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Baggrund
Frederiksberg Kommune har modtaget et forslag om at 
udvikle ejendommene Fuglebakkevej 88 og 94 med hen-
blik på at etablere henholdsvis almene og private studie-
boliger på Fuglebakkevej 94 samt private familiejerboliger 
på Fuglebakkevej 88. Projektet er i god tråd med Frede-
riksbergstrategiens fokus på den socialt bæredygtige by 
med blandede boligtyper og ejerformer. Derudover byg-
ger projektet videre på initiativerne fra den nyligt afslutte-
de områdefornyelse for Nordre Fasanvej Kvarteret, hvor 
der blev etableret en offentlig byhave for lokalområdet og 
lagt anslag til en stiforbindelse tværs igennem området.

Stedet
Området syd for Bispeengbuen består af blandede byg-
ningskroppe på store uudnyttede arealer, der er vokset 
frem af forskellige tidsaldre fra industriproduktion til 
butiks- og boliggader. Bystrukturen fremstår fragmenteret 
og hele området bærer præg af at være en bagside.

Projektområdet omfatter Fuglebakkevej 94, Fuglebak-
kevej 88, en mindre del af Byhaven samt afslutningen 
af Fuglebakkevej. Det ligger 250 m øst for Fuglebakken 
Station og nær de overordnede trafikveje Borups Allé og 
Nordre Fasanvej. Det har et samlet areal på ca. 5.230 
m2.

Byhaven 
For enden af Fuglebakkevej ligger den kommunalt ejede 
Byhave, der blev færdigetableret i 2017. Haven er ud-

Boliger ved Fuglebakkevej
- startredegørelse for Fuglebakkevej 88 og 94 

Projekt / Fakta
Bygherre og projekt-
udvikler:  Martin Linder m.fl.
Rådgiver:  EFFEKT  
Beliggenhed:  Fuglebakkevej 88 og 94 
 
Projektområde: ca. 5.230 m2 
Fuglebakkevej 8
Del af matr. 15k: ca. 1.340 m2 
Fuglebakkevej 94
Matr. 233c:  1.888 m2

Del af matr. 233 a: ca. 977 m2

Vejareal:  ca. 1.025 m2 

Bygningsvolumen: ca. 9.357 m2  
Fuglebakkevej 88: ca. 3.177 m2 
Fuglebakkevej 94: ca. 6.180 m2 
25 % almene boliger ca. 2.340 m2 (ca. 45 boliger)

Boliger:  ca. 157 boliger
Fuglebakkevej 88: ca. 34 lejligheder 
Fuglebakkevej 94: ca. 123 studieboliger
 
Opholdsarealer: ca. 2.808 m2

Fuglebakkevej 88: ca. 953 m2 (30 %)
Fuglebakkevej 94: ca. 1.855 m2 (30 %)

Parkering:  ca. 51 bilparkeringspladser
1 p-plads/ bolig
1 p-plads/ 350 m2 studieboliger (reduceret p-norm) 
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Arkitektur
Bygningen formes af en kurvet bevægelse, der som en 
forlængelse af studieboligerne på Nordre Fasanvej 207 
svinger syd om indfaldsvejen til genbrugspladsen og 
terrasseres fra 8 etager mod øst til 5 etager mod vest/By-
haven. Den nye bygning indpasser sig i den eksisterende 
by med varierende etagehøjde og med en facade mod 
Fuglebakkevej, der samler omkringliggende bebyggelse 
og definerer et byrum. Facadens primære materiale er 
tegl eller natursten i en lys farve kombineret med store 
partier i træ på enten facade eller gangarealernes lofter.

Funktioner
Mod Fuglebakkevej/syd fremstår bygningen som en 
levende og grøn facade, hvor studielivet opleves på 
opholdsarealerne og ved indgange til boligerne. Facaden 
mod nord vil være mere lukket med soveværelser inde 
bag og cykelparkering på terræn. I stueetagen placeres 
de mest aktive funktioner ud mod Byhaven og det grønne 
opholdsareal mod syd. Her er der mulighed for fællesakti-
viteter og beboerlokaler. Dertil planlægges naturværkste-
det flyttet til stueetagen og 1. sal (ca. 150 m2) 

Opholdsarealer og træer
Til hver bolig er der et terrasseareal mod syd som en del 
af en bred svalegang på 3,5 m. På taget indrettes fælles 
tagterrasser, og på terræn er der fælles opholdsareal 
med byhaveelementer. De eksisterende plantantræer 
mod Bispeengbuen vil efter al sandsynlighed ikke kunne 
bevares med et byggefelt placeret tilbagetrukket på 
grunden. Der vil blive stillet krav om nye træer syd for 
bygningen.

Boligprojekterne kan blive starten på en omdannelse af hele området syd for Bispeengbuen. Tanken er, at der skabes et nyt sammenhæn-
gende grønt miljø, der binder området bedre sammen med det omkringliggende Frederiksberg. Der skabes nye opholdsarealer for beboerne, 
en del af Byhaven omdisponeres med nye arealer mod syd, der skabes en grøn afslutning af Fuglebakkevej samt starten på et sammenhæn-
gende stiforløb igennem området.

viklet i samarbejde med lokale aktører og som et initiativ 
i områdefornyelsen for Nordre Fasanvejkvarteret. Den 
drives i dag af en haveforening og fungerer som grønt 
åndehul for beboere og med et naturværksted for skole 
og lokale institutioner. 

Byhaven er vigtig for området og skal bevares. Et bo-
ligprojekt som skitseret i nærværende startredegørelse 
indebærer, at en mindre del af det kommunale byhave-
areal mod nordøst/indfaldsvejen inddrages til byudvikling. 
Tanken er, at Byhaven for brugsret til et tilsvarende areal 
mod syd.

Helhedsgreb
De to boligprojekter kan blive starten på en omdannelse 
af hele området syd for Bispeengbuen. Tanken er, at der 
skabes et nyt sammenhængende grønt miljø, der bin-
der området bedre sammen med det omkringliggende 
Frederiksberg. I relation til boligprojekterne skabes der 
nye opholdsarealer for beboerne, en del af Byhaven 
omdisponeres med nye arealer mod syd, Fuglebakkevejs 
afslutning begrønnes, og der etableres starten af et sam-
menhængende stiforløb igennem området.

Fuglebakkevej 94
Bygherre ønsker at nedrive eksisterende erhvervsbyg-
ninger (Nørrebro Bazar) og opføre ca. 123 studieboliger. 
Ved at placere bygningskroppen nær indfaldsvejen til 
genbrugspladsen, vil der kunne opnås gode og store 
opholdsarealer mod syd og mulighed for et samlet grønt 
forløb som en forlængelse af Byhaven syd for studieboli-
gerne. 
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Fuglebakkevej 88
Bygherre ønsker at nedrive eksisterende erhvervsvirk-
somhed og opføre ca. 34 familieboliger. Familieboligerne 
formes som karrébebyggelse i 6 etager, der hæfter sig på 
den eksisterende gavl mod Fuglebakkevej, og giver mu-
lighed for et større samlet gårdrum mod syd. Øverst i den 
eksisterende gavl er der to lejlighedsvinduer. Der skal i 
kobling og tagudformning tages hensyn til disse.

Arkitektur
Bygningen formes som en karrédel, der opdeles rytmisk 
i mindre ’byhuse’. Facaderne bearbejdes med afsæt i 
omgivelserne, så proportioner, detaljering og enkelthed 
får huset til at indpasse sig i den eksisterende by, men 
samtidig også tilføjer sin egen og mere moderne udgave 
af de samme arkitektoniske træk. Facadens primære 
materiale er tegl i en varm brun nuance. 

Funktioner
Bygningsmæssigt planlægges boligerne som 28 ét-plans 
lejligheder og 6 to-plans lejligheder (duplex) i taget. 

Opholdsarealer og træer
Mod syd skabes et samlet gårdrum med mulighed for 
leg og ophold. Til de enkelte boliger vil der være altaner 
eller tagterasse mod gården. Mod gaden indrettes mindre 
grønne Frederiksbergske forhaver med ophold, cykelpar-
kering og indgange til boligerne. De eksisterende ahorn-
træer langs matrikelskel bevares.

Afslutningen af Fuglebakkevej foreslås begrønnet med 
vejtræer, så projekterne bindes sammen og gaderummet 
fremstår som et sammenhængende bymiljø.

Plan og strategi
Kommuneplan
Fuglebakkevej 94 er omfattet af rammeområde 4.C.3 
Nordre Fasanvej/Hillerødgade, der er udlagt byudvik-
lingsområde med blandede byfunktioner, en bebyg-
gelsesprocent på maksimalt 180 % og et maksimalt 
etageantal på 6-8 etager. Fuglebakkevej 88 er omfattet af 
rammeområde 4.B.1 Borups Allé, der er udlagt til etage-
boliger, en bebyggelsesprocent på maksimalt 110 % og 
et maksimalt etageantal på 6 etager. 

Nærværende projekt forudsætter, at der udarbejdes kom-
muneplantillæg for så vidt angår bebyggelsesprocenten 
på begge ejendomme. Projektet på Fuglebakkevej 94 har 
en bebyggelsesprocent på 215 % og projektet på Fugle-
bakkevej 88 en bebyggelsesprocent på 240 %.

Lokalplan
Der er ikke lokalplan for ejendommene i dag. Projekterne 
forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der omfat-
ter det samlede projektområde.

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 program-
mer.

Trafik og parkering
Den nordlige del af området er stationsnært kerneom-
råde, mens den sydlige del er stationsnært område. 
Det forventes at en del beboere vil benytte sig af cykel 
eller offentlig transport. Grundet områdets historie som 
lavtliggende vådt engområde, vil det være vanskeligt at 
etablere parkeringskælder under Fuglebakkevej 94, og 
bymæssigt ønskes afslutningen af Fuglebakkevej friholdt 
for biler. Al bilparkering vil derfor ske samlet i parkerings-
kælder under Fuglebakkevej 88. Parkeringskælderen 
suppleres med enkelte pladser på terræn for begge 
ejendomme i forbindelse med de primære indgange til 
besøgende og kortere ophold. 

Parkering
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der kan etab-
leres ca. 51 bilparkeringspladser i en parkeringskælder 
under Fuglebakkevej 88 svarende til en parkeringsnorm 
på 1 p-plads pr. bolig og en reduceret parkeringsnorm på 
ca. 1 p-plads pr. 350 m2 studiebolig. Parkeringsnormen 
for studieboliger vil blive vurderet konkret, men sammen-
lignes der med studieboliger på Rolighedsvej kan der 
regnes med 1 p-plads pr. 350 m2 studiebolig. Cykelpar-
keringen placeres for Fuglebakkevej 88 på terræn nord 
for bygningen og for Fuglebakkevej 94 i gården og ved 
indgange.

Boligprojektet på Fuglebakkevej 94 forudsætter, at bygherre køber et areal fra Frederiksberg Kommune på ca. 977 m2. Det drejer sig om area-
let tættest på indfaldsvejen til genbrugsstationen og ved pumpestationen. Ved at placere bygningskroppen nær vejen vil der kunne opnås 
gode og store opholdsarealer mod syd og mulighed for at et samlet grønt forløb som en forlængelse af Byhaven syd for ungdomsboligerne. I 
boligbebyggelsens stueplan tilføjes indendørs faciliteter på ca. 150 m2 til brug for Skolen på Duevejs aktiviteter i området. 

Byhave
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Efter: kig fra cykelsti mod ByhavenFør: kig fra grønt bælte mod Byhaven

Før: afslutning af Fuglebakkevej

Referencebilleder 

Efter: afslutning af Fuglebakkevej

KONCEPT
NR. 94- MATERIALITET OG REFERENCER

1816 _FUGLEBAKKEVEJ 25.09.2019 11

KONCEPT
NR. 94- MATERIALITET OG REFERENCER

1816 _FUGLEBAKKEVEJ 25.09.2019 11

KONCEPT
NR. 94- MATERIALITET OG REFERENCER

1816 _FUGLEBAKKEVEJ 25.09.2019 11

Illustrationer er vejlednende- der tages forbehold til placering af vinduer og altaner

VOLUMEN KONCEPT NR. 94
HÆNGENDE HAVER

1816 _FUGLEBAKKEVEJ 25.09.2019 24

Illustrationer er vejlednende- der tages forbehold til placering af vinduer og altaner

VOLUMEN KONCEPT NR. 94
HÆNGENDE HAVER

1816 _FUGLEBAKKEVEJ 25.09.2019 24

Fuglebakkevej 94

Bispeengen (tunnel) Bispeengen (vej)

S-tog
Evt. park
Nye byggefelter

Plads

NR. 94

Bysnit. 
Studieboligerne på Fuglebakkevej 94 varierer i etagehøjde fra 8 etager mod øst til 5 etager mod vest/Byhaven.
Familieboligerne på Fuglebakkevej 88 har en etagehøjde på 6 etager.
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Efter: kig fra Fuglebakkevej mod Fuglebakkevej 88Før: kig fra Fuglebakkevej mod brandgavl

Referencebilleder 

Før: Kig mod erhvervsbygning på Fuglebakkevej 88 Efter: Kig mod ny bygning og gårdrum

KONCEPT
NR. 88- MATERIALITET OG REFERENCER

1816 _FUGLEBAKKEVEJ 25.09.2019 13

KONCEPT
NR. 88- MATERIALITET OG REFERENCER

1816 _FUGLEBAKKEVEJ 25.09.2019 13

Bearbejdning af murstens tagform 

FAMILIEBOLIGER
VOLUMEN

Illustrationer er vejlednende- der arbejdes videre med tagform og volumen

1816 _FUGLEBAKKEVEJ 25.09.2019 37

FAMILIEBOLIGER
VOLUMEN

Bearbejdning af vinduesudtryk; materialer, detaljering og proportioner

1816 _FUGLEBAKKEVEJ 25.09.2019 38

Fuglebakkevej 88

Fuglebakkevej som allé Grønne forhaver Fælles gårdhave Borups Allé

NR. 88
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tager højde for dette. I indretningen af grunden skal der 
arbejdes med, hvordan lokalplanområdets afvanding 
bedst muligt opfylder intentionerne i den hydrauliske 
helhedsplan. Der skal blandt andet ses på LAR-løsninger 
samt kotering af grunden for at sikre afstrømningen af 
overfladevand.

Hvad angår støj er særligt den nordlige del af projektom-
rådet påvirket af høje støj- og luftforureningsniveauer. 
Bygninger og opholdsarealer er placeret og indrettet 
således, at miljøpåvirkningen reduceres mest muligt. I 
det videre forløb skal det dokumenteres, at vejledende 
grænseværdier for støj, luftforurening og vibrationer 
overholdes.

Inddragelsesproces: Byhaveforeningen og Skolen på 
Duevej skal inddrages i forhold til indretning af udearea-
ler og nye muligheder for byhaven på Fuglebakkevej 94. 
Ejerforeningen Frederiksberg 15 k skal inddrages i for-
hold til, hvordan en ny bygning på Fuglebakkevej 88 kan 
hæftes på den eksisterende gavl med to lejlighedsvinduer 
øverst i gavlen samt om der kan skabes et sammenhæn-
gende gårdrum.

Opmærksomhedspunkter
Der er særlige udfordringer forbundet med at bygge på 
Fuglebakkevej 94. Under jorden løber forsyningslednin-
ger og rørlagt å. Dertil kommer en pumpestation med 
tilhørende underjordisk forsinkelsesbassin ejet af Vejdi-
rektoratet (Staten). Hensyn til anlæg, forsyningsledninger 
og rørlagt å skal indgå i lokalplanarbejdet. 

Fokus for det videre arbejde

Arkitektur og detaljering: Der skal for begge bolig-
projekter arbejdes videre med at finde tilfredstillende 
arkitektoniske løsninger. Der skal fastsættes facade-
udtryk med fokus på en karakterfuld helhed i forhold til 
nabobebyggelserne. De to boligtyper (familieboliger og 
studieboliger) skal understreges med stoflighed, detal-
jering, variation, markering af stueetagen, taget, hjørner 
osv. Teknik skal integreres i tagflader og facader. Der skal 
arbejdes med et højt detaljeringsniveau og detaljetegnin-
ger i målestok 1:50. 

Kantzoner, forhaver og stueetager: Der skal arbejdes 
med arealet foran bygningernes stueetager og detaljering 
af overgange mellem inde/ude arealer. Den udadvendte 
stueetage på Fuglebakkevej 94 skal bearbejdes med 
henblik på at sikre byintegration, åbenhed og tryghed og 
indretningen skal understøtte et byhave- og læringsmiljø. 
Forhaverne på Fuglebakkevej 88 skal bearbejdes med 
henblik på  at skabe et karakterfuldt gademiljø og tilføje 
yderligere kvalitet til boligen.

Udearealer og gårdmiljø: Der skal arbejdes videre med 
variation og kvalitet i boligprojekternes udearealerne. På 
Fuglebakkevej 94 skal der være fokus på byhaveelemen-
ter og robuste beplantningssystemer. På Fuglebakkevej 
88 skal der skabes mulighed for et større fælles gårdrum.

Afslutningen af Fuglebakkevej: Der skal arbejdes 
videre med en grøn afslutning af Fuglebakkevej, som en 
del af et samlet løft for området. 

Bispeengbuen: Boligprojektet på Fuglebakkevej 94 mod 
Bispeengbuen skal fungere med og uden en tunnelløs-
ning nord for byggeriet. Projektet skal indeholde mulighed 
for en eller flere nord-syd gående cykel- og gangforbin-
delser.

Bæredygtighed, klima og miljø: I projektet skal der 
arbejdes med løsninger, der sikrer et miljømæssigt 
bæredygtigt byområde. En hydraulisk helhedsplan for et 
større område omkring Fuglebakkevej 88 og 94 er under 
udarbejdelse. Da området er meget udsat for oversvøm-
melser ved skybrud er det vigtigt, at boligprojekterne 

KOMMUNEPLAN 2017

Området er aktuelt omfattet af 2 rammeområder i gældende kommune-
plan:

Rammeområde: 4.C.3 Nordre Fasanvej/Hillerødgade
Anvendelse: Blandede byfunktioner i form af detailhandel, kontor- og 
serviceerhverv, forlystelser, kulturelle aktiviteter, idræts- og bevægelses-
aktiviteter samt boliger med bolignære offentlige servicetilbud.
Maks. bebyggelsesprocent:  180 for området under ét
Maks. etageantal: 6-8 etager
Supplerende bestemmelser: 
Stationsnært kerneområde: Byudviklingsområde omkring Bispeeng-
buen.
Detailhandel: Nordre Fasanvej er bydelsstrøg.
Bebyggelse over 6 etager forudsætter, at der foreligger et arkitektonisk 
velbegrundet projekt i sammenhæng med omgivelserne.
*Byudvikling ved Bispeengbuen/Fasanvej.
I byudviklingsområder kan der med udarbejdelse af et kommuneplantil-
læg åbnes mulighed for at ændre kommuneplanrammerne til at kunne 
rumme bebyggelse med større bygningshøjde og større bebyggelses-
procent end angivet. Det skal i hvert tilfælde bero på en konkret vur-
deirng af projektets helhedsvirkning, arkitektoniske og byrumsmæssige 
forhold samt hvilke kvaliteter, projektet i øvrigt tilfører området og byen. 

Rammeområde: 4.B.1 Borups Allé
Anvendelse: Boligområde: etageboliger
Maks. bebyggelsesprocent: 110
Maks. etageantal: 6 etager
Supplerende bestemmelser: 
Detailhandel: Nordre Fasanvej og Borups Allé er bydelsstrøg.
Kontor- og serviceerhverv kan etableres i de nederste 2 etager langs 
Borups Allé og Nordre Fasanvej.

Startredegørelse i 
BMU

25.11.2019 8.6-22.6.2020 1.7.2020 25.8.2020 26.10-16.11.2020 25.11.2020

Lokalplanforslag til 
politisk behandling

BMU, Magistraten og 
Kommunalbestyrelsen

Offentlig høring Endelig vedtagelse 
BMU, Magistraten

Kommunalbestyrelsen

Endelig 
bekendtgørelse

TIDSPLAN


