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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af
arealer m.v. inden for planens geografiske område.
En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen.
Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre
de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de
eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene
fremtidige forhold og ændringer.
Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel.
Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund,
mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende
forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning.
Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her beskrives lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende
for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen
skal påse, at bestemmelserne overholdes, og sørge for at ulovlige forhold lovliggøres.

Frederiksberg Kommune
By- og Miljøområdet
By, Byggeri og Ejendomme
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4120
E-mail: bbe@frederiksberg.dk
Web: www.frederiksberg.dk/lokalplaner
Marts 2018
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REDEGØRELSE
INDLEDNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplan 212 for almene familieboliger Falkoner Allé 128.
BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN

Baggrund for lokalplanen
MRÅDEPLAN
I 2016 inviterede Frederiksberg Kommune almene boligselska-

PLACERING
I BYEN
- OMRÅDETS
OG FORTÆTNING
ber
på Frederiksberg,
til at KARRESTRUKTUR
deltage i en bygherrekonkurrence,
om køb af grund(e) til opførelse af almene boliger. Matrikel 58c,
Falkoner Allé 128, udgør den ene af disse grunde.
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Bo om, på FrederiksI Kommuneplan 2017 er beskrevet visionen
rup
berg ”at skabe plads til alle”, og ved fremtidig
s aboligbyggeri at
llé om at
sikre variation i boligtyper. Herunder en målsætning
etablere nye almene boliger på Frederiksberg.
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Projektet indeholder både familieboliger og familieboliger opført
som særlige boformer, aktuelt i form at varige boliger til flygtninge. På den måde imødekommes kommunens målsætningen
om flere almene boliger, og behovet for at anvise flygtninge en
permanent bolig.
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Figur 1. Lokalplanområdet og bebyggelsesstrukture i området.
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Grunden er omfattet af lokalplan 26, som udlægger området til
boligområde i form af fritliggende villabebyggelse på maksimalt
2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Grunden er i dag ubebygget.
Det er vurderet at det vindende projekt er i god overensstemmelse med anvendelsen i det omkringliggende område og med
kommunens øvrige planlægning.
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Foto af De Døves Kirke set fra Ågade.
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Figur 2. Lokalplanområdet og den omkringliggende bebyggelse.

2
Foto fra eksisterende adgangsvej til
børnehaven, som omlægges.

DET EKSISTERENDE OMRÅDE
Stedets karakter
Projektområdet ligger i den nordøstlige del af Frederiksberg
Kommune, ved kommunegrænsen til Københavns Kommune.
Selvom matriklens adresse er Falkoner Allé 128, er den vinkelformede grund orienteret mod Ågade.
På den tilgrænsende matrikel 58ab, nordvest for grunden, er
placeret klassisk femetagers rødt murstensbyggeri med rødt
tegltag opført i 1908.
Mod syd ændres tæthed og skala. Dette område fremstår grønt,
med flere store træer og villabebyggelsen, Børnehuset Falkonergården, opført i 1918.
I anden række mod øst ligger De Døves Kirke på matrikel 58n,
opført i 1904.

3
Foto af passage til området set fra
Falkoner Allé

Byggegrunden ligger på denne måde midt mellem den sekssporede Ågade nord for matriklen, men med resten af grundens
kanter omkranset af grønne friarealer og gamle store træer.
Der er derfor tale om klassisk Frederiksberg-byområde med
etagebyggeri der danner forside mod gaden og byen, og har en
bagside domineret af grønne og frodige opholdsrum med en
mere spredt, lav bebyggelse.
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4
Foto af Børnehuset Falkonergården.

Det er vigtigt, at byggeriet respekterer og viderefører de særlige karakteristika i området, og at facaden mod gaden danner
en naturlig sammenhæng med de eksisterende karréer. Samtidig er det også vigtigt, at der benyttes facadematerialer i høj
kvalitet, som i detaljering og udtryk både tilpasser sig omgivelserne og skaber en interessant oplevelse for de forbipasserende.
Bagsiden skal fremstå med mere privat karakter, som et fælles
opholdsrum for beboerne, og med en grøn og frodig karakter
med store træer og mulighed for ophold i solen, hvor der er
skærmet for vind og støjen fra Ågade.
Det er vigtigt, at der tages hensyn til naboejendommene i forhold til indbliksgener fra opholdsrum og altaner/altangange.
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Foto fra bagsiden hvor man ser naboejendommens sydvendte facade.

Kulturmiljø og bevaringsværdig bebyggelse
Selve lokalplanområdet er ikke en del af et udpeget kulturmiljøområde, og rummer ingen bevaringsværdig eller fredet bebyggelse.
Byggeri på matrikler der grænser op til lokalplanområdet, omfatter både bevaringsværdige bygninger og byggeri omfattet af
kirkeloven. Der er foretaget en SAVE-vurdering af disse bygningerne, som er vurderet til bevaringsværdier på høj-middelværdi.
Byggeriet Falkoner Allé 126 (tilgrænsende vestlige matrikel
58ab), på hvis gavl den nye bygning tænkes sammenbygget, er
udpeget til bevaringsværdi 3 (høj). På den sydlige matrikel 58a
tæt på lokalplansgrænsen er opført villabebyggelse på 1 etage
der er registreret som opført i 1858 med bevaringsværdig 4-5
(middel), men hvor undersøgelser på stedet peger på at byg-
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Foto fra bagsiden hvor der bliver etableret gårdrum for ejendommen.

Foto af nabobygningen Falkoner Allé 126 (mod Ågade) på hvis gavl den nye bygning kobler sig på
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ningen er væsentlig ældre, muligvis fra starten af 1700-tallet.
Den gamle 2-plans villa som i dag huser Børnehuset Falkonergården på matrikel 58h sydøst for lokalplanområdet, er udpeget
til bevaringsværdi 3 (høj). Endelige ligger De Døves Kirke som
er udpeget til bevaringsværdi kategori 3 og derudover er omfattet af Kirkeloven.
De bevaringsværdige bygninger er vist på figur 3.
Bevaringsværdig beplantning
Der er placeret flere bevaringsværdige træer på ejendommen,
og grænsende op til ejendommen (Figur 3. og kortbilag 3).
Det er vurderet, at det er nødvendigt at fjerne et af de bevaringsværdige træer. Det berørte træ kan fjernes uden kommunalbestyrelsens tilladelse under forudsætning af, at der plantes
et tilsvarende træ andetsteds i lokalplanområdet.
Alle øvrige træer inden for lokalplanområder, der er over 25 år
gamle, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanens formål er, at muliggøre opførelse af ny etagebebyggelse til boligformål i form af almene familieboliger.
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Figur 3. Bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdig træer i lokalplanområdet og grænsende op til dette.
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Lokalplanens bestemmelser fastsætter en bebyggelsesprocent
på maksimalt 160 og et maksimalt etageantal på 5 etager, og
sikrer samtidig opholdsarealer og parkering.
Der er mulighed for at opføre 1300 m2 etagemeter nybyggeri.
De nye boliger inden for lokalplanområde skal opføres med en
minimumsstørrelse på 60 m2.
Projektets udformning
Det nye byggeri forlænger og afslutter den eksisterende bygningsrække (5 etager) mod Ågade, og kobler sig på nabobygningens gavl. Byggeriet danner en vinkel på 90 grader bagud mod
syd, hvor bygningskroppen nedskaleres med en markant skrå
tagflade, mod Børnehuset Falkonergården.

Foto af projektområdet set fra Ågade.

Figur 4. Visualisering af nybyggeriet set fra Ågade
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L OMRÅDETS SKALASPRING

Udover at følge den eksisterende bygningstypologi, herunder de
spring i skala som er kendetegnende for området, skærmer den
vinklede form også de bagvedliggende opholdsarealer for trafikstøjen som genereres fra Ågade.
Boliger
Der kan etableres 14 familieboliger som 2-5 værelses lejligheder, der indrettes så fleksibel anvendelse er mulig. En del af boligerne kan anvendes til særlig boformer.
Arkitektur
Bebyggelsen vil med sit arkitektoniske udtryk og med materialer af høj kvalitet, respektere de eksisterende nabobebyggelser
og ramme den ”Frederiksbergske” identitet og stemning.
Landskabeligt skal byggeriet understøtte og skabe sammenhæng med de eksisterende grønne arealer i området, herunder
de store træer der omkranser matriklen.
Byggeriets østlige facade der henvender sig mod De Døves Kirke skal fremstå med grønne forarealer og skabe en god sam10

Bygningen indpasses både i forhold til Ågades bugtede
Bygningen
både
i forhold til Ågades bugtede
forløb og deindpasses
to forskellige
skalaer
forløb og de
to forskellige
skalaerbygningsrække og området skalaspring
Bygningen
indpasses
i den øvrige

Facaden imod Ågade ligger på linien mellem karréen og De Døves
Kirke og afslutter
karréens
Facaden
imod Ågade
liggerbueslag.
på linien mellem karréen og De Døves
Kirke og afslutter karréens bueslag.

Vinduessætningen imod Ågade tager udgangspunkt i nabokarréen.
Omkring hjørnet er imod
den mere
fri.tager udgangspunkt i nabokarréen.
Vinduessætningen
Ågade
Omkring hjørnet er den mere fri.

En forsætning i den store gavl opdeler huset i et forhus og et baghus.
Forsætningen
ogsågavl
et bedre
indkig
til iFalkonergården.
En
forsætning skaber
i den store
opdeler
huset
et forhus og et baghus.
Forsætningen skaber også et bedre indkig til Falkonergården.

Nabokarréens teglfacade føres rundt om hjørnet.
Nabokarréens teglfacade føres rundt om hjørnet.

Figur 5. Visualisering af facadeudsnit mod Falkoner Allé / Ågade
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Bygningens materialer

Blødstrøgne teglsten i rød/brune nuancer

Markering af stueetagen og vinduesrammer
i aluminium i brunlige nuancer

Tag mod syd i mørk tegl eller eternitskifer ,
beklædes med tagintegrerede solceller

Lodrette trælameller

Lyse betonelementer med struktur

Figur 6. Overordnet valg af materialer
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Begrønning med eksempelvis klatreplanter

menhæng med nabomatriklen 58h, hvor den grænser op til adgangsvej og parkeringsplads.

Det store vindue
tættest på altangangen er mest udsat
for indblik

ANALYSE - INDBLIK
Disponering og indretningen
af byggeriets fælles opholdsarealer
skal medvirke til at understøtte den sociale interaktion beboerne imellem.

Felt
afsk

14 m 12 m

10 m

Længere afstand
Færre altaner

Facader, tage og materialer
Facademateriale og detaljering - nord, øst og syd
Facaderne mod nord (Ågade), øst (De Døves Kirke) og syd (Børnehuset Falkonergården) skal beklædes med murværk (skalmur) i blødstrøgne teglsten i et farvespekter med varme rødlige
nuancer.
Det store vindue
tættest på altangangen er mest udsat
for indblik

Mod Ågade skal arbejdes med en tydelig markering af bygningens base, stueetagen, i forhold til de øvre etager fra 1 - 5 sal.
Stueetagen skal markeres ved, at facaden mod nord trækkes en
smule tilbage i forhold til de øvrige etager. Der skal på
17 dele af
stueetagen mod nord, indarbejdes elementer af relief i murværk, som yderligere bidrager til at skabe en oplevelsesrig facade.
Der kan yderligere arbejdes med vandret markering af soklen,
med reference til nabobygningerne.

Felt der skal
afskærmes

14 m 12 m

10 m

Længere afstand
Færre altaner

8m

6m

4m

Mindre indblik

Altangange/altaner skærmes så naboer ikke generes af indbliksgener.

Facademateriale, detaljering og altangange - vest
Facaderne mod vest (gårdrummet) skal udføres i lys beton med
struktur på dele af facaden. Der skal etableres altangange, der
17
fungerer som adgangsvej
til boligerne og samtidig er udformet
med opholdsarealer. Altangange skal udføres med betondæk,
og værn som fremstår spinkle og transparente, i fx glas eller
vandrette stålwire.

LOKALPLAN
29 / 9 - 2017

Figur 7. Visualisering der viser princip begrønning og lameller på byggeriets
vestlige facade
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Princip for begrønning og afskærmning af byggeriets
vestlige facade
Der etableres på udvalgte
dele af facaden afskærmning i form af begrønning og
lodrette trælameller. Trælamellerne placeres og vinkles
så de fremstår som en lukket flade mod naboen, hvorimod de vinkles, så der åbnes op mod det grønne
fælles gårdanlæg og solindfald fra syd og vest.

Lukket: Mod naboen /nord-vest

Altangangene begrønnes på udvalgte steder
14

Åben: Mod gården / vest

Figur 8. Visualisering viser hvordan tagfladerne på byggeriet tilpasser sig naboejendommene

Der skal på udvalgte dele af facaden etableres afskærmning i
form af begrønning og lodrette trælameller i princippet som vist
på figur 7. Trælamellerne placeres og vinkles så de fremstår
som en lukket flade på mod naboen, og derved skærmer for
indbliksgener. Hvorimod de vinkles, så der åbnes op mod det
grønne fælles gårdanlæg og solindfald fra vest. Samtidig tilføres
facaden et markant grønt, varmt og stofligt element som modspil til den lyse beton.
Tagflader
Den nordvendte tagflade som henvender sig mod Ågade, skal
beklædes med rødbrun tegl, i en nuance der indpasser sig med
nabobygningernes ligeledes rødbrune tegltage.
Den sydvendte tagflade som henvender sig mod bagsiden og
Børnehuset Falkonergården, skal beklædes med mørk grå/sort
tegl eller enternitskifer, i en nuance der indpasser sig med nabobygningens ligeledes mørke grå-sorte sydvendte tagflader.
Dele af den mørke sydvendte tagflade beklædes med tagintegrerede solceller.
Vinduer
Vinduer udformes og placeres efter princippet som vist på bilag
3-8. Vinduerne udføres på nordlige og østlige facade med akustiske elementer i form af perforerede aluminiumsflader, i princippet vist på figur 9 og figur 11.

Tag mod syd i mørk tegl eller eternitskifer , beklædes med tagintegrerede
solceller

I facader beklædt med tegl, udføres hele vinduet (rammer,
15

Nordfacade - mod Ågade / Falkoner Allé

Østfacade - mod De Døves Kirke

Sydfacade - mod Børnehuset Falkonergården

Vestfacade - mod gårdrummet
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karm, sprosser og sålbænk mv. (samt akustiske flade på nordog øst facade) i anodiseret aluminium i en rødbrun nuance som
indpasser sig i facaden.
I facader mod vest, udført i lys beton, udføres hele vinduet
(rammer, karm, sprosser mv. i træ af samme type og i samme
nuance, som de lodrette trælameller som beklæder altangangene. Sålbænke kan udføres i aluminium i en lys grå tone, som
matcher betonen.
I tagflader beklædt med rødbrun tegl, udføres vinduesrammer
mv. i anodiseret aluminium i en rødbrun nuance som indpasser
sig i tagfladen.
I tagflader beklædt med mørk grå tegl, udføres vinduesrammer
mv. i anodiseret aluminium i en koksgrå nuance som indpasser
sig i tagfladen.

Figur 9. Visualisering viser princip for vinduesløsninger med, eller uden akustikelement

Opholdsarealer
Behovet for opholdsarealer er baseret på en vurdering af det
konkrete projekt. Ifølge Kommuneplan 2017 skal der udlægges
opholdsareal svarende til ca. 618 m2 opholdsareal. Projektet
rummer ca. 520 m2, hvor der er lagt vægt på at skabe kvalitet
og variation. De primære opholdsarealer er placeret på terræn
og på fælles altaner i tilknytning til altangangene der fungerer
som adgangsvej til boligerne.
Placeringen af byggeriet og udformningen af opholdsarealerne
skaber mulighed for både private og offentligt tilgængelige udearealer, og sikrer at opholdsarealerne har sol størstedelen af
dagen og om aftenen.
Samtidig sikre placering af bygningerne, at opholdsarealerne til
den nye bebyggelse, men også til de nærmeste naboer, i betydelig grad skærmes mod støjen fra Ågade.
Der bibeholdes passage fra Falkoner Allé 114 til Børnehuset Falkonergården. Det grønne gårdrum og adgangen gennem området, skal udformes så det understøtter sanselige og æstetiske
oplevelser, skaber tryghed og sikrer god tilgængelighed. Dette
skal være med til at øge beboernes lyst til at bevæge og ophol-

Opholdsrummene vil fremstå med
delvist belagte og brønnede flader,
herunder plantebede
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de sig i området, hvilket også skaber en øget tryghed, medvirker til mere liv og skaber bedre mulighed for at etablere sociale
fællesskaber.
Opholdsarealerne kan i fremtiden tænkes sammenlagt med
nærmeste naboejendomme (gårdsammenlægning).

Der etableres legeområde centralt i
gården

Opholdsarealerne disponeres i tre overordnede områder: Ophold - Leg - Stiforløb, som vist på illustrationen modsatte side.
Ophold. Der etableres zoner til ophold på alle altangange, som
kan benyttes af beboerne. Derudover vil der blive udlagt areal
til ophold på det fælles grønne område i gården, hvor det vil
være muligt at opføre mindre pavillon eller lign. som kan benyttes som fælles samlingspunkt for beboerne.
Leg: I den grønne gårdhave etableres centralt legeområde på
den grønne græsflade.

Belagte stiforbindelse for gående sikre adgang til cykelparkering og affaldscontainere, samt sikre muligheden for passage gennem området

Stiforløb: Der etableres sti gennem området, med belægning
som sikrer god tilgængelig og forbindelser til affaldshåndtering
og cykelstativer bagest i det fælles gårdrum.
Trafik og parkering
Vejadgang til området, sker via nabomatriklen 58h, som ejes af
Frederiksberg Kommune og er tilknyttet Børnehuset Falkonergården, som vist på illustrationen modsatte side og kortbilag 3.
Det betyder, at der skal udlægges vej over matrikel nr. 58h. Vejen vil, fordi den kommer til at fungerer som færdselsareal for
anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger
på, få status af privat fællesvej. Samtidig skal vejarealet udskilles af matriklen.
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Jfr. Bekendtgørelse af lov om private
fællesveje, lov nr. 1537 af 21. december 2010 med de ændringer, der følger.

Wall

56 56 56 55 65

Figur 10. Den nye bygningskrop, bevirker at trafikstøj på opholdsarealerne

Ved byggeriets østlige facade mod kirken skabes en ”mellemzone” mellem byggeriet og parkeringspladserne, med beplantning
som medvirker til at skabe et sammenhængende område, uafhængigt at matrikelskel.

Auxiliary building

65 66
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Landskabsplan (ikke målfast)
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For at give plads til den nye bygning, omlægges arealet, hvor
parkeringspladserne i dag er beliggende, således der etableres
en egentlig vej gennem arealet. En omlægning af vejen betyder,
at overkørslen flyttes, og delvis kommer til at ligge i Københavns Kommune. Frederiksberg Kommune har fået en forhåndsgodkendelse til etablering af overkørslen, men mangler den endelige tilladelse hertil.
Det vurderes at projektet pga. sin beskedne størrelse (antal boliger) ikke vil have nævneværdig indflydelse på biltrafikken i
området.
Bilparkering
Der etableres i alt 14 almene familieboliger, heraf ca. halvdelen
som særlige boformer, aktuelt i form af varige boliger til flygtninge.
For familieboliger, gælder krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. familiebolig. Kommuneplanen giver mulighed for, at
kravet til antal af parkeringspladser til boliger opført som særlig
boform kan fastsættes på baggrund af en konkret vurdering.
Det er vurderet, at parkeringsbehovet i relation til de særlige
boformer vil være beskedent. Med udgangspunkt i dette, sammenholdt med den centrale placering med gode muligheder for
offentlig transport, er det vurderet at 7 parkeringspladser til biler, vil dække behovet på ejendommen.
Der vil således blive stillet krav om etablering af 7 parkeringspladser til biler, heraf 1 handicapparkeringsplads.
Ifølge kommuneplanen skal bilparkering som følge af bebyggelsesprocenten etableres under terræn, men kan hvis særlige forhold gør sig gældende etableres på terræn.
I dette konkrete projekt, er det vurderet at en parkeringskælder
vil være særdeles vanskelig at etablere, pga. grundens begrænsede størrelse, samt de mange bevaringsværdige træer på, og
ved, ejendommen. Bilparkeringspladserne kan derfor i dette
projekt etableres på terræn. Etablering på egen grund, kan dog
ikke ske, uden at det optager plads fra langt hovedparten af opholdsarealerne. Derfor forslås det, at der etableres 7 ekstra
parkeringspladser til biler, på den tilgrænsende parkeringsplads
som ejes af Frederiksberg Kommune og tilhører Børnehuset Falkonergården, i forbindelse med etablering af ny fælles vejadgang og nyindretning af parkeringsarealet.
Det forudsætter at der ved tinglysning sikres brugsret af parkeringspladser på matr. 58h.
Såfremt der på den enkelte ejendom ikke kan udlægges det
nødvendige antal parkeringspladser, kan kommunalbestyrelsen
forlange, at der for de manglende parkeringspladser indbetales
til en parkeringsfond.
En eventuel dispensation skal behandles henhold til planlovens
§ 19 og 20.
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Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til 2 pr. bolig inden for egen grund. Cykelparkering skal placeres som vist
på landskabsplanen og der skal indtænkes parkering til særligt
pladskrævende cykler.
Skyggevirkninger
Der er udarbejdet skyggediagrammer, (se illustrationer side 22 25) på forskellige tidspunkter for bebyggelsen. Skyggediagrammer er udarbejdet for jævndøgn, sommersol- og vintersolhverv
kl. 9, 12, 15 og 18. (Illustrationer side 58- 61 viser yderligere
skyggediagrammer med træer indtegnet.)
Skyggediagrammerne viser, at der vil være skygger forbundet
med det nye byggeri.
Den kommende bebyggelse vil kaste skygge i morgen- og formiddagstimerne på de eksisterende naboejendomme mod nordvest, både ved sommersolhverv, jævndøgn og vintersolhverv.
De eksisterende bebyggelse ligger i forvejen delvist i skygge på
grund af den eksisterende høje træbeplantning med blandt andet bevaringsværdige træer i området.
I eftermiddags- og aftentimerne vil den nye bebyggelse ikke
medføre skyggegener for de eksisterende nabobebyggelser.
Den nye bebyggelse vil også have mindre skyggepåvirkninger,
ikke på grund af egen skygge, men på grund af skygger fra Børnehuset Falkonergården.
Det vurderes at der samlet set vil være begrænset skyggepåvirkning af naboejendomme, og at de øgede skyggegener fra
bebyggelsen alene giver anledning til gener der er forventelige,
i betragtningen af at der er tale om et tæt bebygget område i
byen.
KLIMA- OG MILJØFORHOLD
Bæredygtigt byggeri
For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommunen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommunen har derfor udarbejdet ”Retningslinjer for miljø- og energirigtigt byggeri”, som bygherren opfordres til at anvende ved
byggeriet.
Bæredygtige og energirigtige løsninger skal designes, så de passer til bygningernes og områdets karakter.
Klima- og skybrudshåndtering
Frederiksberg skal være klimaby for fremtiden, hvor der arbejdes målrettet med klimatilpasning, for at håndtere klimaudfordringer.
Lokalplanen er ikke til hinder for gennemførelse af Kommunens
skybrudsplanlægning.
Ifølge kommunens Spildevandsplan 2011-2022 må afløbskoeffi21

Skyggediagrammer - Eksisterende forhold kl. 9 og 12
SOLDIAGRAMMER
(uden træer)

Eksisterende forhold
Sommersolhverv

kl.9

kl.12

Jævndøgn

kl.9

kl.12

Vintersolhverv

kl.9

kl.12

27
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Skyggediagrammer - Fremtidige forhold kl. 9 og 12
SOLDIAGRAMMER
(uden træer)

Fremtidige forhold
Sommersolhverv

kl.9

kl.12

Jævndøgn

kl.9

kl.12

Vintersolhverv

kl.9

kl.12

28
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Skyggediagrammer - Eksisterende forhold kl. 15 og 18
(uden træer)

kl.12

kl.15

kl.18

kl.12

kl.15

kl.18

kl.12

kl.15
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Skyggediagrammer - Fremtidige forhold kl. 15 og 18
(uden træer)

kl.12

kl.15

kl.18

kl.12

kl.15

kl.18

kl.12

kl.15
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cienten (φ) ved opførelse af nybyggeri ikke overstige 0,40. Der
er udarbejdet beregninger af afløbskoefficienten, der viser at
projektet som udgangspunkt ikke kan overholde den maksimale
afløbskoefficient. Derfor skal der i overensstemmelse med Spildevandsplanen etableres et forsinkelsesbassin på ejendommen.

Afløbskoefficienten (φ) er et udtryk

Lokalplanen stiller delvis krav om at gårdrummet er indrettet
med grønne bede, som ligeledes kan tilbageholde dele af regnvandet.

regnvandet bliver ført til kloaksyste-

Der kan på grunde af tilstedeværelsen af jordforurening og højt
grundvandsspejl, ikke forventes tilladelse til nedsivningsanlæg.

for hvor meget regnvand, der siver
ned i jorden, og dermed også hvor
meget, der bliver ført til kloaksystemet.
Hvis φ = 0,8 betyder det, at 80 % af
met, og 20 % siver ned i jorden.
Afløbskoefficienten sættes lig befæstelsesgraden.
Afløbskoefficienten φ er en faktor
med værdier mellem 0,0 - 1,0. Nor-

Spildevandsplanen kan ses på www.frederiksberg.dk.

malt anvendes følgende værdier for

Støj og luftforurening
En lokalplan må kun udlægge arealer til støjfølsom anvendelse,
hvis lokalplanen med bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

terrænbelægninger,f.eks. asfalt, be-

Der er udarbejdet støjberegninger, der viser, at lokalplanområdet er meget belastet af et støjniveau fra trafikken på Ågade på
ejendommens nordlige og østlige facade, med støjniveauer op
til 73 dB (Lden), det vil sige højere end den vejledende grænseværdi på 58 dB(Lden). Der skal derfor foretages støjafskærmende foranstaltninger.
Det skal sikres at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vej-trafikstøj - ved opførelsen af byggeri til boligformål ikke overstiger 33 dB(Lden) målt med lukkede vinduer.
Det er vurderet, at projektet med en særlig facade- og vinduesløsning med et støjisolerende ventilationselement, der reducerer støjniveauet inde i boligen, udført i et princip som vist på figur 5, med rimelig sandsynlighed vil kunne sikrer et godt
akustisk indeklima og derved kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjkrav.
Det skal sikres at det konstante udendørs støjniveau som vejtrafikstøj påfører de primære udendørs opholdsarealer, ikke
overstiger 58 dB(Lden).
Det skal sikres at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vej-trafikstøj - i sove og opholdsrum - ikke overstiger 46
dB(Lden) målt med svagt åbent vindue.
Der vurderes ikke aktuelt at være kommercielt tilgængelige
produkter, som kan opfylde den vejledende grænseværdi med
delvist åbne vinduer på 46 dB i de mest støjbelastede rum.
Kommunalbestyrelsen kan dog fravige kravet ved svagt åbne
vinduer (Lden 46 dB), såfremt der er særlige bymæssige, bevaringsmæssige eller arkitektoniske forhold, der taler for dette. En
forudsætning for at fravige kravet er, at der gennemføres andre
støjreducerende tiltag.
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φ: 1,0 for tagflader og tætte
ton eller belægninger med tætte fuger, 0,8 for belægninger med gruseller græsfuger, 0,6 for
grusbelægninger, 0,1 for havearealer
og arealer uden belægning.

Figur 11. Princip for støjisolerende ventilationselement i facaden

Figur 1. Prinipskitse af ventilationselement

Lokalplanområdet er placeret ud mod Ågade, hvor luftforureningen fra trafikken på Ågade er høj. Der skal derfor – i henhold til
Der foreligger ikke målinger på den støjdæmpende virkning af lydsluse-elementet, men med
byggeloven – tages særlige foranstaltninger, for at sikre et godt
udgangspunkt i kendte russervindues-løsninger og med den ekstra dæmpning af de
indeklima i bygningen. Det betyder, at f.eks. al friskluftindtag til
lydabsorberende elementer inde i slusen, vurderes, at støjgrænsen med rimelig sandsynlighed
ventilationsanlæg, skal ske fra bagsiden af bygningen hvor luftvil kunne overholdes i de mest støjbelastede rum.
forureningen er lavest.
Jordforurening
Den Lokalplanområdet
høje facadestøjbelastning
stillerkortlagt
ligeledespåstore
krav til vinduernes
er varslet
vidensniveau
2 efter lydisolation for at
bygningsreglementets
krav
til
indendørs
støj
med
lukkede
vinduer
kan(klooverholdes. Lydkravene
Jordforureningsloven, da der er konstateret jordforurening
til vinduerne
skal
beregnes.
rerede opløsningsmidler og oliestoffer). Bygge- og anlægsarbejdet må derfor ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsen tilladelse i henhold til jordforureningslovens §8.

memo01.docx 2012-03-28

I områder hvor arealet ændrer anvendelse eller der udføres
Glostrup d. 18/9-2017
bygge- og anlægsarbejder på arealer udlagt til følsom arealanSøren
Vestbjerg
Andersen
vendelse
(bolig,
børneinstitution, offentlig legeplads eller kolonihave), skal det sikres, enten at det øverste 50 cm’s jordlag af
den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er
etableret en varig fast belægning (Jf. Jordforureningslovens §
72b)
Opfyldningen inden for lokalplanområdet med lettere forurenet
4 (9)jord, må ikke foretages uden kommunalbestyrelsen tilladelse, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 19.
NOTAT - N2.099.17
2017-09-18

Grundvand- og spildevandsforhold
Lokalplanområdet er beliggende i et bymæssigt område med
drikkevandsinteresser.

ASVLokalplanområdet
p:\we\35.7497.01_ågade_-_trafikstøj\04_output\n2.099.17
- ågade_trafikstøj.docx
er beliggende mere
end 300

meter fra Frede-

riksberg Vand indvindingsboringer.
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Området er kortlagt i forhold til lov om forurenet jord.
Området er overalt beskyttet af et dæklag (lerlag) på mellem
5-15 meter, hvilket betyder at nedsivning af overfladevand (ved
såvel normal- som ekstremregn) ikke vurderes at udgøre en risiko for ressourcen.
Alt spildevand ledes til renseanlæg Lynetten.
Området har ikke fritliggende grundvandsspejl. Grundvandssænkninger må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg kan ikke umiddelbart forventes, men beror altid på en konkret vurdering.
Det vurderes sammenfattende, at den planlagte arealanvendelse ikke vil føre til negative ændringer i grundvandsbeskyttelsen.
Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyttelsen af
vandressourcen kan ses på www.frederiksberg.dk.
Bygge- og anlægsarbejder
Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af støjende og
støvende bygge- og anlægsarbejder”. Til forskriften hører ”Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”. Begge
har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere efter det til enhver tid gældende regulativer vedrørende
husholdnings- og erhvervsaffald.
Der kan etableres affaldsløsninger fælles for flere boliger. Affaldsløsningerne skal indpasses i den omkringliggende bebyggelse og indrettes med mulighed for kildesortering af husholdningsaffaldet efter de til enhver tid gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald.
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Miljøvurdering/miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget
en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (jf. lov om miljøvurdering LBK 1533 af 10. december
2015). Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen
egentlig miljøvurdering af lokalplanen.
Frederiksbergstrategien
Med Frederiksbergstrategien er det besluttet at skabe plads til
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alle, og at Frederiksberg skal være en social bæredygtig by, der
giver plads til mangfoldighed, blandt andet ved at muliggøre
forskellige boligformer og boligstørrelser for på den måde at
skabe større variation og kvalitet i boligmassen. De nye fleksible almene boliger understøtter denne strategi.
Kommuneplan 2017
Rammer for lokalplanlægning
Ejendomme ligger i rammeområde 6.A.1 Falkonergårdsvej, som
udlægger området til boligområde til åben-lav og tæt-lav med
en bebyggelsesprocent op 40/60 og max. 2 etager.
Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen
Lokalplanen er i forhold til anvendelsen, bebyggelsesprocenten
og maksimale antal etager, ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor udarbejdes sideløbende med nærværende
lokalplan et kommuneplantillæg, som udlægger et nyt rammeområde, der fastlægger anvendelsen til etageboliger, med en
bebyggelsesprocent på maksimalt 160 og med maksimalt etageantal på 5 etager. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget vil der være overensstemmelse mellem kommune- og
lokalplan.
Lokalplaner
Området er idag omfattet af Lokalplan 26. Lokalplan 26 aflyses
delvist, for så vidt angår nærværende lokalplanområde
Retningslinjer
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
Arkitekturpolitik for Frederiksberg
Lokalplansforslaget forholder sig til mange af Frederiksbergkriterierne i den netop vedtagne arkitekturpolitik. Således forholder projektet sig til ”Ide og helhed”, ”Formgivning”, ”Omgivelser”, ”Materialer”, og ”Detaljering”.
Den nyopførte bygning placeres og udformes i kvalitetsmaterialer med udgangspunkt i stedet og de omkringliggende bygninger. Udformningen tager udgangspunkt i naboejendommenes
højde, proportioner, materialer og farver, samtidig med at byggeriet vil fremstå med en egen identitet.
Bygningerne indpasses i gadebilledet ved at skabe en klart defineret afslutning af den eksisterende karréstruktur og skabe et
modspil til De Døves Kirke.
Byggeriet bidrager ligeledes til at skabe mangfoldighed og sikre
byens sammenhængskraft, med sit bidrag til en mere varieret
boligmasse gennem flere almene boliger.
Servitutter
Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophø-
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rer, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens
formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 18.
Gyldigheden af private tilstandsservitutter, hvis opretholdelse
alene vil være uforenelige lokalplanens formål, ophører, når dette udtrykkeligt er nævnt i lokalplanens bestemmelser. (§ 12).
Byggelovgivningen
For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.
Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på
jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns
Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igangsætning af anlægsarbejdet.
Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse
med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder
eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014) omgående indstilles i
det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum
underrettes.
Københavns Museum har oplyst, at der er sandsynlighed for, at
der er arkæologiske interesser i området.
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LOKALPLAN 212
for almene familieboliger
Falkoner Allé 128
BESTEMMELSER
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af
23. november 2015 med senere ændringer, fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:
1. Lokalplanens formål

bemærkninger

• at udlægge lokalplanområdet til boligformål,
• at muliggøre opførelse af etageboliger,
• at sikre, at der opføres almene boliger svarende til mindst
25% af boligetagearealet,
• at medvirke til at der skabes byggeri af høj bygningsmæssig
kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil
med omgivelserne,
• at sikre, at bebyggelsen fremstår i materialer af høj kvalitet, der patinere smukt,
• at skabe attraktive opholdsarealer for beboerne,
•

at sikre bevaringsværdige træer og beplantning samt fastholde det grønne præg der er i området.

2. Områdets afgrænsning

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og
omfatter følgende ejendom, matrikelnummer: 58c, af Frederiksberg, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den
02.08.2017 udstykkes og opdeles fra disse.

2.2
Lokalplanområdet opdeles i delområderne I og II som vist på
kortbilag 2.
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bemærkninger

3. Områdets anvendelse

bemærkninger

Boliger
3.1
Området må kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse.
3.2
Der skal inden for området opføres almene boliger i henhold til
lov om almene boliger svarende til mindst 25% af det samlede
boligetageareal.
3.3
Delområde I må kun anvendes til boligformål i form at helårsbeboelse. Der kan indrettes arealer til fællesrum.
3.4
Delområde II må kun anvendes som ubebyggede arealer.
3.5
Der kan i beboelseslejligheder udøves liberale erhverv. Det er
en forudsætning, at der kan opretholdes en bolig på mindst 85
m2.
Kældre
3.6
Kældre må kun benyttes til fælles formål for bygningens beboere, pulterrum og lignende samt til rum, som er nødvendige
for selve bygningens funktion.
Ubebyggede arealer
3.7
Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal samt
cykelparkerings- og adgangsareal for beboere samt til mindre
skure, overdækninger.
Der kan opføres mindre pavillon, i princippet som vist på kortbilag 3.
4. Vej-, sti- og parkeringsforhold

Veje
4.1
Vejadgang til området kan foregå fra Falkoner Allé mod Ågade, i princippet som vist på kortbilag 3.

bemærkninger
Det forudsætter at vejarealet udskilles af matriklen og får status af
privat fællesvej, jfr. Bekendtgørelse
af lov om private fællesveje, lov nr.
1537 af 21. december 2010 med de
ændringer, der følger.
En omlægning af vejen delsvist over
kommunegrænsen til Københavns
Kommune, forudsætter en tilladelse
fra Københavns Kommune hertil.
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Stier
4.2
Der skal anlægges offentligt tilgængeligt sti for gående fra
matrikel nr. 58h til matrikel nr. 413, i princippet som vist på illustration A.

Sti for
gående

Sti for gående

Illustration A. Placering af sti

Parkering
4.3
Der skal udlægges 7 bilparkeringspladser, heraf skal mindst 5
anlægges.

Kommuneplan 2017
Bilparkeringskravet til familieboliger
kan fastsættes efter en konret vurdering, hvis boligerne opføres som
en særlig boform, hvor bilejerskabet forventes at være lavt.
Hvis særlige forhold ikke gør det
muligt at etablere parkering under
terræn, kan der efter en konkret
vurdering i forbindelse med en konkret planlægning åbnes mulighed
for at etablere parkering på terræn.
Såfremt der ikke på den enkelte
ejendom kan udlægges det nødvendige antal parkeringspladser, kan
Kommunalbestyrelsen forlange, at
der for de manglende parkeringspladser indbetales til kommunens
parkeringsfond. En eventuel dispensation skal behandles henhold til
planlovens § 19 og 20.
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4.4
Der skal etableres mindst 1 handicapparkeringsplads.

Antallet af handicap-parkeringspladser er fastsat retningslinjer i
”SBI 258 Anvisning om Bygningsreglement 2015”:
P-pladser
i alt

Handicap-Ppladser

Heraf
alm.
biler

Heraf
kassebiler

1-9

1

0

1

10-25

2

1

1

4.5
Der skal anlægges mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig.
Heraf etableres mindst 4 til særligt pladskrævende cykler.
4.6
Cykelparkering skal anlægges på terræn, som overdækket cykelparkering, i princippet som vist på kortbilag 3.

5. Bebyggelsens omfang og placering

Rummelighed
5.1
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 160%.

bemærkninger
Beregning af bebyggelsesprocent
skal ske i overensstemmelse med
byggelovgivningens regler, som er
fastsat i bygningsreglementet.

Placering
5.2
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet angivet på
kortbilag 2.
Højde
5.3
Ny bebyggelse må opføres i højst 5 etager samt udnyttet tagetage.
5.4
Bebyggelsens skal der hvor den kobler sig på nabobebyggelsens gavl, i hældning tilstræbe at flugte med dennes nordvente tag, og højden må ikke overstige 24 m over naturligt terræn.

Niveauplan fastlægges i forbindelse
med behandling af byggesagen med
udgangspunkt i bygningsreglementets bestemmmelser. Ifølge bygningsreglementet måles højder fra
naturligt terræn.

Lejlighedsstørrelser
5.5
Lejligheder indenfor lokalplanområdet skal minimum have et
etageareal på 60 m2.
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DIAGRAMMER, DER ANSKUELIGGØR PROJEKTETS BÆRE
• TILPASNING TIL OMRÅDETS EGENART

Altaner
5.6
Altaner, altangange, karnapper, og lignende kan etableres
uden for det angivne byggefelt, kortbilag 2.

Bygningen indpasses både i forhold
forløb og de to forskellige skalaer

5.7
Altaner skal etableres som fremspring på altangangene der
delvist forskydes etagevis, i princippet som vist på bilag 1.

5.8
Altaner placeret ud over fortov eller vej skal anbringes mindst
2,8 m over terræn.
Skure og overdækninger mv.
5.9
Mindre skure, udhuse og lignende til brug for nybebyggelsen
kan placeres uden for det angivne byggefelt.
5.10
Affaldshåndteringsanlæg og lignende skal integreres i bygningskroppe.
bemærkninger

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Bygningens form og facader
6.1
Facaden imod Ågade ligger på linien mellem karréen og De D
Ny bebyggelses karakter skal tilpasses det omgivende kvarter
Kirke og afslutter karréens bueslag.
i forhold til omfang og udformning.
6.2
Bebyggelsen skal bestå af en vinkelbygning, der skal sammenbygges i skel med nabobygningen Falkoner Allé 126 (matr.
58ab).
6.3
Bebyggelsens facadelinje (1. - 5. sal), skal flugte med nabobygningens facadelinje, som vist på illustration B.

Bygningen udformes som vinkelbygning med en forsætning i den østlige
gavl som opdeler huset i et forhus og
et baghus.

En forsætning i den store gavl opdeler huset i et forhus og et b
Forsætningen skaber også et bedre indkig til Falkonergården.
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5

Bygningen indpasses både i forhold t
forløb og de to forskellige skalaer

6.4
Bygningen skal formes med mindre spring, forsætninger, fuger
og skifter så der skabes et varieret forløb i snit og facade,
som vist på bilag 2.
6.5
Bygningens nordvendte, og del af bygningens østvendte facade, skal i stueetagen, være trukket tilbage således at der skabes nichevirkning, og murværket og skal udføres med horisontalt reliefmotiv efter princippet som vist på illustration C
og bilag 2.
Illustration B

R, DER ANSKUELIGGØR PROJEKTETS BÆRENDE IDEER

L OMRÅDETS SKALASPRING

Facaden imod Ågade ligger på linien mellem karréen og De Døv
Kirke og afslutter karréens bueslag.

Illustration C.
Detaljering af facaden i stueetagens nord- og østvendte facade

6.6
Taget skal udformes efter princippet vist på illustration D.En forsætning i den store gavl opdeler huset i et forhus og et bag
Forsætningen skaber også et bedre indkig til Falkonergården.

5

Illustration D. Byggeriets sydvendte tagflade nedskaleres fra 5 til 2 etager som markant skrå flade
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Facaden imod Ågade ligger på linien mellem karréen og De Døves
Kirke og afslutter karréens bueslag.

Vinduessætningen imod Ågade tager udgangspunkt i nabokarr
Omkring hjørnet er den mere fri.

Facadematerialer og farver
6.7
Facader mod nord, øst og syd
Bygningens facader mod nord, øst og syd skal udføres i blødstrøgne teglsten i et farvespektrum med varme røde og brune
nuancer, i princippet som vist på bilag 2.
Fuger skal fremstå i en ensartet tone, så tæt på teglstenens
farvenuance som muligt.
Facadens murværk skal være uden tydelige gennemgående
elementfuger.

Byggeriet facader mod nord, øst og
vest udføres som blødstrøgne teglfa-

6.8
cade
Facader mod vest
Bygningens facader mod vest skal udføres i lys beton med eleEn ment
forsætning
i den storeder
gavlskaber
opdelerdybdevirkning,
huset i et forhus og
et baghus. som
Nabokarréens teglfacade føres rundt om hjørnet.
af struktur
i princippet
Forsætningen skaber også et bedre indkig til Falkonergården.
vist på illustration E.
6.9
Der må på facader ikke anvendes reflekterende materialer.
Tage
6.10
Byggeriets nordvendte tagflade skal udføres i rødbrun skærmtegl eller vingetegl, i en nuance der indpasser sig med nabobygningen tegltage.
Byggeriets sydvendte tagflade skal udføres i mørk grå/sort
skærmtegl eller eternitskifer, i en nuance der indpasser sig
med nabobygningernes sydvendte tagflader.
6.11
Elevator- og trappetårne skal indgå som en integreret del byggeriet og den arkitektoniske fremtræden.
6.12
Der må til tagflader ikke anvendes reflekterende materialer.
6.13
Der kan etableres solfangere/solceller på den sydvendte tagflade efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.
Der må til solcellerne ikke anvendes reflekterende materialer.
Solcellerne skal være matte og i mørke farver.
Solcellerne skal placeres efter princippet som vist på bilag 7.
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Illustration E

Overgangen mellem tag og facade
6.14
Bygningen skal udføres som enkle former.
Overgangen mellem facader og tag kan udføres med spinkle
inddækninger. Vandet skal ledes via tagets skrå form til nedløb på facaden. Nedløb skal udføres i zink eller anodiseret aluminium som indpasser sig i teglfarven.
Vinduer, døre, altaner og karnapper
6.15
Vinduesglas skal være klart og transparent og må ikke udføres
med toning, farve eller spejlvirkning.
6.16
Vinduer i nordfacade og nordvendte tagflade
Vinduer må kun fremstå i en fast rytme efter principperne
som vist på bilag 4 og 5.
6.17
Vinduer i østfacade
Vinduer må kun fremstå i en rytme efter principperne som
vist på bilag 6.
6.18
Vinduer i sydfacade og sydvendte tagflade
Vinduer må kun fremstå i en rytme efter principperne som
vist på bilag 7.
6.19
Vinduer i vestfacade
Vinduer må kun fremstå i en rytme efter principperne som
vist på bilag 8.
6.20
Vinduespartier skal udføres med slanke rammer og slanke
sprosser.
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6.21
Vinduer i rødbrune teglfacader og rødbrune tegltage
Vinduer (rammer, karm, sprosser og sålbænk) og akustikflader
skal udføres i anodiseret aluminium i en brunlig nuance som
indpasser sig i teglfarven.
6.22
Vinduer i gråsorte teglflader
Vinduer (rammer, karm, sprosser skal udføres i anodiseret
aluminium i en koksgrå nuance som indpasser sig i teglfarven.
6.23
Vinduer (rammer, karm, sprosser og sålbænk) og akustikflader
må ikke males.
6.24
Vinduer i betonfacader
Vinduer (rammer, karm, sprosser) skal udføres i træ. Sålbænke skal udføres i zink eller aluminium i en lys grå tone, som
matcher betonnen.
6.25
Altangange og altaner
Altangange skal udføres som lyse betondæk i en beton tilsvarende den som anvendes på den vestlige facade.
Altanværn skal udføres så de fremstå transparente, eksempelvis i glas eller som vandrette stålwire.
Der skal på udvalgte dele af facaden udenpå altangangene
etableres afskærmning som lodrette trælammeller i princippet
som vist på illustration F og G.
Trælammellerne skal placeres og vinkles så de fremstår som
en lukket flade på mod nærmeste nabobygning, og derved
skærmer for indbliksgener til naboers nærmeste vinduer, i
princippet som vist op illustration F og G.
Der skal på udvalgte dele af facaden udenpå altangangene
etableres begrønning i princippet som vist på illustration F og
G.
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Illustration F.
Afskærmning som begrønning og lodrette trælammeller der vinkles

Illustration G.
Afskærmning som lodrette trælammeller og begrønning.
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Skure og overdækninger mv.
6.26
Mindre skure og overdækninger til cykler, affald, tekniske installationerog lignende skal tilpasses bygningernes og arealernes arkitektur.
Tage kan beklædes med tagpap/zink/grøn beplantning som
eksempeltvis sedum (stenurt) eller mos.
Graffiti
6.27
Bygningerne skal vedligeholdes og må ikke fremstå med grafitti.
Tekniske installationer
6.28
Tekniske installationer, herunder ventilationsanlæg, elevatortårne, sende- og modtagerantenner mv., skal indgå som en
integreret del af bygningens arkitektoniske fremtræden.
7. Ubebyggede arealer

Opholds- og legearealer
7.1
Der skal etableres mindst 520 m2 opholdsareal på terræn og
altaner.
Opholdsarealer på terræn skal placeres som vist på bilag 9.

bemærkninger
Kommuneplan 2017
Krav til opholdsarealer fastsættes i
forhold til ejendommens anvendelse
Anvendelse

%

Familieboliger

50

7.2
Opholdsarealer må kun udformes som fælles gårdhave, altaner, altangange med opholdsmuligheder og som forhaver.
7.3
Opholdsarealer og grønne arealer skal indrettes med god tilgængelighed, som en blanding af fast belægning og grønne
beplantede arealer med mindre og større træer, buske og farverig beplantning, med zoner til aktivitet, ophold og siddemuligheder, i princippet som vist på bilag 9.
Hegn, stakit og skærme
7.4
Hegn skal etableres som smalle hegn i træ eller metal, eller
etableres som hæk.
Hegn må max. være 1,8 meter høje.
Hegn udført i træ eller metal skal have et enkelt/let udtryk og
kan beplantes med klatreplanter.
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Gården skal som udgangspunkt
fremstå åben. Der skal dog være
mulighed for at et mere privat gårdrum, eksempelvis i forbindelse
med en senere gårdsammenlægning med naboejendomme. Det forudsætter dog at en offentligt tilgængelig stiforbindelse gennem
området, efter § 4.2, opretholdes.

Belægninger
7.5
Stien skal udformes i materialer, som kan tåle større eller
mindre oversvømmelser samtidig med, at terrænnet omkring
stien skal udformes let skrående som begge dele sikrer, at stien kan bruges som skybrudsvej.
Tilgængelighed for alle
7.6
De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til handicappedes færden.
Beplantning
7.7
Bevaringsværdige træer og beplantningsstrukturer må ikkefældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Eksisterende bevaringsværdige træ, der er placeret hvor der
etableres ny bebyggelse, kan fjernes mod at der etableres tilsvarende træ andetsteds indenfor lokalplanområdet. Det berørte træ er angivet på kortbilag 3, og kan fjernes uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Affaldshåndtering
7.8
Indenfor delområde II skal inventar til affaldshåndtering placeres, i princippet som angivet på kortbilag 2.
Inventaret skal afskærmes med en indhegning, pergola eller
lignende. Hegn skal udføres i træ eller metal og kan beplantes
med klatreplanter.

En tilladelse efter denne bestemmelse forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og 20.

Formålet med denne bestemmelse
er at sikre, at grønner fællesarealer, forhaver og forpladser fortsat
fremstår med en grøn karakter og
af affaldscontainere placeres hensigtsmæssigt og afskærmes.

Belysning
7.9
Belysning af udearealer skal fremstå afdæmpet, skal retningsbestemmes så stier og indgange belyses bedst muligt, og må
ikke virke generende eller blændende for beboere i området.
8. Klima- og miljøforhold

Befæstelsesgrad
8.1
Der skal etableres et forsinkelsesbassin i overenstemmelse
med Spildevandsplan 2011.

bemærkninger
Ved nybyggeri må befæstelsegraden for lokalplanområdet, og på
den enkelte ejendom, ikke overstige 40%. Kommunalbestyrelsen kan
dog dispensere fra dette, hvis der
udføres andre klimatilpasningstiltag.

43

Isolering mod støj
8.2
Ny bebyggelse skal udføres og indrettes således, at brugerne i
fornødent omfang skærmes mod støj fra veje og parkeringspladser.

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 7 (2007)

Primære udendørs opholdsarealer skal placeres eller afskærmes mod trafikstøj, således at støjbelastningen ikke overstiger 58 dB(Lden).
Støjniveauet med lukkede vinduer må ikke overstige 33
dB(Lden).
9. Transformerstationer og andre forsyningsanlæg

bemærkninger

9.1
Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for
etablering af de for området fornødne transformerstationer og
andre forsyningsanlæg m.v. Materialevalget og udformningen
skal passe til områdets karakter.
10.

Ophævelser af lokalplan og servitutter

bemærkninger

Lokalplan 26
10.1
Lokalplan nr. 26 , tinglyst 14.4.1981 ophæves for den af nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 58c.
Private servitutter
Ingen bestemmelser
11.

Forudsætninger for ibrugtagning

bemærkninger

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende bestemmelser er opfyldt:
Kollektiv varmeforsyning
11.1
Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg i henhold til Frederiksberg Kommunes varmeforsyningsplan.
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Der kan i forbindelse med støttet
byggeri tillige blive stillet krav om
tilslutning til Bygas

Støj
11.2
Bebyggelsen skal være isoleret mod støj over bygningsreglementes og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, jf. § 8.2
11.3
Der skal været etableret støjsfskærmningsforanstaltninger i
henhold til § 8.2.
Parkering
11.4
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i
henhold til § 4.3 og § 4.5
Opholdsarealer
11.5
Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til § 7.1.
Affaldshåndtering
11.6
Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til § 7.8.
12.

bemærkninger

Retsvirkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet
af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

I henhold til planlovens § 48 kan
ejere af ejendomme, der ifølge lokalplanen er udlagt til offentlige
formål, under visse forudsætninger
kræve ejendommen overtaget af
kommunen mod erstatning.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv
krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre
væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at
dispensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens principielle ideer om karakter og anvendelse.
13.

bemærkninger

Vedtagelse

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den
26.02.2018 og offentliggjort den 14.03.2018

Jørgen Glenthøj
Borgmester
/
			
			

Ulrik Winge			
By- og Miljødirektør
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LOKALPLAN
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Kortbilag 1

Eksisterende forhold
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II
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II
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I

58c

58h

Lokalplanområde

Cykelparkering

Delområder

Elevator til altangang

Byggefelt

Mulighed for overdækket opholdsrum
Inventar til affaldshåndtering

LOKALPLAN 212
Kortbilag 2

Delområder og byggefelt
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58ab

Bevaringsværdigt træ
som kan fældes, mod
at det erstattes med
nyt træ inden for
lokalplanområdet

58c

58a

58h

Lokalplanområde

Samlet parkeringsløsning i princippet som vist

Kommunegrænse
Ny adgangsvej
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LOKALPLAN
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Kortbilag 3

Træ, parkering og vejadgang

1:500

Princip for udformning af altangange - gangzoner og opholdszoner

BILAG 1 -

1

91 m

2

69 m

3

96 m

12

7

105 m

13

8

69 m

92 m

9

72 m

73 m

6

96 m

4

105 m

5

69 m

10

105 m

11

94 m

14

106 m
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Ø

Princip for udformning af murværk (skifte, relief, fuger), på
facader mod nord, øst og syd.

8

SKRABET FUGE

HORISONTALT RELIEF

STANDERSKIFTE

TILBAGELIGGENDE FUGE

S

MØDET MELLEM FORHUS OG
BAGHUS

BILAG 2 -
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N

N

N

Princip for udformning af vinduer (rammer, karm, sprosser ,
sålbænk, akustiske flade mv.), på facader mod nord, øst og
syd.

PERFORERET PARTI TIL LUFTINDTAG

STØJREGULERENDE VENTILATIONSPARTI

GÅENDE VINDUESPARTI

Ø

LOKALPLAN
29 / 9 - 2017

BILAG 3 -
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LOKALPLAN
29 / 9 - 2017

Princip for vinduessætning (placering, rytme og placering af
akustikelement)

11

Skal spille sammen med
vinduessætning i form,
placering og materiale.

Må Ikke synes påsat.

Skal integreres i
arkitekturen.

AKUSTIKREGULERING
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•

Lydisoleret ventilationsparti

DOGMER - VINDUESSÆTNING

BILAG 4 -

•

•

Se derudover ”dogmer generelt”

Base og torso markeres med
differenciering/detaljering i murværket
Vinduessætning skal i proportionen og
indbyrdes forhold tage tydeligt afsæt i
nabohuset.
Lysindtag i taget: Skal være tagvinduer.
Ikke kviste.
tagflade: skærmtegl i samme nuance
som facaden. (gentagelse)
Perforeret felt

ANODISERET
ALUMINIUMSPLADE

BASE

TORSO

Gående vindue
Glasfelt
Akkustikfelt

TAG

Tilbageliggende fuge

Skrabet fuge

Horisontalt relief

Skrabet fuge

Skrabet fuge

Standerskifte

Skrabet fuge

RØDBRUN
TEGL

SOKKEL

BASE

TORSO
•

•

•

•

LOKALPLAN
29 / 9 - 2017

Se derudover ”dogmer generelt”

Base og torso markeres med
differenciering/detaljering i murværket
Vinduessætning skal i proportionen og
indbyrdes forhold tage tydeligt afsæt i
nabohuset.
Lysindtag i taget: Skal være tagvinduer.
Ikke kviste.
tagflade: skærmtegl i samme nuance
som facaden. (gentagelse)

DOGMER: Specifik for nord-facaden

Princip for udformning nordfacaden

14

KKEL

SE

RSO

•

•

DOGMER: Specifik for nord-facaden

DOGME-DIAGRAMMER - NORDFACADEN

BILAG 5 -

53

Forhus
• adskiller
Forhus sig
adskiller
fra baghus
sig fraved
baghus
at base
vedog
attorso
base på
og forhuset
torso på forhuset
markeresmarkeres
med detaljering
med detaljering
i murværket.
i murværket.
vinduessætning:
• vinduessætning:
På forhuset
På fortsættes
forhuset fortsættes
facadelinjer
facadelinjer
fra
fra
Nordfacaden,
Nordfacaden,
dog med dog
meremed
fri horisontal
mere fri horisontal
forskydning.
forskydning.
Så
Så
det synesdet
som
synes
et sammenhængende
som et sammenhængende
facademotiv.
facademotiv.
baghusets
baghusets
vinduessætning
vinduessætning
fortsætterfortsætter
facadelinjerne,
facadelinjerne,
dog med dog
højere
med højere
brystning brystning
og en mere
og fri
enhorisontalt
mere fri horisontalt
forskydning.
forskydning.
Vinduersproportioner:
• Vinduersproportioner:
forhus: slankt
forhus:
motiv
slankt
dermotiv
understøtter
der understøtter
det
det
smalle gavlmotiv.
smalle gavlmotiv.
baghus: Horisontalt
baghus: Horisontalt
motiv. motiv.

GMER:
DOGMER:
Specifik for
Specifik
østfacaden
for østfacaden

-DIAGRAMMER
- ØSTFACADEN
-DIAGRAMMER
- ØSTFACADEN
OGME
DOGME
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Vertikalt motiv
Vertikalt motiv

Horisontalt Horisontalt
motiv
motiv

Gående vindue
Gående vindue
Glasfelt
Glasfelt
AkkustikfeltAkkustikfelt

TILBAGELIGGENDE
TILBAGELIGGENDE
FUGE FUGE

TILBAGELIGGENDE
TILBAGELIGGENDE
FUGE FUGE

SKRABET
SKRABET
FUGE FUGE

HORISONTALT
HORISONTALT
RELIEF RELIEF

STANDERSKIFTE
STANDERSKIFTE

SKRABET
SKRABET
FUGE FUGE

LOKALPLAN
LOKALPLAN
29 / 9 - 2017
29 / 9 - 2017

SOKKELSOKKEL

MØDET MELLEM
MØDET MELLEM
FORHUSFORHUS
OG BAGHUS
OG BAGHUS

Princip for udformning østfacaden, herunder overgangen fra
tag til facade

15

FORHUSFORHUS

BAGHUSBAGHUS

Altaner, værn
Altaner,
og vinduessætning
værn og vinduessætning
understøtterunderstøtter
husets geometri
husets geometri

derudover
Se derudover
”dogmer generelt”
”dogmer generelt”

MØDET MELLEM
MØDET MELLEM
TAG OG TAG OG
GAVL GAVL

BILAG 6 -

Se derudover ”dogmer generelt”

vinduessætning på taget skal hænge
sammen med/tage afsæt i de øvrige facader
facadelinjer føres videre op til tagfladens
vinduessætning

FACADE

TAGFLADE

Solcellefelter

LOKALPLAN
29 / 9 - 2017

Princip for udformning sydfacaden, herunder placering af
solcellefelter

13

•

•

DOGMER: Specifik for sydfacaden

DOGME-DIAGRAMMER - SYDFACADEN

BILAG 7 -
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Lameller fortættes

Lameller dækker
plinten

Altaner, værn og vinduessætning
understøtter husets geometri

Lameller fortættes

Lameller dækker
plinten

Altaner, værn og vinduessætning
understøtter husets geometri

PRÆGEDE SANDWICHELEMENTER

TRÆRAMMER I DØRE OG VINDUER

LOKALPLAN
29 / 9 - 2017

TRÆLAMELLER
PRÆGEDE SANDWICHELEMENTER

BEPLANTNING
TRÆRAMMER I DØRE OG VINDUER

TRÆLAMELLER

BEPLANTNING

LOKALPLAN
29 / 9 - 2017

Princip for udformning vestfacaden, herunder beplantede
altangange med trælameller

16

56

INDBLIKSFELT

INDBLIKSFELT

VESTFACADEN
DOGME-DIAGRAMMER - VESTFACADEN

BILAG 8 -

BILAG 9 -

Landskabsplan og opholdsarealer
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SOLDIAGRAMMER - Eksisterende forhold kl. 9 og 12
Skyggediagrammer
Eksisterende
(med
træer)forhold
Sommersolhverv

kl.9

kl.12

Jævndøgn

kl.9

kl.12

Vintersolhverv

kl.9

kl.12

37
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SOLDIAGRAMMER - Fremtidige forhold kl. 9 og 12
Skyggediagrammer
Fremtidige
forhold
(med
træer)
Sommersolhverv

kl.9

kl.12

Jævndøgn

kl.9

kl.12

Vintersolhverv

kl.9

kl.12

38
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Skyggediagrammer - Eksisterende forhold kl. 15 og 18
(med træer)
kl.12

kl.15

kl.18

kl.12

kl.15

kl.18

kl.12

kl.15

Træer fjernes

60

STJERNEHØRING
18 / 09 - 24 / 9 - 2017

Skyggediagrammer - Fremtidige forhold kl. 15 og 18
(med træer)
kl.12

kl.15

kl.18

kl.12

kl.15

kl.18

kl.12

kl.15

Træer fjernes

STJERNEHØRING
18 / 09 - 24 / 9 - 2017
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