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Til By, Byggeri og Ejendomme
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen vedrørende forslag til byintegreret campus i Frederiksberg
bymidte.
Rammelokalplanen vedrører området fra Falkoner Allé til Fasanvej mellem Lyøvej og Solbjergvej.
CBS’ eksisterende bygningsmasse i Frederiksberg bymidte er i dag intensivt udnyttet. Det betyder, at CBS har brug for mere plads. Ifølge
materialet vil vinderforslaget i den udskrevne konkurrence ”give en enestående mulighed for at udvikle en by– og samfundsintegreret
campus”.
Udvidelsen af CBS skal således placeres i flere bygninger på de gamle banearealer med flere grønne byrum og med fastholdelse af
”Ramblaen”, der går mellem Solberg Plads og Metrostationen på Fasanvej.
For borgere med handicap vil prioriteringen naturligvis være tilgængelighed i en sådan rammelokalplan.
Brugerrepræsentanterne vil henlede opmærksomheden på niveaufri adgang, adgangsvejenes underlag og af skridsikkert materiale,
handicapparkeringspladser og cykelparkering. Helt ude i en rammelokalplan skal tilgængelighed være indtænkt.
Over en årrække forventes det, at CBS opfører 5 bygninger på området. Med udbygningen vil der blive meget mere trafik mellem CBS’
bygninger og til og fra Metrostationerne. I en cykelby som Frederiksberg er det derfor vigtigt, at cyklister adskilles tydeligt fra den gående
trafik.
For brugerrepræsentanterne er det en god oplysning at have, at der beregnes en cykelparkering pr. 25 m2 bebygget areal og en
handicapparkeringsplads pr. 1 til 9 ordinære parkeringspladser stigende til 9 handicapparkeringspladser pr. 500 til 1000 ordinære
parkeringspladser.
Materialet viser, at borgere med handicap er indtænkt i rammeplanen. Derfor ser brugerrepræsentanterne frem til at følge udviklingen.
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Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 3756455
Kommune: Frederiksberg
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 205
Plannavn: for byintegreret campus i Frederiksberg bymidte
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 28. juni 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 6. september 2017
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Centerområde
Konkret anvendelse: Universitet
Specifik anvendelse: Blandet byområde
Planen er nu offentliggjort på w w w .plansystem.dk
Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3756455&type=20
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3756455&plantype=20&status=F

