
Høringsvar nummer:1

Navn: CTR
Virksomhed/organisation: CTR I/S
Adresse: Stæhr Johansens Vej 38
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 1 juli 2022

Høringsvar:

CTR har allerede fra starten indgået direkte i planlægningen
af projektet pga. CTR's interesser i lokalplanområdet og har
i øvrigt tidligere givet generelt høringssvar i
nabo/grundejer-høringen 9. oktober 2018, som stadig er
gældende, og har derfor ikke yderligere bemærkninger.



Høringsvar nummer:2

Navn: Hanne Rønn
Virksomhed/organisation:
Adresse: Bogøvej
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 1 juli 2022

Høringsvar:

Hej
Jeg ved ikke om jeg får tilkendegivet mit høringssvar det
rette sted? Uanset, så håber jeg at I vil bringe mit indlæg
videre til de rette "hænder"

Jeg har læst at kommunalbestyrelsen har sået et "frø" med
opførsel af billige boliger. Tanker og overvejelserne går på
at opføre billige boliger inde på området Frederiksberg
Hospital. Endvidere kan jeg læse at der er fokus på
ungdomsboliger, familieboliger, andelsboliger, hvilket er
helt fint, men......I glemmer at der er en hel del ældre
borgere der har interesse i "Ældre Bofællesskaber" Vi bliver
flere ældre med tiden. Der er mangel på arbejdskraft inden
for ældre og sundhedsområdet, hvilket betyder der er færre
"hænder" til at tage sig af de ældre borgere på sigt. Derfor
vil det være oplagt at skabe Bofællesskaber for ældre, med
rammer, der giver mulighed for samvær, fælles aktiviteter /
fællesspisning. Ældre Bofællesskaber, imødekommer ensomhed,
som ofte har følgevirkning med sygdom, vi kan træde til og
hjælpe hinanden i hverdagen, sikre at vi ældre kan  hjælpe og
passe på hinanden. Jeg er endda sikker på at vi ældre har
faglige kompetencer fra tidligere job, som kan være med til
at understøtte, minimere eller helt undgå at belaste de
offentlige udgifter. Sundhedsområdet er "trængt op i en krog"
I er som politikere nød til at tænke anderledes, åbne op,
have fokus på det visionære, med en langsigtet strategi, der
"breder viften" ud ift. hele segmentet på Frederiksberg.



Jeg har været i dialog med den tidligere Borgmester Simon
Aggesen, der lovede at inddrage kommunalbestyrelsen med
forslag og dialog ift. billige Ældre Bofællesskaber på
Frederiksberg, hvor Frederiksberg Hospital er velegnet til
formålet. Dem der er i dag forudsætter direktørlønninger og
er slet ikke til at komme i nærheden af for almindelige
mennesker?

Jeg ser frem til at høre fra dig/Jer

Bedste hilsner
Hanne Rønn



Høringsvar nummer:3

Navn: Anders Kaare
Virksomhed/organisation:
Adresse: Seedorffs Vænge 30, 3.
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 11 juli 2022

Høringsvar:

vedlagt



Indsigelse vedr. høring om kommuneplantillæg 2 og 

forslag til lokalplan 235 for Ny Søndervang. 

 

Der har i perioden den 15. december 2021-12. januar 2022 været indkaldt 

idéer og forslag - en forudgående offentlig høring - jf. planlovens § 23c. I de 

modtagne høringer blev der anket over, at Emil Chr. Hansens Vej skulle 

lukkes og busbetjeningen (bus 74) af Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. 

Hansens Vej skulle omlægges til Nyelandsvej. 

I hvidbogen blev der svaret: ”Bemærkning: Der lægges i lokalplanforslag op til en 

fortsat mulighed for bil- (og bus) kørsel ad Emil Chr. Hansens Vej, hvorfor der fortsat 

vil være mulighed for busbetjening på vejene.” 

Lokalplanforslaget nævner ikke med ét ord noget om busbetjening, og ingen af 

bilagene skitserer et busstoppested. Det må derfor frygtes, at forvaltningen har 

glemt alt om busbetjeningen. 

Det nuværende Søndervang har et busstoppested, og det må være helt utilstedeligt, 

at det Ny Søndervang ikke betjenes med kollektiv trafik. 

Det foreslås derfor, at der supplerende under lokalplanens afsnit om ’Trafik og 
Adgangsforhold’ tilføjes et ekstra afsnit om kollektiv trafik, og at der tilsvarende 

udarbejdes et ekstra bilag med anvisning af stoppestedets indplacering på Emil Chr. 

Hansens Vej. 

 

 

Anders Kaare 

Seedorffs Vænge 30 

2000   F. 



Høringsvar nummer:4

Navn: Metroselskabet I/S
Virksomhed/organisation: Metroselskabet I/S
Adresse: Metrovej 5
Post nr: 2300
By: København S
Anden kontaktinformation:
Upload date: 13 juli 2022

Høringsvar:

Att.: By, Byggeri og Ejendomme

Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag
til lokalplan nr. 235 'Ny Søndervang'.



 

 1/1 

Metroselskabet I/S 
Metrovej 5 

DK-2300 København S 

m.dk 

 

 

 

 

Metro Ørestadsbanen. Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan nr. 

235 Ny Søndervang 

Kommunens sagsnr.: 01.02.05-K04-1-22 

 
Metroselskabet har den 24. juni 2022 modtaget offentlig høring af forslag til 

kommuneplantillæg nr. 2 for Emil Chr. Hansens Vej, forslag til lokalplan nr. 235 for 

Ny Søndervang samt miljøscreening.  

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre en opførelse af et nyt plejecenter og 

botilbud, på adressen Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej. 

Kommuneplantillægget har til formål at udlægge et nyt rammeområde, der 

fastlægger anvendelse til offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent 

på 170.  

Den fortagende miljøscreening konkluderer, at en miljørapport ikke er nødvendig, 

da lokalplanen ikke muliggør aktiviteter eller anlæg, der har væsentlig indvirkning 

på det omkringliggende miljø. 

Metroselskabet har gransket det fremsendte materiale og har ingen bemærkninger 

hertil. 

Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes 

henvendelse til Metroselskabet, Naboer og Ejendomme på mailadressen 

byggeprojekt@m.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Binne Larsen 

Naboer og Ejendomme 

 

T 

E 

+45 3311 1700 

m@m.dk 

2022-07-13 

CM-X-3P-E123-448-0002/CABL 

 

 
Frederiksberg Kommune 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
By, Byggeri og Ejendomme 
Rådhuset 
2000 Frederiksberg 
 
Att.: By, Byggeri og Ejendomme 



Høringsvar nummer:5 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 20 juli 2022

Høringsvar:

Generelt er det et fint forslag til lokalplan 235 og
kommuneplantillæg 2. Jeg har dog bemærket, at det er planen
at lade fortovet på Emil Christian Hansens vej gå under en -
relativ bred og høj - kolonnade. Det er en spændende tanke.
MEN hvis ikke denne kolonnade bliver meget åben og lys
(herunder ved aften- og nattetide), så er jeg bekymret for,
at der vil være såvel yngre som ældre borgere i kvarteret,
der ikke vil være trygge ved at benytte fortovet/kolonnaden
om aftenen. Jeg ved, at der er flere i kvarteret, som er
bekymrende for at gå på fortovet ind mod TEC’s
parkeringsarealer mod Stæhr Johansens Vej, når de skal hjem
fra Fasanvejen Station sene aftener.



Høringsvar nummer:6 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse: Frederiksberg
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 19 august 2022

Høringsvar:

Borgerhøring om Ny Søndervang.

Det må kaldes rettidig omhu, når der nu bygges endnu et ny
plejhjem på Frederiksberg, idet ca. 3,6 % af danskere over 65
år rent faktisk bor på plejehjem.

I og med der bliver flere ældre, der lever længere, vil der
været øget behov for plejeboliger. Mindre end en tredjedel
bor i  øvrigt i plejeboligen i mindre end et år.

Ny Søndervang  bliver omgivet af vild biodiversitet med buske
og træer. Plejeboligerne omringer en lukket gård, hvilket
giver de demente beboere mulighed for udeliv, uden at de
forsvinder.

Jeg kan ikke se, hvordan det gøres svært at forlade
plejehjemmet via hovedindgangen?

Omgivelserne rundt om Ny Søndervang er skabt til at indbyde
alm. borgere til at slå sig ned  og nyde de grønne
omgivelser. Også som besøgende eller frivillige på
Plejecentret.

Klimaskolen bliver en integreret del af bebyggelsen, som igen
skal ses som et bindeled mellem børn, unge og ældre borgere.



Klimaboulevarden et et fint grønt tiltag, omend det ikke
skaber en lukket vej. Spændende at se hvor mange
forhindringer der kommer for at nedsætte fart og gøre det
mere sikkert for skolebørn.

Svært at se om kolonnaden ud til Klimaboulevarden, bliver
lige så lys og indbydende, som den er skitseret på en enkelt
tegning. For mig virker den mørk og ikke så hyggelig. Tiden
må vise, hvordan kolonnaden bliver?

Væsenligt at maden bliver tilberedt på Ny Søndervang. Madlugt
er dejlig og måske kan nogle af de ældre hjælpe lidt med?

Opsamling af tagvand, solceller, gas fra biogasanlæg samt en
lille vindmølle peger alt sammen på fremtidig grøn tankegang.

Ekstrem fint med farvestrategien indendørs, så man ikke bare
skal kikke på ens døre, men på forskellige farver og mønstre
ved egen indgangsdør.

Fint med kommende gangbro til Finsensvej. Men vær obs. på
hvilken belægning, der skal være fartdæmpende i rundkørslen.
Megen kritik af belægning ved Frederiksberg gymnasium, som er
vist den slags, man tænker på.

Ved en tidligere høring illustrerede kommunen med tegninger
aldersfordeling i området. Der mangler bygninger til de  "
yngre ældre."

På tegning er der et forslag til “ ny bebyggelse ” ,
formentlig når udviklingen gør, at Forsyningsgrundens
bygnings behov ændres.

Hvad med i fremtiden også at tænke på aldersgruppen +50-75
år?
Dem bliver der også flere af i fremtiden.

Birgitte Franck
medlem af Ældrerådet.





Høringsvar nummer:7

Navn: Bodil Birke
Virksomhed/organisation:
Adresse: Dalgas Have 76
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 19 august 2022

Høringsvar:

Dalgas Have, hvor jeg bor, har i alt 482 lejligheder. Helt
tæt på den kommende byggeplads.
Af hensyn til alle i nærområdet opfordrer jeg til at:

•       Arbejdet udføres inden for normal arbejdstid start
tidligst kl. 7.00
        og sluttende kl. 17.00. på hverdage. Aldrig i
weekender og
       helligdage

•       Lastbil trafikken bliver ensrettet mens den
almindelige trafik kan
       kører i begge retninger.

•       La Cours Vej holdes fri for trafik af lastbiler.

•       Af hensyn til forurening med støv og byggematerialer
mv. fra
        lastbiler, der kører til og fra byggepladsen i flere
år.
        Bør det være lukkede lastbiler eller overdækning på
lasten.
        Byggepladsen pakkes ind i alle byggefaser, som det er
praksis
        ved private byggerier.

Hele området har, tæt bebyggelse helt op til  til 4 og 5 sal.
2 daginstitutionerne, en skolehave og en skovbørnehave,



bussen holder på La Cours vej. Børn og forældre fylder meget.
Der er ikke plads til en lastbil, der kører forbi
La Cours Vejs Skoleskolen.  Skolebørnene skal sikres på
skolevejen til og fra skole.
 La Cours Vej er alt for smal til lastbilkørsel. Der er
heller ikke cykelsti.
Jeg vil advarer mod at lade cykler køre på fortovene, for at
få lastbiler hurtigt frem. Det er meget ubehageligt og kan
være livsfarligt for de gående.
Jeg er, som beboer i Dalgas Have meget bekymret for de gener,
der kan ramme Dalgas Haves. Vi er helt tæt på den kommende
byggeplads og der er mange boliger langs med den kommende
byggeplads.  Alle beboere og institutioner kan forvente flere
års byggearbejde.



Høringsvar nummer:8 beskyttet

Navn:
Virksomhed/organisation:
Adresse:
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 4 september 2022

Høringsvar:

Jeg bakker fuldt op om Bodil Birkes bekymring for den
kommende tunge trafik i et område med vuggestuebørn,
børnehavebørn, skolebørn, studerende på TEC og CBS,
plejehjemsbeboere og alle os, som bor i Dalgas Have. Der er
tale om mange bløde trafikkanter og til borgermødet stod det
klart, at der ingen plan var for, hvordan man håndterer al
den tunge trafik, de 3-4 år byggeprojektet kommer til at
vare. Min frygt er bl.a., at folk vil tage "en smutvej"
gennem Dalgas Haves parkeringsplads fra indgangen ved La
Cours Vej og over til Stæhr Johansensvej. Det kunne godt ende
galt. Jeg håber derfor, at der bliver udarbejdet en
detaljeret plan for, hvordan den tunge trafik skal køre i
området. En plan, som ligeledes sikres håndhævet.

Den største bekymring er dog udmeldingen til borgermødet om,
at alle de fine planer om at lave et fremtidig trafiksikkert
og miljørigtig vejnet omkring La Cours Vej Skole og det nye
Søndervang blot er en MULIGHED. Dermed kan vi slet ikke regne
med, at alle de grønne planer bliver til noget - ej heller,
at vi på sigt får et mere trafiksikkert vejnet i det
pågældende område. Pengene er der åbenbart ikke til det, da
Frederiksberg Kommune efter eget udsagn skal sparre 150-160
millioner kroner om året. Penge, der skal indhentes ved
blandt andet at sparre på anlægsarbejde. Dermed er der risiko
for, at vi ender med endnu en langtrukne byggesag, som der
allerede er utallige eksempler på på Frederiksberg:
Parkeringskælderen bag ved Rådhuset, Frederiksberg Svømmehal
og det meget omtalte hul på Finsensvej bag ved Super Brugsen.



Med en tom kommunekasse, stigende inflation, materialemangel
og løbende konkursebegæringer blandt entreprenører, stiller
jeg mig tvivlende overfor, om det virkelig er det rette
tidspunkt at påbegynde et stort anlægsprojekt? Et
anlægsprojekt, som man allerede inden vedtagelsen har
vurderet kun kan virkeliggøres i en beskåret version, da
bl.a. klimaboulevarden og de mange fine grønne tiltag er lagt
på hylden for ubestemt tid. Er det mon blot starten på
kommende andre besparelser, som vil betyde, at vi ender på et
helt andet ambitionsniveau og dermed kraftigt forringet
resulatet for det kommende Ny Søndervang?

Jeg håber virkelig, at der tages højde for ovenstående, inden
man begynder at rive eksisterende bygninger ned.

Se artikler af omtalte byggesager nedenfor.

https://www.tv2lorry.dk/frederiksberg/kommune-bygger-egen-par
keringskaelder-i-millionklassen-for-saa-at-saelge-den

https://www.tv2lorry.dk/frederiksberg/nyt-i-sagen-om-skandale
ramt-svoemmehalsbyggeri-nu-er-det-slut

https://frederiksbergliv.dk/artikel/bygherre-af-omstridt-13-e
tagers-byggeri-er-stadig-tavs-nu-kr%C3%A6ver-kommunen-at-
blive-orienteret-om-en-byggestart



Høringsvar nummer:9

Navn: Dalgas Have Bestyrelse
Virksomhed/organisation:
Adresse: Dalgas have 18
Post nr: 2000
By: Frederiksberg
Anden kontaktinformation:
Upload date: 5 september 2022

Høringsvar:

Dette høringsbrev er fremsendt på vejene af Dalgas Haves 482
lejemål. Vi har her samlet indsigelserne til projektet og ser
frem til et godt samarbejde.

Bedste hilsner Dalgas Haves bestyrelse.
1.      Tung trafik i forbindelse med nedrivningsarbejde af
eksisterende bebyggelse og opførsel af det nye Søndervang
1a.     Der blev stillet flere gode spørgsmål om, hvad planen
var mht. styringen af den tunge trafik under selve
byggearbejdet, og hvorvidt der er stillet krav til
entreprenøren om bestemte ruter samt overdækning af last for
at undgå for megen støvgener til naboerne. Desværre kunne de
fremmødte medarbejdere fra kommunen ikke svare på disse ret
relevante spørgsmål - ikke mindst set i lyset af, at der af
mange sårbare trafikanter i området til hhv.
børneinstitutioner, skoler, læreanstalter, universiteter samt
eksisterende plejehjem.
1b.     En medarbejder fra kommunen (har glemt hvem) nævnte
desuden, at Emil Chr. Hansens vej vil blive brugt til
byggemateriale under selve opførelsen af projektet. Dermed
begrænses den almindelige trafik radikalt, hvilket i værste
fald kan betyde, at trafikanter bruger vores parkeringsplads
som smutvej til Stæhr Johansens Vej og TEC. Jeg finder det
vigtigt, at udtrykke denne bekymring og bede om en plan for,
hvordan den almindelige trafik skal afvikles i området de
næste 3 år, byggeprojektet står på

2.      Trafiksikring efter færdiggørelsen af projektet. I



den indledende præsentation af  projektet blev det
tydeliggjort, at anlæggelse af en miljøvej på Emil Chr.
Hansens Vej og delvis på Stæhr Johansens Vej blot er en
mulighed. Det er dermed ikke sikkert, at vejene bliver
hverken trafik- eller miljøsikret. Set i lyset af
borgmesterens seneste udmelding om, at Frederiksberg Kommune
har et minus på 150-160 millioner kroner hvert år de kommende
år og dermed må spare på bl.a. anlægsarbejde, finder jeg det
tvivlsomt, at den grønne del af projektet på de omtalte veje
bliver gennemført (til trods for, at borgmesteren til dagens
møde personligt lovede det). Desuden er det bekymrende, at
der samtidig er risiko for, at der heller ikke sikres en
sikker trafikgennemgang i området for de mange bløde
trafikanter. Der vil alt andet lige komme mere trafik med de
mange nye beboere, besøgende, ansatte og leverandører  etc.
til det nye plejehjem. Dette blev der heller ikke præsenteret
nogen plan for.

3.      Støjgener under byggearbejdet. I følge lovgivningen
må der arbejdes på byggepladsen i tidsrummet kl. 7-18 på
hverdage. Ifølge planen starter nedrivningsarbejdet i
november 2022 og selve byggeprojektet i foråret 2023.
Projektet vil efter planen være færdigt i 2025, og dermed vil
vi i Dalgas Have være generet af støj de næste 3 år. Det blev
oplyst, at man altid var velkommen til at kontakte den
byggesagkyndige på byggepladsen eller ringe til kommunen,
hvis man oplevede problemer med støj. Det kunne måske være en
god ide, hvis beboerrepræsentanterne fik kontaktoplysninger
på de relevante personer og dermed have mulighed for at rette
henvendelse på Dalgas Haves vegne?

4.      Annullering af oprindelig kommuneplan om at bygge i
max 3 etagers højde. I den oprindelige høring udsendt i
december 2021, stod der bl.a. nedenstående tekst om, at der
ifølge kommuneplanen kun må bygges i max 3 etagers højde på
grunden for det planlagte byggeprojekt. Man foreslog derfor
at udarbejde et kommunalplanstillæg, som muliggjorde større
byggeri. Som jeg forstår nedenstående tekst, så kræver
sådanne store ændringer en offentlig høring. I sin tid
kommenterede både jeg selv og TEC, at det ville være
problematisk med så højt et byggeri i et område, der i



forvejen er skæmmet af stort byggeri. Jeg finder det vigtigt
endnu engang at påpege, hvorfor man fra kommunens side har
kunne annullere den oprindelige kommuneplan, samt hvorfor man
ikke har taget højde for de eksisterende bygninger i
planlægningen af endnu et stort og massivt byggeri.

5.      Det skal sikres, at bus linje 74
(Frederiksbergbusserne) fortsat kan betjene dette område
(omkring Emil Chr. Hansens Vej). Veje og stier m.v. bør ikke
udformes, så geometrien eller belægningen er til gene for
buskørsel.

6.      Den skitserede kegleformede og brostensbelagte
løsning ved Stæhr Johansens Vej/Emil Chr. Hansens Vej
hjørnet, ser særlig kritisk ud hvad dette angår, men også
sivegaden og den skitserede miljøgade mellem Skolen på La
Cours Vej og kommunens eksisterende plejehjem kan let komme
til at genere kørsel med store biler, og dermed blive et
politisk argument for at fjerne Frederiksbergbusserne fra
området.

7.      I dette pensionistområde (også i Dalgas Have er der
en voksende del af dårligt gående pensionister) kommer der
til at spadsere mange personer med rollator. Hvad angår
belægning på veje og stier, så kan færdsel med rollator blive
meget generet, hvis alt for opfindsomme belægninger vælges.
Brosten er umulige, og belægninger af grus, også slotsgrus,
samt for små fliser giver rollatorgående brolæggersyge. Vi
har beboer som tilbyder sig som rollatorekspert for kommunen,
hvis det ønskes.

8.      Vi er bekymret for at byggeriets højde vil komme til
at skygge for punkthusene Dalgas Have 1, 3, 2, 4, 6 og 8, der
vender ud mod Emil Chr. Hansens Vej. Er det med i
overvejelserne omkring byggeriet når der er valgt 5 etager?

9.      Er der taget højde for eventuelt mere støj i området
idet der kommer flere beboer, bruger og besøgende til det Nye
Plejehjem.

10.     En bekymring er den øgede trafik der vil/kan komme på



p-området
i Dalgas Have i det øjeblik, at en del af Emil Chr. Hansens
vej (mellem
Stæhr Johansens vej og La Cour vej) vil blive spærret i
byggeperioden. Og som følge heraf må man forvente at La Cour
Vej bliver mere trafikeret. Dette ønskes undgået.



Høringsvar nummer:10

Navn: Stefanie Høy Brink
Virksomhed/organisation: Københavns Museum
Adresse: Stormgade 20
Post nr: 1555
By: København V
Anden kontaktinformation:
Upload date: 6 september 2022

Høringsvar:

Se venligst vedhæftede høringssvar.



 

  

 

  

 Til  

By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune 

 

06.09.2022 

Vedr. offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 2 for Emil Chr. 

Hansens Vej og forslag til lokalplan 235 for Ny Søndervang 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 
gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.  
  
Det har ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om de bygninger, der forud-
sættes nedrevet andet end de er opført i løbet af 1990’erne. Området har forinden ca. 
1940’erne-1990’erne været Frederiksberg Kommunes Vejafdelings materielplads.   
  
Planområdet har i historisk tid har været landbrugsjord. Der er ikke registeret arkæologi-
ske fund i området, hvilket kan skyldes, at området er udviklet og bebygget, da arkæolo-
gien havde andre fokuspunkter, end den har i dag.   
 

Alt efter anlægsarbejdets karakter og omfang vurderes det umiddelbart, at der primært 
vil være risiko for at påtræffe oldtidspor på planområdet, men det vil afhænge af forstyr-
relser fra det eksisterende byggeri samt jordarbejdes omfang. Museet vil derfor meget 
gerne kontaktes i god tid før, der finder jordarbejde sted.  
 

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske 
levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil mu-
seet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgrav-
ningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset mid-
lertidig (jf. museumslovens § 26).   
  
Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kom-
mende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværk-
sættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projekt-
arealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel 
kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.  

  
Med venlig hilsen   
  
Stefanie Høy Brink                                       Lena Diana Tranekjer   
Museumsinspektør                                       Museumsinspekør Sagsansvarlig 
Etnolog                                                         Arkæolog  
Københavns Museum                                  Københavns Museum  
+45 2947 9903                                             +45 2967 1472  
P95R@kk.dk                                                P03N@kk.dk  
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Høringsvar:

Tryg og sikker skolevej for alle elever på Skolen på la Cours
Vej.

Høringssvar:
fra Skolebestyrelsen ved skolen på la Cours Vej til
lokalplanforslag nr. 235 for Ny Søndervang

På vegne af skolebestyrelsen ved Skolen på la Cours Vej
fremsendes hermed høringssvar til planen.

Vi finder projektet fint – vi har dog nogle bekymringer ifm.
det kommende byggeri af Ny Søndervang.

Vi har ca. 750 elever på Skolen som møder ind mellem kl. 7 og
8.30 hver dag – de går hjem mellem kl. 13.30 og 17. De har
brug for at kunne færdes trygt til og fra skole hver dag.
I forvejen oplever vi kaotiske trafikale tilstande i
rundkørslen ved Nyelandsvej - Stockflethsvej - Emil Chr.
Hansen Vej, hver morgen. Der har så sent som i denne uge
været en påkørsel af en af skolens elever i rundkørslen.
Vores bekymring går især på tung trafik på Nyelandsvej, Emil
Chr. Hansens Vej og La Cours Vej de år, hvor byggeriet af Ny
Søndervang pågår.
Vi henstiller til, at tung ”byggetrafik” forbydes på
ovennævnte veje og i stedet omdirigeres til Stæhr Johansens
Vej.
Vi kunne ønske os, at Emil Chr. Hansen Vej og La Cours Vej
omdannes til kombinationsveje, uden biltrafik, i skole- og



SFO’ens åbningstid – mandag til fredag mellem kl. 7 og 17.
Alternativt, at der lukkes for bilkørsel/trafik i tidsrummet
kl. 7.30 – 8.30 samt igen fra kl. 15-16.30 på hverdage. Det
vil give lidt mere tryghed for skolebørnene på deres
skolevej.

Vi har et ønske om at skolen bliver informeret om de
trafikale og sikkerhedsmæssige forhold under byggeriet, samt
ved evt. kendte støjgener i god tid, således at det
pædagogiske personale kan planlægge deres undervisning
derefter.

På vegne af Skolebestyrelsen ved Skolen på la Cours Vej.

Marie-Claire Schat
Formand
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Tryg og sikker skolevej for alle elever på Skolen på la Cours Vej.  
 

Høringssvar: 

fra Skolebestyrelsen ved skolen på la Cours Vej til lokalplanforslag nr. 235 for Ny 

Søndervang 

 

På vegne af skolebestyrelsen ved Skolen på la Cours Vej fremsendes hermed høringssvar til 

planen.  

 

Vi finder projektet fint – vi har dog nogle bekymringer ifm. det kommende byggeri af Ny 

Søndervang. 

 

Vi har ca. 750 elever på Skolen som møder ind mellem kl. 7 og 8.30 hver dag – de går hjem 

mellem kl. 13.30 og 17. De har brug for at kunne færdes trygt til og fra skole hver dag.  

I forvejen oplever vi kaotiske trafikale tilstande i rundkørslen ved Nyelandsvej - 

Stockflethsvej - Emil Chr. Hansen Vej, hver morgen. Der har så sent som i denne uge været 

en påkørsel af en af skolens elever i rundkørslen.  

Vores bekymring går især på tung trafik på Nyelandsvej, Emil Chr. Hansens Vej og La Cours 

Vej de år, hvor byggeriet af Ny Søndervang pågår.  

Vi henstiller til, at tung ”byggetrafik” forbydes på ovennævnte veje og i stedet omdirigeres til 

Stæhr Johansens Vej.  

Vi kunne ønske os, at Emil Chr. Hansen Vej og La Cours Vej omdannes til kombinationsveje, 

uden biltrafik, i skole- og SFO’ens åbningstid – mandag til fredag mellem kl. 7 og 17.  

Alternativt, at der lukkes for bilkørsel/trafik i tidsrummet kl. 7.30 – 8.30 samt igen fra kl. 15-

16.30 på hverdage. Det vil give lidt mere tryghed for skolebørnene på deres skolevej.  

 

Vi har et ønske om at skolen bliver informeret om de trafikale og sikkerhedsmæssige forhold 

under byggeriet, samt ved evt. kendte støjgener i god tid, således at det pædagogiske 

personale kan planlægge deres undervisning derefter.  

 

 

På vegne af Skolebestyrelsen ved Skolen på la Cours Vej. 

 

 

Marie-Claire Schat 

Formand   
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Det er virkelig uklart i lokalplanforslaget, hvad man ønsker
at gøre med Emil Chr. Hansens Vej: Skal biltrafik være
tilladt i begge retninger, kun i en retning (og i så fald
hvilken?), eller slet ikke?

Jeg er meget bekymret for, at man forbyder biltrafik på Emil
Chr. Hansens Vej, da det vil ende med at blive et skummelt
område, hvor folk ikke vil føle sig trygge om natten. Der er
allerede problemer med illegal aktivitet i området mellem
Dalgas Have og TEC, og hvis man yderligere fjerner biltrafik
på Emil Chr. Hansens Vej vil det ende med, at et endnu større
område vil blive henlagt mørkt og øde, hvor mange vil føle
sig utrygge i de mørke timer. Erfaringer fra
forstadskommuner, hvor man har lavet sti-systemer uden
biltrafik er ikke gode i den henseende.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at lokalplanforslaget ønsker
at lukke indkørslen til Dalgas Have via Stæhr Johansens Vej
for biltrafik; men der har tidligere været projektforslag
hvor denne indkørsel lukkes. Der er mange beboere i Dalgas
Have og ansatte på CBS, som benytter denne indkørsel, så det
vil ændre kørselsforholdene betydeligt i området, hvis denne
indkørsel lukkes.

Omvendt: Hvis indkørslen IKKE lukkes men Emil Chr. Hansens
Vej lukkes for biltrafik ELLER bliver ensrettet, hvordan vil
man så forhindre at parkeringspladsen til Dalgas Have bliver
brugt som ny gennemkørselsvej?



Yderligere er der lagt op til at lægge brosten på dele af
området. Brosten øger trafikstøjen gevaldigt, så det er en
meget dårlig støjmæssig løsning for de nærmeste huse i Dalgas
Have.
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Se venligst vedhæftede høringssvar fra TEC



 

Postadresse: Technical Education Copenhagen । Stæhr Johansens Vej 7, DK-2000 Frederiksberg 

Telefon 38 17 70 00 । E-mail tec@tec.dk । www.tec.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedrørende Lokalplanforslag 235 for Ny Søndervang 

Technical Education Copenhagen (TEC) har den 27. juni 2022 modtaget offentlig høring af forslag til 

kommunetillæg nr. 2 for Emil Chr. Hansens Vej og forslag til lokalplan 235 for Ny Søndervang.  

TEC har i et tidligere høringssvar af 12. januar 2022 i forbindelse med høring om ”Idéer og kommentarer 

til kommuneplantillæg ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej” udtrykt bekymring over de 

infrastrukturmæssige konsekvenser af ændringerne omkring Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens 

Vej. Det fremgår ikke klart af lokalplanforslag 235, hvad der på sigt skal ske med vejforløbet på henholds-

vis Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej frem til svinget, hvor de to veje mødes. Det fremgår, 

at der er dobbelt biltrafik frem til svinget på Stæhr Johansens Vej og nævnes, at lokalplanen muliggør en 

nyindretning af Emil Chr. Hansens Vej på stykket mellem La Cours Vej og Stæhr Johansens Vej. Det er 

dog ikke tydeligt at se, hvorvidt det er på tale, at der kommer en lukning eller ensretning af Emil Chr. Han-

sens Vej, hvilket vil være problematisk for afvikling af biltrafik til og fra TEC.  

TEC er derfor fortsat meget bekymret over de konsekvenser en ændring af infrastrukturen kan få på vo-

res virke som uddannelsesinstitution.  

Ændring af status til sekundær lokalvej 

• Det nævnes i lokalplanforslag, at kommunen ønsker at ændre status på vejforløb fra primær lo-
kalvej til sekundær lokalvej. Det er ikke beskrevet, hvilken betydning denne ændring af status på 
vejforløbet har, og hvorfor kommunen ønsker ændringen. Derudover er det ikke tydeligt, om æn-
dringen til sekundær lokalvej også omfatter resten af Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens 
Vej. TEC ønsker en afklaring fra kommunen på dette, inden TEC kan forholde sig til dette via hø-
ringssvar.   

 

Tilkørselsforhold til TEC 

 

• Vi vil fortsat kraftigt anbefale, at Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej fortsat er åbne 
for gennemkørsel i begge retninger, således at der er ind- og udkørsel fra både Stæhr Johansens 
Vej og Emil Chr. Hansens Vej til TEC. En lukning eller ensretning af en gennemkørselsvej vil i høj 
grad påvirke infrastrukturen i et område, som i forvejen er vanskeligt at komme til og fra i bil.  

• Kommunen har tidligere angivet, som svar på denne problematik for TEC, at der er gode mulig-
heder for at anvende kollektiv trafik for vores elever. Vi må her rette opmærksomheden mod, at 

J.nr.: 25 

Tlf.: 25453601  

E-mail: mlf@tec.dk  

07-09-2022 

Til Frederiksberg Kommune 

By, Byggeri og Ejendomme  

Rådhuset  

2000 Frederiksberg  

Att.: By, Byggeri og Ejendomme 
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TEC er en erhvervsskole – på flere ungdomsuddannelser er vi landsskole – herunder elektriker-
uddannelsen, hvor vores største afdeling holder til på Frederiksberg. En ensretning/lukning vil be-
tyde, at al trafik skal ledes gennem krydset ved Nordre Fasanvej. I forvejen er krydset ved Nordre 
Fasanvej stærkt belastet. Især i morgentimerne, hvor vores undervisere, elever, lærlinge og kur-
sister møder ind til undervisning mellem kl. 07:30 og kl. 08:00. Det er vanskeligt at se, hvordan en 
lukning eller ensretning af Emil Chr. Hansens Vej skal medvirke til at øge trafiksikkerheden uden 
samtidigt at give os ringere vilkår for vores virke som erhvervsskole.   

• TEC har dagligt ca. 1200 elever, lærlinge og kursister på skolen, hvoraf et større antal kommer i
bil fra et stort geografisk område - uagtet tilkørselsforholdende. Derudover er vi udbyder af ar-
bejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) til voksne. En stor del af vores lærlinge og kursister
kommer i bil langvejs fra. De skal ofte videre til opgaver, hvor de er nødsaget til at have deres fir-
mabil (og værktøj) med og har derfor ikke muligheden for at bruge kollektiv transport. Skolens
kursist- og lærlingegrundlag er afhængigt af, at vores elever kan komme til- og fra deres uddan-
nelse i bil eller varevogn.

• En begrænsning af tilkørselsmulighederne til vores skole vil i høj grad påvirke infrastrukturen til
og fra vores skole og blandt andet medføre ophobning af biler i krydset ved Stæhr Johansens Vej
og Nordre Fasanvej. Dette vil ligeledes påvirke vores virke som undervisningsinstitution.

• Der opleves dagligt udfordringer med cyklister, der kører fra Dalgas Have ind på Stæhr Johan-
sens Vej uden at orientere sig om øvrige trafikanter. TEC er derfor positive overfor, at der kom-
mer en tydelig markering for særligt cyklister kørende fra Dalgas Have, at de kører ind på en vej
med andre trafikanter. I forslaget er illustreret en brostenbelagt top i svinget Emil Chr. Hansens
Vej og Stæhr Johansens Vej ud for vores tilkørselsrampe til parkeringsdæk og nævnes som sær-
lig pladsbelægning. Denne placering finder vi meget uhensigtsmæssigt i forhold til at afvikle trafik
til og fra vores parkeringsdæk. Vi vil derfor gerne i dialog med Frederiksberg Kommune omkring
udførelsen af dette, således at det ikke hindrer til- og frakørsel til vores parkeringspladser.

• I lokalplanen har kommunen kun forholdt sig til afsætningspladser mv. på det kommende Forsy-
ningsstræde og ikke på Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej, som ligeledes vil være
stærkt påvirket, såfremt der ændres i vejforløbene. Det er væsentligt, at det sikres, at store køre-
tøjer, der afhenter renovation og leverer materialer samt varer til TEC og Lidl har mulighed for at
gøre holdt under af- og pålæsning samt kunne køre videre - eller vende uden, at der bliver gået
på kompromis med trafiksikkerheden.

• Eftersom vi har ca. 1.200 elever, lærlinge og kursister, der dagligt fortsat skal undervises i bygge-
perioden, vil vi opfordre til en tæt dialog mellem kommunen og TEC omkring de gener, som even-
tuelt opstår under byggeriet i forhold til blandt andet støj og tilkørselsforhold.

TEC stiller naturligvis altid gerne op til en videre dialog og drøftelse omkring forholdende på vejene og i 

nærområdet generelt. 

Venlig hilsen 

Morten Emborg 
Direktør 
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Vedhæftede filer: Forslag til lokalplan 235 for Ny Søndervang.pdf

Med venlig hilsen

Connie Schibler
Overassistent

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By-, Kultur- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214120
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.

Fra: handicapraad@frederiksberg.dk <handicapraad@frederiksberg.dk> 
Sendt: 23. august 2022 11:40
Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Cc: Bo German Thomsen (bogermanthomsen@icloud.com) <bogermanthomsen@icloud.com>;
Bolette Østberg (dhfrederiksberg@hoereforeningen.dk)
<dhfrederiksberg@hoereforeningen.dk>; Cecilie Christina Wagner Nielsen
<ceni03@frederiksberg.dk>; Flemming Nielsen (SSA Ledelse) <flni03@frederiksberg.dk>; Gunvor
Wibroe <wibroe@frederiksberg.dk>; Jan Bøge Sørensen <jaso03@frederiksberg.dk>; Jørgen
Danielsen (jorgen@kreds.lev.dk) <jorgen@kreds.lev.dk>; Kristina Mikkelsen
<Kristina.Mikkelsen@frederiksberg.dk>; Mansoor Siddiqi (msi@parasport.dk)
<msi@parasport.dk>; Merete Hildebrandt <mehi03@frederiksberg.dk>; Mette Bang Larsen
<mette@frederiksberg.dk>; Susanne Tarp (susanne.tarp@mail.dk) <susanne.tarp@mail.dk>;
Sven Heinemeier Rasmussen (svras1949@gmail.com) <svras1949@gmail.com>
Emne: Handicaprådets høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 235: Ny Søndervang

Kære By, Byggeri og Ejendomme

Frederiksberg Handicapråd takker for høringen vedrørende forslag til lokalplan 235, Ny
Søndervang og et meget informativt møde den 16. august 2022.

Lokalplanen vedrører opførelsen af nyt plejecenter og botilbud, Ny Søndervang, placeret
på hjørnet af Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej.

Handicaprådet ønsker som sædvanligt at påpege nogle enkelte ting:

• Der etableres en kolonnade langs ejendommen på Emil Chr. Hansens Vej. Dette
nyetablerede ”fortov” skal være bredt nok til at to kørestole/2 rollatorer eller
barnevogne (udfordringerne kan kombineres efter behov) kan passere hinanden.
Det er helt uholdbart, såfremt den ene part skal ud på kørebanen.

• Beklædningen af murene på plejeboligernes inderside bør naturligvis være lyse,
men det er meget vigtigt at anvende en farve, der ikke blænder.

Høringssvar nr. 14



• ”Begrønning” af facader (arkitektens fryd) kan være smukt, men her skal
beboernes sikkerhed bringes i erindring. Det tiltrækker insekter, og er man ikke
særlig mobil eller agtpågivende, kan det let blive for mange generende insekter.
Her må biodiversiteten vist vige for trygheden.

• Grønne markiser er flotte, men varme. Kan de laves grøn- og hvidstribede?

• Havens stier skal udføres i et skridsikkert materiale.

• Stierne i haven bør også være ”tosporede”, så to kørestole/ rollatorer/ en gående
og en kørestol kan passere hinanden.

• Stierne bør afmærkes med ledelinjer eller tydelige kanter og være niveaufri.

• Handicaprådet har noteret sig antallet af p-pladser, også til handicapbiler. Disse
sidste skal kunne anvendes af både små og store biler, og mindst en skal være til
”sideåbning”, altså særlig bred eller ud til åben plads.

• Handicaprådet ved fra tidligere erfaringer fra Plejecentret Søndervang, at
teleslynge i haveanlægget er nødvendigt.

• Ligesom der naturligvis i alle fælles rum skal være enten fast teleslynge eller
mulighed for mobile teleslyngeanlæg.

• Oplægget nævner, at haven skal være rekreativ. Det kunne også betyde, at der
blev en mindre legeafdeling for børne- og oldebørn, eller simple
motionsredskaber for beboerne.

• Alle adgange skal være niveaufri, og der er forhåbentligt indtænkt et
tilstrækkeligt antal elevatorer.

Med venlig hilsen
Susanne Tarp
formand

Handicaprådet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil:  +45 4038 5157
www.frederiksberg.dk/handicapraad

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune, behandler vi personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.

Fra: plandata_noreply@erst.dk <plandata_noreply@erst.dk> 
Sendt: 29. juni 2022 02:07
Til: handicapraad@frederiksberg.dk
Emne: Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Ny Søndervang", Frederiksberg
kommune

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et
statusskift: 

Planid: 11131703
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Stine Høj Thomasen
Kontorassistent
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Til: BBE <BBE@frederiksberg.dk>
Emne: Høringssvar vedrørende Lokalplanforslag 235 Ny Søndervang

Kære By, Byggeri og Ejendomme

Ældrerådet takker for tilsendt materiale vedrørende høring om lokalplan for Ny
Søndervang.

I masterplan for ombygning og nybyggeri af plejeboliger på Frederiksberg fremgår det,
at plejehjemmet Søndervang skal ombygges og stå klar i 2025 – nu udsat til 2029.

Plejehjemmet er beliggende i et område, der på flere områder adskiller sig fra det øvrige
Frederiksberg. Det er derfor besluttet, at området skal indgå i en fornyelse til en mere
tidssvarende karakter.

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at der i masterplanen stilles krav om, at der ved
restaurering eller ombygning af boliger skal benyttes bæredygtige materialer, der lever
op til tidens krav.

For et "grønnere" Frederiksberg ønsker man at åbne området op, således at plejecenter,
specialboliger, Kedelhallen og klimaskolen vil fremstå som et samlet hele bundet
sammen af grønne områder.

Ældrerådet finder lokalplanen spændende og ser med tilfredshed på, at plejecentret ikke
bliver en isoleret del i området, men derimod bliver en naturlig del af hele området.

Med de muligheder det giver for at bevæge sig frit i området, ønsker Ældrerådet, at der
tages højde for de ældre og handicappede med let tilgængelighed for alle og med
pladser med bænke. 

Høringssvar nr. 15



Selve plejecentret bygges i overensstemmelse med tidens krav til materialer. Der vil
blive store vinduespartier med rigelig lysindfald til glæde for kommende beboere. Planen
om arkade ud til vejen med mulighed for at opstille bænke, finder Ældrerådet, er en
spændende nytænkning.
 
Vedrørende parkeringskælder ønsker man dispensation for at opføre en sådan.
Ældrerådet har et ønske om, at en parkeringskælder etableres, det for at undgå, at
bilister skal køre rundt for at finde plads. Det kan gælde brugere af området, personale,
og pårørende til beboerne på plejecentret. 
 
Ældrerådet finder lokalplanen spændende og at den vil være med at give området et
løft. Ældrerådet håber, at der med de grønne områder vil blive skabt en naturlig
overgang til den fremtidige bebyggede hospitalsgrund.

På Frederiksberg Ældreråds vegne
Pernille Rothaus Sørensen
medlem

Ældrerådet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon: +45 3821 2113
www.frederiksberg.dk/aer
 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune, behandler vi personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: plandata_noreply@erst.dk <plandata_noreply@erst.dk> 
Sendt: 29. juni 2022 02:07
Til: Ældrerådet <AEldreradet@frederiksberg.dk>
Emne: Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Ny Søndervang", Frederiksberg
kommune
 
Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et
statusskift: 

Planid: 11131703

Kommune: Frederiksberg

Plantype: lokalplan

Planstatus: forslag

Plannummer: 235

Plannavn: Ny Søndervang

Forslagsdato: 20-06-2022

Startdato for høringsperiode: 29-06-2022



Frederiksberg 06-09-2022 

Høringssvar til lokalplanforslag 235 

Indsendt af Kamilla Raselli, projektleder, Bygge- og Projektenheden, Frederiksberg Kommune 

Bestemmelse Høringssvar 

1 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 170 
for hver enkelt matrikel 

Ved en nærmere udregning, der baserer sig på en 
opmåling fra landinspektør udgør 
bebyggelsesprocenten 170,7.  

Er muligt at ændre ordlyden i bestemmelsen så den 
kan rumme, at vi ligger over de 170? 

2 7.3 Bebyggelsen skal udføres med fremspring 
(herunder bæltegesimsbånd), tilbagerykninger, 
udtryk, materialer, dimensioner og 
vinduessætninger som vist på bilag 2-9. 

Den konkrete løsning på sterndetalje i botilbud ved 
1. sal er ikke endeligt fastlagt.

Kan ordlyden, eller opdateret tegningsbilag, i 
bestemmelsen indeholde en senere ændring? 

3 7.7 Loft og stuefacade i kolonnader skal udføres 
med trælistebeklædning, som vist på illustration E 
og bilag 5. 

Tegningerne (facadeudsnit) viser detaljerede dele af 
konstruktionen som lokalplanen ikke regulerer og 
som endnu ikke er endeligt fastlagte.  

Er det muligt at fremsende en opdateret tegning, 
som ikke viser konstruktionsdetaljerne, men kun 
konturerne og facadefremspring/tilbagerykninger? 

4 7.14 Alle inddækninger på facader mod 
plejecentrets gårdrum (sternkant, drypnæse, 
omkring døre og vinduer mv.) skal udføres i alu 
malet i en fulddækkende lys grå farve. Alle skruer, 
nitter mv. skal være malet i samme farve. 

Kan bestemmelsen i forslaget indeholde at 
inddækninger mod gårdrum i stedet udføres i 
naturelokseret alu. og værn som varmgalvaniseret 
stål? Stadig i lys grå farve. 

5 7.18 Tag skal udføres med tilbagestrukket 
murkrone og sternkant som vidst på bilag 5 og bilag 
7. 

Den konkrete løsning på sterndetalje i botilbud ved 
1. sal er ikke endeligt fastlagt. Kan ordlyden, eller
opdateret tegningsbilag, i bestemmelsen indeholde
en senere ændring?

Tegningerne (facadeudsnit) viser detaljerede dele af 
konstruktionen som lokalplanen ikke regulerer og 
som endnu ikke er endeligt fastlagte.  
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Er det muligt at fremsende en opdateret tegning, så 
den ikke viser konstruktionsdetaljerne, men kun 
konturerne og facadefremspring/tilbagerykninger? 

 

6 7.22 Vinduer og døre skal placeres og 
dimensioneres som vist på facadeillustgrationer 
bilag 2-9. 

Løsningen vist på bilag 9 er langt fra gennemarbejdet 
og viser derfor kun et princip for, hvordan et 
hjørnevindue kan se ud. Der pågår arbejde med 
denne detalje.  

Kan denne tegning indgå som en illustration/princip-
tegning sammen med bestemmelserne i stedet for et 
bilag? 

 

7 7.23 Vinduer og døre må kun udføres med spinkel 
detaljering i træ eller træ/alu, med format, udtryk, 
opdeling og materialer som vist på bilag 2-9. 

Tegningerne (facadeudsnit) viser detaljerede dele af 
konstruktionen som lokalplanen ikke regulerer og 
som endnu ikke er endeligt fastlagte.  

Er det muligt at fremsende en opdateret tegning, 
som ikke viser konstruktionsdetaljerne, men kun 
konturerne og facadefremspring/tilbagerykninger? 

 

8 7.24 Vinduer skal males eller eller behandles som 
beskrevet af bilag 5-9. 

Kan bestemmelsen i forslaget indeholde at vinduer 
og døre mod gårdrum i stedet udføres i 
naturelokseret alu. og værn som varmgalvaniseret 
stål? Stadig i lys grå farve. 

 

9 8.13 Nye træer skal have et stammeomfang på 
minimum 18 cm målt en meter over jorden, når de 
plantes ud. 

Er det nødvendigt at alle træer skal have et 
stammeomfang på minimum 18 cm? Dette virker 
meget højt sat og bliver svært at efterleve. 

 

10 8.18 Regnbed  

Der skal etableres regnbede på matriklen som 
forsinkelse af tag- og overfladevand. Regnbedene 
skal beplantes med forskellige græsser og stauder, 
som er tolerante for de varierende vandforhold. 

Vejledende planteliste fremgår af bilag 20. 

Der etableres forsinkelsesbassin og der er ikke ”brug 
for” et regnbed ift. regnvandshåndtering. Kan ”skal” 
ændres til ”kan”? 

 



Fra: Kamilla Raselli
Til: BBE Byudvikling
Emne: VS: NSV Frederiksberg Plejecenter og Botilbud - Kommentarer til lokalplan
Dato: 6. september 2022 14:49:41

Til Planmyndigheden

Se nedenstående høringssvar fra totalentreprenør Hansson & Knudsen til
lokalplanforslag 235 for Ny Søndervang.

Med venlig hilsen

Kamilla Raselli
Projektleder, Bygherrerådgiver, Arkitekt Cand.Arch.

By, Byggeri og Ejendomme
By-, Kultur- og Miljøområdet
Mobil:     +45 28984378
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.

Fra: Svend Erik Nielsen <seni@hansson-knudsen.dk> 
Sendt: 5. september 2022 11:39
Til: Kamilla Raselli <kara23@frederiksberg.dk>
Cc: Mette Boye <MBOY@arkitema.com>; Kenny Tordrup <keto@hansson-knudsen.dk>; Rasmus
Andreasen Stagaard <rasta@hansson-knudsen.dk>
Emne: NSV Frederiksberg Plejecenter og Botilbud - Kommentarer til lokalplan

Hej Kamilla

Hermed vore kommentarer(høringssvar) til lokalplanen vedrørende Ny Søndervang Plejecenter,
som vi gerne vender sammen med Jer, når I er klar til dette.

Vil I fremsende nedenstående kommentarer, som høringssvar til udsendte lokalplansforslag til
rette vedkommende således svarfrist hermed er imødekommet.

Fortsat god dag.

Side 11ø: antal af plejeboliger i plejecenter ændres fra 105 til 106(inkl. gæstebolig)
Side 11, 2 afsnit: Beskrivelse af svarer til inkluderede option fsva. landskab. Der er pt. kun aftalt
basislandskab fsva. udførelse.
Side 12, fig. 1: Tegningstekst bør renses for målangivelser fsva højde(min 3.2)/bredde(min 2,0) af
kollonade. Projekteringen er endnu ikke der, hvor vi har disse mål eksakt.
Side 13 midt, figurtekst: Solceller placeres på taget af taghuse…. Er ikke muligt ift. efterfølgende
højdebegrænsninger i lokalplan.
Side 15ø, enkle stålværn i opsvejst stål, tilbagerykning…. (ellers ok)
Side 15m, Eksempelvis grønne markiser (Fjernes – ikke tilkøbt/besluttet, kan evt. suppleres med
et spænd mellem screens og markiser)
Side 15m, ….er facader i gårdhaven enten filtset i en lys grå puds eller blank lys sten….(Stenene
skal ikke både være filtsede og lyse)
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Side 16ø, Glasalufacader er tegnet med glasovergange på tværs af horisontale etageskel.
Tilpasses svarende til hovedindgang øst.
Side 16m/n, vinduer i stueplan er tegnet med !ekstra horisontalt liggende” opsplitning af
vinduesfelt. Vinduesopdelinger udføres svarende til etagerne 1-4 .  
Side 18, Solafskærmning beskrives som faldarmsmarkiser. Her skal tilføjes et spænd så screens
også er en mulig løsning.
Side 19ø, ….,en let stålkonstruktion malet i dyb grøn udgør…. (Gårdrummet fremstår i grå
nuancer)
Side 19n, figurtekst: Facader udføres i en blank lys tegl eller som en lys filset teglstensfacade.
(Ikke både og)
Side 20, delsnit facade plejecenter:

a. Sternløsning har vi en opmmærksomhed omkring og ønsker denne nærmere
belyst(Byggeskadefonden eller kan findes under løsninger, som er alment fælleseje – så
har vi et forbehold for udførelse heraf). Indtil vi er sikre på at løsningen er gangbar, skal
løsningen katagoriseres som et ”risikobehæftet forhold” i forbindelse med skema A. Så må
politikkerne være med i valget.   

b. Vinduer er placeret ”dybt” i snittet. Dette vil betyde, at der etableres en kuldebro rundt
omkring vinduesfelterne, som vil betyde en ringere energiramme og deraf behov for
yderligere solceller etc. Endvidere vil selve den udvendige lysning betyde en væsentlig
meromkostning for projektet(bygherre ift. tilbudt løsning)

Det foreslås, at vinduerne placeres med normal sætningsdybde, som muliggør at
isoleringen uhindret kan føres bag ved teglen.  

c. Snittet rummer svingarmsmarkiser, hvilket er en ændring ift. kontraktarbejderne(Screens).
d. Tegl indgår som en del af udhænget, hvilket er en merudgift. Det foreslås, at teglen

afsluttes under teglbjælken. Loft i kolonnaden er listebeklædning(lærk) på mørk bagplade.
 

Side 21, ø:
a. Teknikhuse: beklædes med aluminium og begrønnes eventuelt
b. Tilbagetrukken gesimsløsning…(som side 20, a.)
c. Vinduer og balustre: Opluk er synlige er en merudgift.
d. Søjleelementer langs facader: Indbygget bænk er et optionel tilkøb.
e. Facade og loft i kollonade: udføres med listebeklædning

Side 22, ø:
a. Teknikhuse: beklædes med aluminium og begrønnes eventuelt
b. Tilbagetrukken gesimsløsning…(som side 20, a.)
c. Murstensudtryk: lys gylden teglsten – kan….

Side 23, ø:
a. Tilbagetrukken gesimsløsning(som side 20, a.) over stueplan er ekstra ift.

kontraktarbejder. Facader er her begroet – så den vil alligevel ikke blive fremhævet.
b. Vinduer er placeret ”dybt” i snittet. Dette vil betyde, at der etableres en kuldebro rundt

omkring vinduesfelterne, som vil betyde en ringere energiramme og deraf behov for
yderligere solceller etc. Endvidere vil selve den udvendige lysning betyde en væsentlig
meromkostning for projektet(bygherre ift. tilbudt løsning)

Det foreslås, at vinduerne placeres med normal sætningsdybde, som muliggør at
isoleringen uhindret kan føres bag ved teglen.

c. Vinduer i stueplan: er tegnet med !ekstra horisontalt liggende” opsplitning af vinduesfelt,
hvilket udløser en merpris for projektet ift. kontraktarbejder.

Side 23, m: Plejecentret er anført opført med 3 etager svarende til ex. botilbuddet. Skal ændres



til 5. etager.
Side 26: Landsskabsplanen er tilført optioner og bør overvejes udført som basislandskab iht.
kontrakt. Endvidere er der i kolonnaderne indlagt opdelinger af den kostede beton, hvilket er
ekstra ift. kontrakt.  
Side 29m: Gårdhavens nordlige facade – som er sydvendt – står som et ”grønt vandfald” af
klatre- og hængeplanter…. Er udover basislandskabet/kontraktarbejder.
Side 30: Omfanget af træer, som lokalplanen beskriver enten skal etableres eller nyplantes er
beskrevet i et omfang, som ligger væsentligt udover den tilbudte løsning(basis). Tænker vi bør få
dette overvejet ift. hvem, der reelt har interessen/bolden her?til 1065
Side 31m, Boliger: antal skal ændres fra 129 til 130(gæstebolig mangler) boliger fordelt på 106
boliger(mod anførte 105) plejeboliger….(Se evt. skema samme side)
Side 32m, Særligt hjørneboligerne er udfordret, hvilket er søgt bearbejdet med større
hjørnepartier….(Udover kontrakten/tilbud(se side 19) og vil betyde ekstraomkostninger for
projektet/bygherre)
Side 34 figur, Kolonnade fremstår med opdelinger i belægninger, hvilket indgår i optionernes
overvejelser omkring opbrud i belægningen. Er ikke inkluderet i tilbud.
Side 34n, stavefejl: Udsnit af(t. ændres til f) Logistikvejen
Side 35ø, Varer og renovation: Her kan(tilføjes) etableres Kiss & Ride zoner
(afsætning/afhentning) langs facaden, hvorved(etableres udgår)…..
Side 39ø: Samlet opnås en biofaktor på ca. 1,35 i projektet?? Kravet er i lokalplanen 0,5(se side
38), hvilket bør være dets om vi skal forholde os til.
Side 39m: Lokalplanen fastsætter bestemmelser herom, med krav om at nye træer skal have et
stammeomfang på minimum 18-20 cm målt en meter over jorden, når de plantes ud. (Obs:
mener dette kan betyde en meromkostning for projektets valg af træer)
Side 41m: For at sikre en hensigtsmæssig dimensionering af de støjdæmpende tiltag på den
østlige (teksten anfører vestlige, som skal erstattes af østlige) Efterskrift: Jens Niros, Gade &
Mortensen as, foreslår at kommunen dispenserer forholdet i stedet for og får bedre glas(lyd) i
projektet i forhold til den lukkede situation i stedet. Tænker vi tager dette ved et kommende
bygherreprojektmøde, men vi skal gerne sikre lokalplanen muliggør dette forhold.
Side 42n: Alt jord på ejendommen skal bortskaffes i overensstemmelse med FK
 jordflytningsregulativ…. Antager at det kun gælder den jord, som skal bortkøres??
Side 44m: Obs omkring maksimal bebyggelsesprocent samt antal etager er maksimal 5 (hvad
med taghusene??)
Side 55: 6.1 bebyggelsesprocenten må ikke overstige 170 for hver enkelt delmatrikel…??
Side 56:

6.3 Tekniktage??
6.4 Solceller samt teknikafskærmninger må maksimalt have en højde på 2,5 meter, hvilket
synes lavt/urealistisk.  

Side 57, pkt. 7.5: betonsøjler skal fremstå som et element, med glat overflade uden synlig
støbeside og uden affasning(punktet udgår). Dette fremgår ikke af kontraktvilkår(tilbud)
Side 57, Illustration D: Siddebænk i træ fremgår ikke af kontrakt/tilbud (evt. optionsarbejder)
Side 58 pkt. 7.14: Udvendigt: alu(naturelokseret). Værn i varmgalvaniseret stål.
Side 58 pkt. 7.15: Tagrender og nedløbsrør skal føres synligt!!. Vi kan ikke indbygge nedløb i
vægisoleringen. Det tillader byggeskadefonden ikke som god byggeskik for almennyttigt byggeri.
Vi vil tage et forbehold for skjulte løsninger i vægge.   
Side 59 pkt. 7.18. Tilbagetrukken stern udføres kun ved stern ved tag og ikke mellem stue og 1.
sal. Obs: bemærkning fsva forbehold for risikobehæftede forhold omkring sternløsning!
Side 59 pkt. 7.19. Tage med taghældninger under 30 grader skal… Omfang af krav for anvendelse



af Sedum, Stenurt eller tilsvarende skal begrænses ift. den nuværende aftale.
Side 59 pkt. 7.23: …..opdeling…. (udgår) da flere af felterne endnu ikke er projekterede.
Side 59 pkt. 7.25: Glas skal fremstå med klart planglas(skal tilføres natur. Vi må ikke tone og glas
er grønligt af natur)
Side 59 pkt. 7.26:  Bilag 2 erstattes af bilag 3.
Side 60 pkt. 7.28: Skure og overdækninger: Tage skal beklædes med sedum, stenurt mm. skal
afgrænses. Her kan det opfattes som fuldt omfang.
Side 60 pkt. 7.28: Illustration I: Solceller placeres på tag af taghuse….(maksimal højde i alt 2,5
meter over tag inkl. teknikhus er ikke realistisk)
Side 62, beplantning: Antallet af træer(50) – og herunder erstatning for samme – matcher ikke
tilbudt løsning(basis). Lokalplanen forudsætter derfor at optionerne skal aktiveres. 8.13
Stammeomfang for nye træer er beskrevet som 18 cm helt generelt. Må være erstatningstræer.  
Side 63:

pkt. 8.15. Der skal stedse være minimum 64 træer inden for delområde I. Omfanget ligger
væsentligt udover den tilbudte løsning og vil kræve tilgang fra optioner eller tilsvarende.  
Pkt. 8.18, Regnbed: Der kan(erstatter skal) etableres regnbede på matriklen….
Pkt. 8.19, Rodzonebed: Der kan(erstatter skal) etableres….

Side 64, pkt. 9.2, befæstelsesgraden på den enkelte ejendom må ikke forøges…? (Så må vi vel
bruge den nuværende befæstelsesgrad?)
Kortbilag 2: Basislandskab er ikke benyttet. Bilaget forudsætter at optioner tilkøbes.
Bilag 1, situationsplan: Plejecenter skal kunne opføres i 5 etager + taghuse og solceller
Bilag 2, Nordfacade: glasalufelter opdeles ved etageskel med blændpartier.
Bilag 4, længdesnit: Taghuse begrønnes ikke.
Bilag 5, Facadeudsnit:  

a. Sternløsning har vi en opmmærksomhed omkring og ønsker denne nærmere
belyst(Byggeskadefonden eller kan findes under løsninger, som er alment fælleseje – så
har vi et forbehold for udførelse heraf). Indtil vi er sikre på at løsningen er gangbar, skal
løsningen katagoriseres som et ”risikobehæftet forhold” i forbindelse med skema A. Så må
politikkerne være med i valget.   

b. Vinduer er placeret ”dybt” i snittet. Dette vil betyde, at der etableres en kuldebro rundt
omkring vinduesfelterne, som vil betyde en ringere energiramme og deraf behov for
yderligere solceller etc. Endvidere vil selve den udvendige lysning betyde en væsentlig
meromkostning for projektet(bygherre ift. tilbudt løsning)

Det foreslås, at vinduerne placeres med normal sætningsdybde, som muliggør at
isoleringen uhindret kan føres bag ved teglen.  

c. Snittet rummer svingarmsmarkiser, hvilket er en ændring ift. kontraktarbejderne(Screens).
d. Tegl indgår som en del af udhænget, hvilket er en merudgift. Det foreslås, at teglen

afsluttes under teglbjælken. Loft i kolonnaden er listebeklædning(lærk) på mørk bagplade.
 

Bilag 5, Facadeudsnit plejecenter vest:  
a. Teknikhuse: beklædes med aluminium og begrønnes eventuelt
b. Tilbagetrukken gesimsløsning…(som side 20, a.)
c. Vinduer og balustre: Opluk er synlige - er en merudgift.
d. Søjleelementer langs facader: Indbygget bænk er et optionel tilkøb.
e. Facade og loft i kollonade: udføres med listebeklædning

Bilag 6, Facadeudsnit plejecenter, gårdside:
a. Teknikhuse: beklædes med aluminium og begrønnes eventuelt
b. Tilbagetrukken gesimsløsning…(som side 20, a.)



c. Murstensudtryk: lys gylden teglsten – kan….
d. Vinduer og Balustre: Opluk er synlige(fjernes) Balustre/værn er i galvaniseret stål.

Bilag 7, facadeudsnit og snit, Botilbud:
a. Tilbagetrukken gesimsløsning(som side 20, a.) over stueplan er ekstra ift.

kontraktarbejder. Facader er her begroet – så den vil alligevel ikke blive fremhævet/kunne
ses.

b. Vinduer er placeret ”dybt” i snittet. Dette vil betyde, at der etableres en kuldebro rundt
omkring vinduesfelterne, som vil betyde en ringere energiramme og deraf behov for
yderligere solceller etc. Endvidere vil selve den udvendige lysning betyde en væsentlig
meromkostning for projektet(bygherre ift. tilbudt løsning)

Det foreslås, at vinduerne placeres med normal sætningsdybde, som muliggør at
isoleringen uhindret kan føres bag ved teglen.

c. Vinduer i stueplan: er tegnet med !ekstra horisontalt liggende” opsplitning af vinduesfelt,
hvilket udløser en merpris for projektet ift. kontraktarbejder.

Bilag 9 – detalje, hjørnevinduer i gården: Vinduet er optegnet anerledes end tilbudt løsning (se
evt. side 19, som viser oprindeligt tilbud/kontrakt.)
Bilag 10, Landskabsplan: Planen bør ændres til basislandskab fremfor at forudsætte at optioner
fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht. bygherreprojektorganisationens muligheder for
tilkøb/fravalg)
Bilag 11, Landskabsplan(udsnit/botilbud): Planen bør ændres til basislandskab fremfor at
forudsætte at optioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht.
bygherreprojektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg)
Bilag 12, Landskabsplan(udsnit/gårdrum i plejecenter): Planen bør ændres til basislandskab
fremfor at forudsætte at optioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht.
bygherreprojektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg)
Bilag 13, Landskabsplan(kedelstien): Planen bør ændres til basislandskab fremfor at forudsætte
at optioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht. bygherreprojektorganisationens
muligheder for tilkøb/fravalg)
Bilag 14, Landskabsplan(Stæhr Johansens vej): Planen bør ændres til basislandskab fremfor at
forudsætte at optioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht.
bygherreprojektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg)
Bilag 15, Landskabsplan(Emil Chr. Hansens vej – ”Klimaboulevard”): Planen bør ændres til
basislandskab fremfor at forudsætte at optioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht.
bygherreprojektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg)
Bilag 16, Landskabsplan(”Logistikvejen”): Planen bør ændres til basislandskab fremfor at
forudsætte at optioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht.
bygherreprojektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg)
Bilag 17a, Landskabsplan(”Kantzoner og landskabssnit”): Planen bør ændres til basislandskab
fremfor at forudsætte at optioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht.
bygherreprojektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg). Viser endvidere en ekstra
tilbagetrukken ”sternkant” mellem stue og 1. sal botilbud.
Bilag 17b, Landskabsplan(”Kantzoner og landskabssnit”): Planen bør ændres til basislandskab
fremfor at forudsætte at optioner fuldt leveres i forbindelse med udførelse. (aht.
bygherreprojektorganisationens muligheder for tilkøb/fravalg). Viser et regnvandsbed, som
måske kan udgå, da vi etablerer en forsinkelse via rør under terræn.
Side 91, reference brosten, trædæk: Indgår ikke i basistilbuddet/kontrakt.
Side 92, reference hegn/trælister: Indgår ikke i basistilbuddet/kontrakt.
Side 92, reference In situ støttemur med vandrille: Indgår ikke i basistilbuddet/kontrakt.



Side 92, reference pullert: Indgår ikke i basistilbuddet/kontrakt.
 
Venlig hilsen

Svend Erik Nielsen
Afdelingsleder - Nybyg

Hansson & Knudsen A/S
E: seni@hansson-knudsen.dk
M: 29697400
 




