Forslag til
Kommuneplantillæg 10
for Rolighedsvej Bycampus
Høringsperiode fra den 12. december 2019 til den 13. februar 2020
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Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 for Frederiksberg Kommune
Dette kommuneplantillæg omfatter Kommuneplan 2017’s rammeområde 6.O.19 og del af rammeområde 6.O.18 og del af rammeområde 6.R.1.
Kommuneplantillægget erstatter rammeområde 6.O.19 med et nyt rammeområde 6.C.4, der får ny
afgrænsning i forhold til rammeområde 6.O.18 og 6.R.1, således at disse to rammeområder bliver
mindre.
Det nye rammeområde er sammensat af arealer fra rammeområder med en maksimal bebyggelsesprocent på henholdsvis 0, 110 og 160. I det nye rammeområde 6.C.4 åbnes mulighed for en bebyggelsesprocent på maksimalt 150 for området under ét.
Rammeområde 6.O.19 er i dag udlagt til formål rettet mod den tidligere anvendelse (Københavns
Universitet) og det nye rammeområde 6.C.4 er rettet mod blandede byfunktioner (små boliger, familieboliger, idrætshal og park, samt skole og en række bylivsunderstøttende funktioner).

Eksisterende bestemmelser for rammeområder
Områdets
nummer og navn

Områdets anvendelse

Max.
Max.
bebyggel- etageantal
sesprocent

Supplerende bestemmelser

6.O.18

Offentlige formål i form af
undervisnings- og forskningsinstitutioner med tilknyttede faciliteter - herunder servicefunktioner
for studerende (idræts- og
fritidsfaciliteter, kulturelle
faciliteter, caféer og andre
sociale samlingssteder),
boliger i form af kollegier - også for udenlandske
studerende - samt gæsteboliger til gæstelærere og
udvekslingsstuderende,
erhvervskuvøser samt mulighed for etablering af forskerbyer og innovationsmiljøer.

110

Stationsnært kerneområde: Området
med Københavns Universitet - Frederiksberg Campus.

Offentlige formål i form af
undervisnings- og forskningsinstitutioner med tilknyttede faciliteter - herunder servicefunktioner
for studerende (idræts- og
fritidsfaciliteter, kulturelle
faciliteter, caféer og andre
sociale samlingssteder),
boliger i form af kollegier - også for udenlandske
studerende - samt gæsteboliger til gæstelærere og
udvekslingsstuderende,
erhvervskuvøser samt mulighed for etablering af forskerbyer og innovationsmiljøer.

160

Københavns Universitet - Frederiksberg Campus
- nord f. Rolighedsvej vest for
Den Grønne Sti

6.O.19
Københavns Universitet - Frederiksberg Campus
- nord f. Rolighedsvej øst for
Den Grønne Sti

6.R.1
Den Grønne Sti

Rekreative formål: cykelog gangsti

FREDERIKSBERG KOMMUNE

6-8 etager

Bebyggelse over 6 etager forudsætter,
at der foreligger et arkitektonisk velbegrundet projekt i sammenhæng med
omgivelserne.
Parkering kan indrettes fælles for rammeområderne 6.O.2, 6.O.17, 6.O.18
og 6.O.19.
Der skal sikres areal til Den Grønne Sti.
*Byudvikling ved Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.

6-8 etager

Stationsnært kerneområde: Området
med Københavns Universitet - Frederiksberg Campus.
Bebyggelse over 6 etager forudsætter,
at der foreligger et arkitektonisk velbegrundet projekt i sammenhæng med
omgivelserne.
Parkering kan indrettes fælles for rammeområderne 6.O.2, 6.O.17, 6.O.18
og 6.O.19.
*Byudvikling ved Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.

Kun bebyggelse, der knytter sig til områdets funktion.

By-, Kultur- og Miljøområdet 2019

Udsnit af rammekort for byområde 6 i Kommuneplan 2017, der viser udpegning af Bülowsvej 27
og Rolighedsvej 39 som bevaringsværdige.

Udsnit af rammekort for byområde 6 i Kommuneplan 2017, der viser eksisterende rammeområde
6.O.18, 6.O19 og 6.R.1s afgrænsning.
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Nyt rammeområde 6.C.4 og ny afgrænsning af rammeområde 6.O.18 og 6.R.1

Områdets
nummer og navn

Områdets anvendelse

Max.
Max.
bebyggel- etageantal
sesprocent

Supplerende bestemmelser

6.C.4
(nyt område, der
erstatter 6.O.19
samt del af 6.R.1
og 6.O.18)
Rolighedsvej Bycampus

Blandede byfunktioner i form af enkeltstående butikker, kontor- og
serviceerhverv, rekreative og kulturelle aktiviteter, restauranter og cafeer, samt boliger, herunder
boliger i form af kollegier og forskerboliger - også
for udenlandske studerende - samt gæsteboliger til gæstelærere og
udvekslingsstuderende,
erhvervskuvøser samt mulighed for etablering af
forskerbyer og innovationsmiljøer og bolignære offentlige servicetilbud,
samt offentlige formål i
form af idræts- og bevægelsesaktiviteter, daginstitutioner, skole- og
undervisnings- og forskningsinstitutioner med tilknyttede faciliteter, kulturelle faciliteter og sociale
samlingssteder.

150
under ét

Stationsnært kerneområde: Området
med Københavns Universitet - Frederiksberg Campus.

Offentlige formål i form af
undervisnings- og forskningsinstitutioner med tilknyttede faciliteter - herunder servicefunktioner
for studerende (idræts- og
fritidsfaciliteter, kulturelle
faciliteter, caféer og andre
sociale samlingssteder),
boliger i form af kollegier - også for udenlandske
studerende - samt gæsteboliger til gæstelærere og
udvekslingsstuderende,
erhvervskuvøser samt mulighed for etablering af forskerbyer og innovationsmiljøer.

110

6.O.18
(samme indhold,
men ny afgrænsning)
Københavns Universitet - Frederiksberg Campus
- nord f. Rolighedsvej vest for
Den Grønne Sti

6.R.1
(samme indhold,
men ny afgrænsning)

Rekreative formål: cykelog gangsti

6-8 etager

Bebyggelse over 6 etager forudsætter,
at der foreligger et arkitektonisk velbegrundet projekt i sammenhæng med
omgivelserne.
*Byudvikling ved Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.
(I Kommuneplan 2017 er der udpeget
en række byudviklingsområder markeret med *)
Der skal sikres areal til Den Grønne Sti
og en park i tilknytning til stien.

6-8

Stationsnært kerneområde: Området
med Københavns Universitet - Frederiksberg Campus.
Bebyggelse over 6 etager forudsætter,
at der foreligger et arkitektonisk velbegrundet projekt i sammenhæng med
omgivelserne.
Parkering kan indrettes fælles for rammeområderne 6.O.2, 6.O.17 og 6.O.18.
Der skal sikres areal til Den Grønne Sti.
*Byudvikling ved Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.

Kun bebyggelse, der knytter sig til områdets funktion.

Den Grønne Sti
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Nyt rammeområde 6.C.4 og ny afgrænsning af rammeområde 6.O.18 og 6.R.1
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Redegørelse til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 for
Frederiksberg Kommune
BYUDVIKLINGSOMRÅDE
I Kommuneplan 2017 er der udpeget en række byudviklingsområder markeret med * i rammeområdebestemmelserne, herunder Campusområderne og Bymidten. I områderne kan der med
udarbejdelse af et kommuneplantillæg åbnes mulighed for at ændre kommuneplanrammerne til at
kunne rumme bebyggelse med større bygningshøjde og større bebyggelsesprocent end angivet.
Det skal i hvert tilfælde bero på en konkret vurdering af planens helhedsvirkning, arkitektoniske og
byrumsmæssige forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt tilfører området og byen.
Nærværende kommuneplantillæg omfatter rammeområde 6.O.19 og del af rammeområde 6.O.18
som begge er udpegede som byudviklingsområde ved Københavns Universitet, Frederiksberg Campus i Kommuneplan 2017, samt del af rammeområde 6.R.1 for Den Grønne Sti. For dette område er
der i Kommuneplan 2017’s hovedstruktur (s.70-71) beskrevet, at området ønskes udviklet til en
åben bycampus med funktioner som for eksempel studieboliger, skolefaciliteter, erhverv, iværksætterfællesskaber, publikumsorienterede funktioner og idrætsfaciliteter i en blanding af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse og nyt byggeri.
Den eksisterende bebyggelse består af forskellige bygningstyper af varierende arkitektonisk kvalitet og vedligeholdelsestilstand, der som solitære bygningskroppe er spredt ud over et større areal.
Området fremstår i relation til sin beliggenhed i den østlige del af Frederiksberg, mod Åboulevard
og tæt på to metrostationer ikke med en høj udnyttelsesgrad.
Samlet er der tale om et byområde med potentiale for at åbne sig mod omgivelserne og invitere
ind og i at udnytte området bedre, tilføre et større grønt byrum, bykvalitet og gøre området til et
særligt sted i byen med nye funktioner, der knytter området tættere til byområderne i nærheden.
Et udarbejdet skitseprojekt for kommuneplantillæggets område viser, at det er muligt at byudvikle
området med en række forskellige byggerier i en samlet campusstruktur. Kombinationen af forskellige anvendelser fra små boliger til studerende og unge, familieboliger, idrætshal og park, samt
skole og en række bylivsunderstøttende funktioner skal skabe et varieret og attraktivt miljø.
Skitseprojektet for kommuneplantillæggets område har vist, at området har udviklingsmuligheder,
med større bygningshøjde og større bebyggelsesprocent end den eksisterende bebyggelse og lever
således op til kriterierne for et byudviklingsprojekt.
Hele kommuneplantillæggets område (svarende til matrikel nr. 13ed, 240a, 240c og 240d) eksklusiv vejmatrikler (229, 122r, 122a og del af 7000eø) udgør 27.678 m2.
Eksisterende rummelighed indenfor kommuneplantillæggets område bestående af rammeområde
6.O.19 med maksimal bebyggelsesprocent pr. ejendom på 160 og dele af rammeområde 6.O.18 og
6.R.1 med maksimal bebyggelsesprocent pr. ejendom på henholdsvis 110 og 0 som indgår i det nye
rammeområde 6.C.4, fraregnet vejarealer, udgør samlet 38.056 etagemeter.
Den samlede bebyggelsesprocent for det nye rammeområde 6.C.4 øges for at muliggøre realisering
af Rolighedsvej Bycampus. Ny rummelighed er jf. dette kommuneplantillæg en maksimal bebyggelsesprocent på 150 for området under ét, svarende til samlet 41.517 etagemeter. Det maksimale
etageantal fastholdes til 6 - 8 etager, hvor bebyggelse over 6 etager forudsætter, at der foreligger
et arkitekonisk velbegrundet projekt i sammenhæng med omgivelserne.
Lokalplanforslag 223 for Rolighedsvej Bycampus, som dette forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet parallelt med, giver mulighed for en samlet bebyggelse på 40.775 etagemeter plus 675 etagemeter høj kælder, altså ialt 41.450 m2 og et etageantal på 1-8 etager.
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Nærværende kommuneplantillæg fastholder bestemmelser om stationsnært kerneområde og etageantal.
Det fastsættes i lokalplanen, at kun bebyggelse i lokalplanens delområde I mod Åboulevard må opføres i over 6 etager og i maksimalt 8 etager. På den måde fungere byggeriet som en støjmur for
de bagvedliggende arealer, herunder den planlagte park, og tilpasses samtidig højdemæssigt den
bymæssige kontekst mod Åboulevard. Se nærmere herom i lokalplanforslagets redegørelse. Det er
fastsat at der skal sikres areal til Den Grønne Sti og en park i tilknytning til stien, hvilket er indarbejdet i lokalplanforslaget.
UDPEGNING AF BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE
Der er foretaget en SAVE-registrering af bygningerne i området. Bülowsvej 27 (dog ikke vinkeltilbygningen) og Rolighedsvej 39 (har tidligere haft adressen Rolighedsvej 25) er udpeget med en høj
bevaringsværdi på 3, og er derfor optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen.
Nærværende kommuneplantillæg fastholder udpegningerne.
Udpegningen betyder, at nedrivning, ombygning og andre ændringer af bygningen ikke må ske
uden kommunalbestyrelsens tilladelse, hvilket er indarbejdet i forslag til lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus.
DETAILHANDELSSTRUKTUR
Området ligger udenfor kommuneplanens detailhandelsstruktur. Udenfor detailhandelsstrukturen
kan der placeres enkeltstående butikker, der alene tjener lokalområdets daglige forsyning, samt
mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, med
maksimal størrelse for dagligvarebutikker på 1.000 m2 og maksimalstørrelse på udvalgsbutikker
på 500 m2. Nærværende kommuneplantillæg fastholder eksisterende rammer og retningslinjer for
detailhandel.
INTERNATIONALE BESKYTTELSESOMRÅDER SAMT BESKYTTELSE AF VISE ARTER
Miljørapporten viser, at der i området forefindes planten vedbend-gyvelkvæler, som er opført på
EU’s liste over bevaringsværdige arter (bilag IV-arter). Arten skal i anlægsarbejdet søges bevaret.
Såfremt dette ikke er muligt, skal der søges dispensation hos miljøstyrelsen.
I forhold til vildtforvaltningsloven, skal det forinden nedrivning af eksisterende bygninger eller
fældning af eksisterende træ, undersøges om disse er yngle- eller rasteplads for flagermus.
MILJØVURDERING
Det er ud fra den anvendelse og det omfang som kommuneplantillægget og lokalplanforslaget giver
mulighed for vurderet, at de skal miljøvurderes, og der er udarbejdet en Miljørapport ift. Bekendtgørelse af lov 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. § 2 stk. 2 ift. bilag 2 stk 10 b).

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 2.12.2019

Simon Aggesen
/
Borgmester		
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Ulrik Winge
By-, Kultur- og Miljødirektør
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Offentlig fremlæggelse
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt på Frederiksberg Kommunes biblioteker og på Rådhuset fra den 12. december 2019 til
den 13. februar 2020 og kan endvidere ses på www.frederiksberg.dk
Indsigelser, synspunkter og ændringsforslag kan sendes via Høringsportalen www.blivhoert.frederiksberg eller til By, Byggeri
og Ejendomme, Frederiksberg Kommune inden den 12. december 2020.
Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle de modtagne kommentarer og vurdere, om der skal ske ændringer i forbindelse
med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.
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