taget endelig stilling
til udformning og indhold af gårdrum eller tilbygning, som skal
afklares i lokalplanfasen, efter en vedtaget startredegørelse

Det vurderes at den ændrede anvendelse vil have en
begrænset indflydelse på biltrafikken i området. Ejendommen vil blive trafikbetjent fra Frederiksberg Allé / Sankt
Thomas Plads, hvorfra biler ledes direkte til parkeringskælder via særlig bilelevator. Området vil derudover kun
i meget begrænset omfang være tilgængeligt for biler, fx
i forbindelse med vareindlevering til evt. mindre butikker. Affald påtænkes håndteret som i dag og/eller via
centralsug, hvor skraldebiler i begge tilfælde holder ved
Værnedamsvej eller ved adgangsvejen fra Frederiksberg
Allé som det også er tilfældet i dag.
Bløde trafikanter har adgang fra både Værnedamsvej og
Frederiksberg Allé.

Plan og strategi

Kommuneplan
Projektområdet er omfattet af rammeområde 7.E.1 Frederiksberg Allé der er udlagt til ”Erhvervsområde” samt
dele af rammeområderne 7.C.1 og 7.C.2 som er udlagt til
”Blandede byfunktioner”. For alle rammeråder gælder et
maksimalt antal etager på 6. Den maksimale bebyggelsesprocent er på hhv. 110 (7.E.1) og 150 (7.C.1 og 7.C.2).
Nærværende projekt forudsætter derfor, at der udarbejdes
kommuneplantillæg for så vidt angår anvendelse, bebyggelsesprocenten og antal etager.

Parkering
Parkeringsbehovet fastsættes i lokalplanen på baggrund
af anvendelse og med udgangspunkt i kommuneplanens
rammebestemmelser.
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der skal etableres ca. 70 parkeringspladser til ejendommens funktioner
inkl. handicapparkering i en parkeringskælder under
gården.
Cykelparkeringen placeres i gården og i kælder.

Forudgående høring
Da forvaltningen har vurderet at der er tale om væsentlige
ændringer i gældende Kommuneplan 2017, der i foråret
2018 indkaldt idéer og forslag i en forudgående høring jfr.
planlovens § 23c.
Høringen forløb over 4 uger i perioden 30. maj til 27. juni
2018. I den periode er der indkommet i alt 132 høringssvar, som er gennemgået og behandlet i en hvidbog.
Høringssvarene har givet anledning til en justering af den
oprindelige vision i startredegørelsen. Der er arbejdet med
tilføjelser som tilpasses områdets højder og tæthed, nye
offentlige byrum og stiforløb samt placering af funktioner
så støj fra byliv fastholdes mod gaden. I det videre lokalplanarbejde, skal disse temaer udfoldes yderligere og der
skal arbejdes videre med projektets arkitektur og kvalitet.
Særligt vil der blive fokuseret på støjgener (balancen mellem byliv og ro), skyggepåvirkning samt funktioner og placeringen af disse. Se også ”Fokus for det videre arbejde”
sidst i startredegørelsen.

Opmærksomhedspunkter

Spildevandsteknisk anlæg
I forbindelse med udviklingen af projektet vil der være
fokus på, at tilbageholdelsen af regnvand sker i overensstemmelse med kommunes Spildevandsplan. Eksisterende forsinkelsesbassin bevares, eller flyttes og genetableres andet steds på grunden.
Byggefasen
Der er særlige udfordringer forbundet med at bygge på
skolens område, inde i en tæt bebygget karréstruktur. I
byggefasen, skal der særligt fokus på trafikale adgangsforhold, logistik og indretning af byggeplads. I forbindelse med parkeringskælder skal omgivende bygningers
funderingsforhold undersøges, og der skal udføres fysisk
monitorering af påvirkning af eksisterende omgivende
ejendomme. Derudover skal der være fokus på miljøforhold, herunder opmærksomhed omkring evt. jordforurening, støj, støv mv. (Reguleres ikke med lokalplanen, men i

Lokalplan
Området er aktuelt omfattet af 2 lokalplaner. Lokalplan 76,
der udlægger skolens område til erhverv med mulighed for
fortsat anvendelse til skole og med mulighed for bolig og
forretningsvirksomhed i bygningen mod Værnedamsvej.

forbindelse med byggesagsbehandlingen)
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Fokus for det videre arbejde
•

•

Balancen mellem byliv og ro: Der skal arbejdes
videre med grænseflader mellem byliv og ro, og hvordan der skabes fredeligt men samtidig interessant
gårdrumsmiljø.

Rammeområde: 7.E.1 Frederiksberg Allé
Anvendelse: Erhvervsområde: kontor- og serviceerhverv
under 1.500 m2, undervisningsformål
Maks. bebyggelsesprocent: 110
Maks. etageantal: 6 etager

Placering af erstatningsbyggeri: Der skal udvikles
konkret løsning for bedste placering af byggeri i
gården, og der skal arbejdes med hvordan byggeriet
medvirker til at skabe gode, gårdrum underhensyn til
nabobebyggelser.

•

Placering af funktioner: Der skal arbejdes videre med
den nøjagtige placering af funktioner og hvordan de
medvirker til at skabe oplevelser, samtidige med at
der skabes et fredeligt gårdrum.

•

Aktiviteter & byrum: Der skal arbejdes videre med
at skabe attraktive byrum, herunder muligheden for
at skabe større fælles gårdrum i samarbejde med
nabejendomme.

•

Tilbygningen: Der skal arbejdes videre med den optimale udformning af nybyggeri mod Værnedamsvej,
særligt i dens mødet med gårdmiljøet.

•

Arkitektur og bevaring. Der skal arbejdes videre med
hvordan de historiske lag bevares og fortællingen
styrkes når der tilføjes nye lag, og hvordan byggeriet
alene og i sammenspillet med øvrige bebyggelse
opleves som en arkitektonisk helhed

•

Merværdi: Der skal arbejdes videre med hvordan
området giver noget tilbage til byen.

•

Kantzoner og stueetager: Det her meget stor betydning for oplevelsen af byliv og byrum hvordan arealet
foran en bygning og dens stueetage bearbejdes. Det
er et væsentligt punkt som der skal arbejdes videre
med.

•

KOMMUNEPLAN 2017
Området er aktuelt omfattet af 3 rammeområder i gældende kommuneplan:

Rammeområde: 7.C.1 Allégade/Frederiksberg Allé
Anvendelse: Blandede byfunktioner - foruden boliger især
kulturelle aktiviteter, caféer og restauranter, forlystelser samt
kontor- og serviceerhverv - herunder specielt publikumsorienterede serviceerhverv.
Maks. bebyggelsesprocent: 150
Maks. etageantal: 6 etager
Supplerende bestemmelser:
Stationsnært kerneområde: De klassiske kulturstrøg.
Detailhandel: Frederiksberg Allé er bydelsstrøg Inden for et
delområde kan etableres en underjordisk metrostation med
tilhørende overfladelementer. Byrummet omkring stationen
kan udformes med bebyggelse og skal udformes som en
velfungerende arkitektonisk helhed med god indpasning i
omgivelserne og skal opleves som trygt at færdes i. Delområdet er omfattet af lokalplan 155.
*Byudvikling ved Frederiksberg Allé St.
Rammeområde: 7.C.2 Gl. Kongevej
Anvendelse: Blandede byfunktioner i form af butikker, kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser,
hotel- og kongresfaciliteter, kulturelle aktiviteter samt boliger.
Facadebebyggelsens nederste etage (stueetagen eller kælderetagen) må kun anvendes til detailhandel, særligt
publikumsorienterede serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser, kulturelle aktiviteter o.l.
Maks. bebyggelsesprocent: 150
Maks. etageantal: 6 etager
Supplerende bestemmelser:
Stationsnært kerneområde: De centrale centerstrøg.
Detailhandel: Den centrale bymidte
GENERELLE RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING
Opholdsarealers % af bruttoarealer:
Familieboliger: 				50 %*
Erhverv: 				10 %

Forbindelser og fællesskab: Der skal arbejdes videre
med hvordan byrummene kan indrettes, således at
der bliver mulighed for fællesskab med naboejendomme i fremtiden, skulle ønsket opstå på et senere
tidspunkt. Udformningen skal ligeledes understøtte
muligheden for flere fremtidige forbindelser i området.

Parkering
Cykelparkering:
Familieboliger:				2 pr. bolig
Andre erhvervsformål			
1 pr. 25 m2 *
Bilparkering:
Familieboliger:				
Andre erhvervsformål			

1 pr. bolig **
1 pr. 50 m2 *

Tidsplan
14.1. 2019
Startredegørelse i
BMU

20.5.2019

17.6.2019

26.6.2019

21.8.2019
Offentlig høring

Lokalplanforslag til
politisk behandling
BMU, Magistraten og
Kommunalbestyrelsen
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28.10.2019
Endelig vedtagelse
BMU, Magistraten
Kommunalbestyrelsen

20.11.2019
Endelig
bekendtgørelse

