
Frederiksberg Bymidte, anlæg af Lommepark ved Solbjergvej

RESUME

Der er i 2019 afsat midler til anlæg af en ny lommepark i bymidten og projektet er planlagt udført fra august
2019 til ultimo 2019. Projektet for lommeparken er en del af en større planlægning for Bymidten, hvor flere
byrum optimeres for en bedre funktionalitet og forskønnelse. I denne sag forelægges, til udvalgets
stillingtagen, et dispensationsforslag for lommeparken, som beskriver visionen om et frodigt og grønt byrum
i Bymidten.

BESLUTNING

By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at der udarbejdes hovedprojekt på grundlag af dispositionsforslaget for lommeparken,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 5 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rå-dighedsbeløb i
2019 i budget for Frederiksberg Bymidte.

INDSTILLING

By- Kultur og Miljøområdet indstiller,
1. at udvalget godkender, at der udarbejdes hovedprojekt på grundlag af dispositionsforslaget for
lommeparken,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 5 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019
i budget for Frederiksberg Bymidte.

Sagsfremstilling
Frederiksberg Bymidte har gennem de seneste år været præget af større projekter, som ombygning af
Frederiksberg Centret, anlæg af Cityringen med en ny metrostation og ombygningen af Falkonercentret. For at
understøtte et attraktivt byliv i bymidten vil Frederiksberg Kommune fra 2019 til 2021 udvikle byrummene i
bymidten. Projekterne er Solbjergvej Øst med omlægning af byrummet ved Frederiksberg Centret, anlæg af ny
lommepark ved hjørnet Solbjergvej - Holger Tornøes Passage og anlæg af nye byrum på Sylows Allé og Sylows
Plads i forbindelse med omlægningen af rampe til parkeringskælderne under Falkoner Centret og Gymnasiet.
Byrummene skal sammen danne rammerne for det aktive byliv i bymidten med flere grønne oplevelser, flere
muligheder for ophold, samt en optimering af funktioner som transit til og fra stationen, cykelparkering og trafik.

Udvalget blev den 26. november 2018 forelagt en orienteringssag om status for anlægsprojekter ved
Frederiksberg Bymidte. På dagen for udvalgsmødet foretog udvalget en besigtigelse af Frederiksberg Bymidte,
hvor projekterne og tidsplan blev gennemgået og diskuteret.

Beskrivelsen af de samlede projekter for Bymidten er vedlagt sagen som bilag (bilag 1).

Nærværende mødesag beskriver og uddyber et videre bearbejdet dispositionsforslag for Lommeparken, som By-
Kultur- og Miljøområdet ønsker godkendt som grundlag for videre udarbejdelse af et hovedprojekt.

Det aktuelle areal



Arealet som kommunen ønsker at etablere en grøn og frodig lommepark på, er en del af ejendommen Sylows
Allé nr. 4, matrikel nummer 59i. Arealet er ejet af Lejerbo Frederiksberg (kaldt Lejerbo) og har fungeret som
parkeringsplads for ejendommen. Arealet er på nuværende tidspunkt midlertidig eksproprieret til byggeplads for
metrobyggeriet (bilag 2).

I marts 2019 modtog kommunen en skriftlig tilkendegivelse fra Lejerbo, for en aftale om anlæg af en lommepark
på arealet og erstatning for parkeringspladser i parkeringskælderen under Frederiksberg Gymnasium (kaldt
parkeringskælderen).

Lommeparken
Sagen om etablering af en lommepark er tidligere blevet behandlet på By- og Miljøudvalget den 3. marts 2014,
hvor der blev præsenteret et idéoplæg til en lommepark. Lommeparken skal give rum for ro og pause, som et
supplement til det mere intense byliv, der præger resten af området. Realiseringen krævede da en dialog med
Lejerbo og en løsning for deres hidtidige bilparkering på arealet.

Fra marts 2015 og frem til nu har der været omfattende dialog med Lejerbo og Lejerbos afdelingsbetyrelse fra
ejendommen Sylows Allé nr. 4 (kaldet afdelingsbestyrelsen) angående kommunens visioner for bymidten og
anlægget at en lommepark på arealet.

Lejerbo inviterede kommunen til en generalforsamling i afdelingen Sylows Allé nr. 4 i februar 2019. Her blev
forslaget præsenteret for beboerne i ejendommen, og efterfølgende blev der stillet spørgsmål til projektet og
løsningen for bilparkeringen. Beboerne havde ønsker til mindre ændringer i idéoplægget for lommeparken og
ønskede at få indflydelse på den videre proces frem mod et endeligt forslag.

Efterfølgende har kommunen inviteret afdelingsbestyrelsen til to workshops med deltagelse af projektets
rådgiver, hvor der har været en positiv proces og dialog om en disponering af lommeparkens arealer. Resultatet
af samarbejdet med afdelingsbestyrelsen er et opdateret forslag til lommeparken, der opfylder kommunens
visioner for lommeparken og tilgodeser afdelingsbestyrelsens ønsker (bilag 3).

Beskrivelse af dispositionsforslagets udformning og elementer:
Lommeparken skal fungere som et åndehul og en pause, hvor man kan koble af og finde ro midt i det travle
byliv. Den nye lommepark skal derfor på én gang være både intim og inviterende som opholdssted for de lokale
og som mødested og pause for de forbi-passerende.

Lommeparken er disponeret med 5 store volumener i form af hævede bede, som placerer sig i en bund af grus,
omkring parkens centrale og mere intime rum ”Oasen". Imellem sig skaber de 5 volumner mindre rum og
passager, som leder ind til det centrale rum.
Passagerne åbner sig i den anden ende ud mod hhv. Solbjergvej og Holger Tornøes Passage, hvor de i
kantzonerne danner mere åbne, inviterende rum, som kobler sig til de omkringliggende byrum. Her er det
oplagte mødested og mulighed for afslappet ophold, hvor man kan følge med i menneskemylderet i de
omkringliggende byrum. Rum og passager er tilpasset i størrelsen og indrettet til ophold, for at undgå de bliver
brugt til cykelparkering, hvilket også har været et stort ønske fra afdelingsbestyrelsen.



I den store passage, i parkens nordøstlige hjørne, rejser en belagt flade sig gradvist fra grusbelægningen.
Fladen bevæger sig i et knækket forløb, som møder det centrale rum i samme højde som bedkanterne, og
skaber på den måde den sidste kant i rummet. I belægningen er der plantet træer. Fladen fremstår som et
selvstændigt arkitektonisk og rumligt element, som både er et møbel, en belægning og en stiliseret beplantning
og som skaber en stærk kobling mellem parken og det urbane byrum ved Solbjergvej og Frederiksbergcentret.

Det centrale rum afgrænses af beplantningen og de hævede bedkanter af cortenstål og den hævede flade i den
store passage, som tilsammen omkranser og definerer rummet præcist. På kanterne ind mod rummet monteres
bænke af træ. Dele af bænkene har ryglæn. Her kan man sidde på kanten, under beplantningen, tilbagetrukket
og let afskærmet fra ”byens puls” og nyde planternes dufte og farver sammen med den stille lyd af let rislende
vand fra det cirkulære vandelement, der er placeret centralt i opholdsrummet.

Beplantningen er sammensat af en bund af robuste stauder, løg og græsser, et mellemlag af buske og mindre
træer, samt enkelte større træer. Beplantningen etableres med fokus på at give varierede rumlige og sanselige
oplevelser hele året rundt samt at understøtte levesteder for fugle og insekter. Der vælges planter, der dels er
hjemmehørende og dels med særlige farver, dufte, vækst- og bladformer, samt med fokus på årstidsvariation,
lys- og skyggeforhold.

Mod Lejerbo i syd og Solbjergvej 6 mod øst afgrænses parken af et hegn af lodrette Cortenstålslameller, som
placeres med en afstand, så der er visuel forbindelse, men så man ikke kan gå igennem.

Lommeparkens udtryk er overordnet inspireret af Frederiksbergs klassiske parker, men også af stemningen i
New Yorks lommeparker, Paris’s hemmelige små parker og haver og Londons garden squares. Inspiration
bruges som afsæt til at skabe en nutidig park med et markant grønt udtryk, der samtidig kobler sig til den stærkt
urbane kontekst, den er en del af.

Parkeringspladser i kælderen under gymnasiet og aftale med Lejerbo
Lejerbo har tilkendegivet, at de er indstillet på at indgå en aftale med Frederiksberg Kommune om, at kommunen
kan overtage en del af deres areal til brug for anlæggelse af en offentlig tilgængelig Lommepark mod, at
kommunen overdrager 28 parkeringspladser i parkeringskælderen. Aftalen er under udarbejdelse og vil blive
forelagt magistraten efter sommerferien (bilag 4)

Koordinering med andre projekter samt tidsplan
Den præcise anlægsopstart af projektet afventer afklaring af de juridiske aftaler med Lejerbo og Metroselskabets
udmelding om afslutning af arbejdet på arealet. Udvalget orienteres nærmere om dette på et kommende møde.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at lommeparken centrale placering i forhold til Bymidten, vil tilføre området
et nyt markant grønt element med mulighed for ophold i frodige og rolige omgivelser samt styrke Frederiksbergs
grønne identitet. Derudover indgår lommeparken i en samlet planlægning for Bymidten, hvor de nye byrum
tilsammen optimerer Bymidtens funktionalitet til glæde for de mange brugere af området.

Økonomi



Rådighedsbeløb og bevillinger til projekterne i bymidten er samlet på projektet Byrum i Frederiksberg Bymidte,
hvor der i 2019 er 11 mio. kr. til rådighed. Der er afsat 5 mio. kr. på budgettet til lommeparken til
forundersøgesler, rådgiver og anlæg.

I budgettet er desuden indeholdt midler til udstykning af ejerlejligheden i parkeringskælderen samt etablering af
gitre for afgrænsning.

Fordeling af anlægsmidler:

Aktivitet Kr.

Forundersøgelser, rådgiver og
borgerinddragelse

660.000 kr

Anlæg 3.840.000 kr.

- jordarbejder 380.000 kr.

- beplatningsarbejder 740.000 kr.

- belægninger, kanter mm. 650.000 kr.

- vandelement 1.000.000 kr.

- inventar 400.000 kr.

- kloak og ledninger 200.000 kr.

- uforudset 350.000 kr

Lommepark

- vedlighold 1. år 120.000 kr.

Parkeringskælder Rådgiver, etablering af gitter og
låge og udstykning

500.000 kr.

Anlægssum i alt 5.000.000 kr.

Såfremt indstillingen tiltrædes meddeles der anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til projektering og anlæg af
lommeparken, finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet i 2019.

Borgmesterpåtegning
Intet at bemærke.

Behandling
By- og Miljøudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen
ML/MRMS


