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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
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REDEGØRELSE
INDLEDNING
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at offentliggøre lokalplan
205.
BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN
Baggrund for lokalplanen
CBS’ eksisterende bygningsmasse i Frederiksberg Bymidte er i
dag intensivt udnyttet. Derfor har CBS, i tæt samarbejde med
Frederiksberg Kommune og Metroselskabet samt med støtte fra
Realdania, gennemført en masterplankonkurrence om en udbygning af Solbjerg Campus for at skabe mulighed for udvikling
af campus.
Visionen for konkurrencen var at skabe rammerne for verdens
bedste byintegrerede campus til gavn for de studerende, medarbejdere, byens borgere og brugere.
Vinderen af konkurrencen blev C.F. Møller i samarbejde med
Transform og MOE og konsulent Chr. Wichmann. Vinderforslaget
er senere videreudviklet og viser, at CBS på Solbjerg Campus,
har en enestående mulighed for at udvikle en by- og samfundsintegreret campus, som de ideelle rammer for udvikling af CBS’
satsning på entreprenørskab og innovation.
Udbygningen af Solbjerg Campus på de gamle banearealer, består af en række bygninger og anlæg, der i sammenhæng skal
skabe et byintegreret campus. Masterplanen opdeler området i
tre nye byrum, der indrammes af nye og eksisterende bygninger
og sammenvæver campus med det øvrige Frederiksberg. Hvert
by- rum får sin særlige funktion og identitet. Der skabes en god
indretning og udnyttelse af udearealerne, med eksempelvis mulighed for flere kulturelle indslag, til glæde for studerende og
byens borgere.
Udviklingen af Campus forankres mellem de to metrostationer
Frederiksberg og Fasanvej, mens fodgængerpromenaden Ramblaen stadig vil stå som en rygrad gennem området, flankeret
af Den Grønne Sti. Således sikres det vigtige flow gennem området for både cyklister og fodgængere. Solbjerg Campus skal
fortsat fremstå grøn, men med en større kvalitet og funktionalitet i landskab og byrum.
Denne rammelokalplanen har til formål at styre planlægningen
af de overordnede, gennemgående træk og helheden, så sammenhængen indtænkes. Rammelokalplanen indeholder bestemmelser, som ikke er detaljerede nok til at kunne opføre lokalplanpligtigt byggeri efter, hvilket betyder, at nærmere
bestemmelser skal fastsættes i supplerende byggeretsgivende
lokalplaner. Rammelokalplanen indeholder bestemmelser om,
hvad området skal anvendes til, bygningsstrukturen inkl. volu-
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men, hvordan vej- og stisystemet samt parkering skal udlægges
og byrummenes udstrækning og indhold.
Det eksisterende byggeri, som denne lokalplan omfatter, har
hidtil været omfattet af lokalplaner. Disse lokalplaner aflyses af
denne lokalplan.
DET EKSISTERENDE OMRÅDE
Stedets karakter
Med en udvikling fra ’landsby til storby’ har byudviklingen på
Frederiksberg ikke fulgt et historisk traditionelt mønster med
anlæg af bebyggelser og byrum. Den nuværende Frederiksberg
bymidte er derfor ikke resultat af en formel byplan, men en følge af en udbygning af jernbanenettet i midten af 1800-tallet og
anlæg af Frederiksberg Station.
Lokalplanområdet i Frederiksberg bymidte er i dag bebygget
med to større bebyggelser; CBS’ hovedbygning på Solbjerg
Plads 3 på ca. 28.000 m2 og CBS’ bygning Kilen på ca. 11.000
m2 der tilsammen med bygningen på Howitzvej 60 huser ca.
4.500 undervisning– og studiepladser samt ca. 800
kontorpladser.
Området er i øvrigt præget af åbne, ubebyggede arealer på det
gamle baneterræn, hvorigennem rambla og cykelsti løber, og
hvor der er adgang til den underjordiske metrostation ved Nordre Fasanvej.
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Solbjerg Plads 3 er første del af udbygningen af Solbjerg Campus. Bygningen er i 4 til 6 etager og er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter efter arkitektkonkurrence i 1994. Bygningen,
som ligger i forlængelse af Frederiksberg Centeret, stod færdig i
år 2000. Bygningen er opbygget som en kamstruktur omkring
en intern gade kaldet Studenterstrøget, der har interne torve,
der støder op til kantine, bibliotek og store auditorier. Studenterstrøget er bygningens livsnerve, et rumforløb som anvendes
varieret ved forskellige arrangementer. Bygningens to nederste
etager rummer en stor del af CBS undervisningslokaler, mens
de øvre etager anvendes til kontorformål. Biblioteket er offentligt tilgængeligt og på grund af de lange åbningstider er der altid er liv i bygningen. Kantinen er også offentligt tilgængelig
med lange åbningstider på både hverdage og i weekender.
Bygningen Kilen, som er anden etape af udbygningen på Solbjerg Campus fra 2005, er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter efter arkitektkonkurrence. Bygningen er et atriumhus i
5 etager, som er bygget sammen med Solbjerg Campus’ landskab, idet græsklædte skråninger forlænges til interne trappeforløb i bygningens centrale rum. Den bærende ide for Kilen er
en dynamisk underetage, der inddrager livet og landskabet fra
de omkringliggende pladser, og bygningen gør det muligt at bevæge sig på tværs gennem huset. Kilen huser forskning og administration. På de nederste etager findes cafe, konference- og
undervisningslokaler samt grupperum til de studerende. Kilen er
blevet tildelt RIBA European Award 2006 og præmieret af Frederiksberg Kommune 2006 for godt byggeri.

Solbjerg Plads og CBS
hovedbygning

CBS bygning ’Kilen’ og fodgængerforbindelsen ramblaen

Howitzvej 60 i 7 etager er tredje etape af udvidelse af Solbjerg
Campus. Bygningen er opført i 1962 – 64 og ombygget i 2005 af
Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Bygningens etageareal er ca.
3.600 m2. Bygningen rummer auditorier, undervisningslokaler
og grupperum til de studerende samt kontorer og faciliteter for
opstartsvirksomheder.
P. Andersens Vandtårn, med en højde svarende til 4 etager, på
P. Andersenvej er opført i 1877 af arkitekt Vilhem Tvede. Vandtårnet, der forsynede den østlige del af Frederiksberg Kommune, var først en del af et privat vandværk, men blev i 1897
overtaget af Frederiksberg Kommune. I midten af 1990’erne
blev tårnet restaureret, så det kunne bruges til andre formål og
fungerede en kort overgang som kultursted med både teater og
udstillinger. Vandtårnet indgår nu i Solbjerg Campus, men har
ved lokalplanens udarbejdelse ingen funktion.

CBS bygning ved Howitzvej 60

Ved siden af Vandtårnet, P. Andersensvej 19, ligger en ældre
bygning i 2½ etage, der kaldes Funktionærboligen. Den fungerer som bolig for CBS’ udenlandske undervisere, der for en kortere periode har brug for en bolig. Alle øvrige bygninger og anlæg fra vandværkets tid er nedrevet.
Karrebebyggelsen mod sydvest er henholdsvis klassiske femetagers boligkarréer fra slutningen af 1800-tallet og starten af
1900-tallet og en karrébebyggelse opført i 2009.
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Byrum
De fleste af byrummene i Frederiksberg Bymidte er nye. De er
opstået som ’mellemrum’, der er placeret omkring en række eksisterende og nye funktioner. Bymidten består på den måde af
en række sammenkædede byrum med forskelligt udtryk, og der
findes ikke én central og særlig betydningsfuld pladsdannelse.
Der er derfor ikke et egentlig byrumshierarki, men byrummene
fungerer mere som knudepunkter i et netværk. De forbinder og
samler funktionerne, men er ikke destinationer i sig selv.

Solbjerg Plads med dens atmosfæriske elementer

I 2000 udskrev Frederiksberg Kommune en konkurrence om en
helhedsplan, der skulle sikre, at de mange nye funktioner blev
koordinerede, og at området kunne få et samlet kvalitetspræg.
Henning Larsen Architects vandt konkurrencen, og tegnede
også det nye Frederiksberg Gymnasium, en underjordisk udvidelse af biblioteket og et nyt fitnesscenter, som ligger under den
nye Falkoner Plads sydøst for dette lokalplanområde.
I forlængelse af arbejdet med helhedsplanen inddrog Frederiksberg Kommune SLA Landskabsarkitekter i et samarbejde om
byrummene mellem de nye bygninger. Samarbejdet mundede
ud i en byrumsplan, der skulle knytte området sammen og skabe nye møde- og opholdssteder.
Der opstod i alt fem nye byrum på arealet mellem Frederiksberg
Station og Fasanvej Station: Falkoner Plads, Solbjerg Plads, Solbjerg Torv, fyrretræslunden ’Pinetet’ og Metrostationspladsen/
Holger Thornøes Passage. Senere, da CBS’ bygning Kilen kom
til, blev denne forbundet med Solbjerg Plads via en grøn promenade, en ’rambla’ – et varieret grønt landskab, der strækker sig
fra ’Pinetet’ til Fasanvej Station.
Byrummene er anlagt af Frederiksberg Kommune, Metroselskabet og CBS med ønsker om at skabe sammenhæng på tværs af
området med byrum af høj kvalitet, der understøtter Frederiksbergs grønne identitet.
Lokalplanområdets omgivelser

Eksisterende situationsplan for byrum, campus vest. Arkitekt Marianne Levinsen
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Pinetet eller fyrretræslunden er
et yndet opholdssted for studerende

Ramblaen som det overordnede
og sammenbindende landskabstræk

Lokalplanområdet er mod øst afgrænset af et område med Frederiksbergs første station, der en af de få tydelige reminiscenser fra områdets tidligere anvendelse som jernbane. Banegårdsbygningerne omfatter en et-etages stationsbygning, et
pakhus og et to-etages posthus, opført i perioden fra 1864 til
1885. I 1992 blev banegårdsbygningerne fredet som et samlet
anlæg af kultur- og arkitekturhistorisk betydning. Bygningerne
anvendes i dag primært til restaurant og café med
udeservering.

Fasanvej Stationsplads ved en af
to nedgange til metroen

Bebyggelsen langs Nyelandsvej nordøst for lokalplanområdet er
klassiske fem-etagers boligkarréer fra slutningen af 1800-tallet.
De fleste er erklæret bevaringsværdige.
I 1996 blev Frederiksberg Centret opført i 4 etager som den
første nye bygning på det tidligere baneterræn. Centret er i
2015 udvidet med yderligere to etager oven på den eksisterende centerbygning. Parkeringsarealet i Centret er i den sammenhæng øget med 50 pct.
Området syd og sydøst for lokalplanområdet rummer mange offentlige funktioner. Her findes den tidligere politistation, retsbygning, brandstation, kirke og bibliotek samt nyere bygninger
til gymnasium og biograf. Fælles for bygningerne er, at de er
opført i høj arkitektonisk kvalitet. En solitær placering er også
et fællestræk, således at man frit kan bevæge sig mellem
bygningerne.

Retten ved Frederiksberg

Boligbebyggelserne på Howitzvej er fra anden halvdel af det 20.
århundrede. De placerer sig frit på matriklen uden præcis relation til omkringliggende veje eller bebyggelser og er omkranset
af interne grønne arealer.
Mod vest afgrænses lokalplanområdet af Nordre Fasanvej, der
er præget af etageboligbebyggelser fra slutningen af 1800-tallet
med butikker i stueetagen – overfor Fasanvej Station ligger
større dagligvarebutikker.

Frederiksberg Gymnasium

Eksisterende situationsplan for byrum, campus øst. Arkitekt SLA
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Området nord for projektområdet består primært af boligbebyggelse. På Nordre Fasanvej og Lyøgade ligger ældre karréer,
hvoraf en stor del er fra slutningen af 1800-tallet. Bebyggelsen i
den nordvestlige del har små aflukkede gårde, der alle vender
mod lokalplanområdet.
Frederiks Have-bebyggelsen, der ligger på Lyøgade og Sprogøgade, er et lejlighedskompleks fra 1982. Det er et tidstypisk
byggeri, der er orienteret mod lokalplanområdet, men er afskærmet med hegn og beplantning og på grund af et terrænspring ikke har direkte forbindelse til lokalplanområdet.

Kulturmiljø og bevaringsværdig bebyggelse
Den østlige del af lokalplanområdet er en del af det i kommuneplan 2017 udpegede kulturmiljøområde 1.5 for Centrum omkring Frederiksbergcenteret.
En vigtig forudsætning for Frederiksbergs udvikling til en storby
i Hovedstaden blev bl.a. anlægget af jernbanen og byggeriet af
Frederiksberg Banegård, der blev indviet i 1864. Der blev dannet et bycentrum mellem jernbanen og landsbyen ved Allégade.
Centrumdannelsen blev op gennem den sidste halvdel af det 19.
århundrede forstærket med byggeri af skoler, sundhedsfunktioner og rådhus med tilhørende brandstation. Et hosptialskompleks blev opført og gav efter flytning plads til domhus, bibliotek og politistation. Falconercenteret kom til i 1958 og
Frederiksbergcenteret i 1996 og de nye pladser sydøst for CBS

Frederiksberg Station
Stationen fik i en central
placering på Hovedstadens
jernbanenet, og det betød
udviklingsmuligheder for de
lokale industrier. En række
centrale byfunktioner blev også
placeret i stationsområdet,
hvilket blev begyndelsen til
Frederiksberg bymidte.

Hovedbiblioteket
Frederiksberg Kommunes
Hovedbibliotek opføres efter
amerikansk forbillede og føjer sig
til rækken af offentlige funktioner i
området.

Nedlæggelse af persontog
Med opførelsen af Københavns
Hovedbanegård i Bernstorffsgade
bliver togforbindelserne til
Frederiksberg ændret, og der
kører ikke længere persontog
til Frederiksberg Station.
Godstogstrafikken fortsætter.

1864

1911

Bro over jernbanen ved Fasanvej
Frederiksberg Kommune anlægger en
bro, der fører Fasanvej over jernbanen. I
forbindelse med anlæg af metroen i 2000
nedrives broen. Hermed fjerner man en
stor barriere for udviklingsmulighederne
omkring Fasanvej Station.

24
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Anlæg af S-togs linje
Persontrafikken bliver genoptaget
på Frederiksberg Station med en
nyanlagt S-togslinje og samtidig
opførelse af en ny stationsbygning
ved Falkoner Allé.
Baneterrænet udbydes til salg
Godstrafikken nedlægges, DSB udbyder
baneterrænet til salg, og der opstår
nye muligheder for byudvikling. Der
udarbejdes et samlet planoplæg for
opførelse af Frederiksberg Centret og en
udvidelse af CBS samt placeringen af
stationer til metroen.

1927

1934

1935

Falkoner Centret
Falkoner Centret, som er Frederiksbergs første
højhus, bliver opført på den gamle rådhusgrund
i 1957-58. Bygningen rummer i dag hotel,
konferencecenter, koncertsal og butikker og er et
kulturelt samlingspunkt i byen.

1958

1991

Frederiksberg Centret
Frederiksberg Centret indvies med 65
butikker, der understøtter Frederiksberg
bymidte som detailhandelscentrum.

1996

forstærkede i 2005 bymidten.
Denne lokalplan tager hensyn til og forstærker Kulturmiljøet
omkring Frederiksbergcenteret ved at give mulighed for en
tårnbygning eller anden markant bygning mod Frederiksbergcenteret, som fikspunkt eller ’anker’ for campusbebyggelsen.
Lokalplanområdet omfatter det bygningsfredede vandtårn på P.
Andersensvej 3. P. Andersens vandtårn ved arkitekt Vilhelm
Tvede blev opført i 1877 og taget ud af drift i 1947 og er siden
blevet fredet, primært på grund af dets væsentlige arkitektoniske kvaliteter.
Enhver ændring af fredede bygninger, udvendigt som indvendigt, kræver tilladelse fra fredningsmyndigheden (Styrelsen for
Slotte- og Kulturejendomme). Den gamle funktionærbolig opført
i 1903 ved siden af vandtårnet og klassisk karrébebyggelse opført i 1884 ved Kilevej 1 og 3 og Nordre Fasanvej 26 er udpeget
som bevaringsværdige i kommuneplanen. Der er foretaget en
SAVE-vurdering af de bevaringsværdige bygninger, der alle er
vurderet til bevaringsværdi 4, på nær vandtårnet, der er vurderet til bevaringsværdi 3.
De bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Indvendige ombygninger, som ikke ændrer bebyggelsens
ydre karakter er undtaget.

Funktionærbolig og det fredede
vandtårn.

Frederiksberg kommune er der foretaget en registrering af alle bygninger
opført før 1940, og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværdi.
Udpegningen af bevaringsværdige
bygninger i Kommuneplan 2017 tager
udgangspunkt i denne registrering og
udpegede bevaringsværdige bygninger i gældende lokalplaner.

Optaget i Kommuneplan 2017
F
Fredet

1

2

3

4

Høj bevaringsværdi

5

6

7

Middel bevaringsværdi

8

9

Lav bevaringsværdi

Denne rammelokalplan giver mulighed for at omdanne, nedrive
BYOMR ÅDET / TIDSLINJE
CBS og helhedsplan
CBS’ nye bygning til undervisning
og forskning på Solbjerg Plads
indvies. Bygningen er 1. etape af CBS’
samlede udbygningsplaner i området.
Samtidig udarbejdes en helhedsplan for
området, der peger på placering af nye
bygninger, og hvordan der kan skabes
sammenhængende byrum.

2000

2003

Metrolinjen
Mellem Nørreport og Vanløse indvies
gennem baneterrænet i en såkaldt ’cut
and cover’-løsning, der gør det muligt at
udnytte terrænet oven på.

Anlæg af Cityringen
Anlæg af Cityringen går i gang. I
anlægsperioden, der løber frem til 2018,
byggepladser for metroen.
Falkoner Plads
Omkring et nyt byrum, Falkoner
Plads, bygges det nye Frederiksberg
Gymnasium, og Hovedbiblioteket
udvides med et underjordisk afsnit, der
belyses med ovenlys fra pladsen over.

2004

2005

Kilen
2. etape af CBS’ udbygning sker med
bygningen af Kilen. Bygningen rummer
administration og undervisning, og
en grøn rambla forbinder nu CBS’
bygninger.

Falkoner Biografen
Biografcenteret, der opføres på
Sülows Allé, har seks biografsale
og plads til 760 gæster. Oven på
biografen etableres ungdoms- og
familieboliger.

2007

Cityringen i drift
Når Cityringen kommer i drift,
bliver Frederiksberg Station
en krydsningsstation mellem
de to metrolinjer med en ny
stationsnedgang og forplads i
Holger Tornøes Passage.

2010

2012

Retsbygningen
I forbindelse med implementeringen af
domstolsreformen, opføres der en udvidelse af Retten
på Frederiksberg i form af en selvstændig nybygning
som supplement til det fredede domhus.

K O N K U R R E N C E P R O G R A M

F O R

2015

2019

Ombygning af Frederiksberg Centret.
Der tilføjes to etager, og
centret er udvidet med 25 butikker.
facaden mod Solbjerg Plads åbnes mere op.

B Y I N T E G R E R E T

C A M P U S
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eller sammenbygge Funktionærboligen med ny bebyggelse på
en række vilkår, der skal specificeres i kommende byggeretsgivende lokalplan(er).
De fredede og bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet er vist på kortbilag 6.
Bevaringsværdig beplantning
Træer, der er over 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres
uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
I efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner skal bevaringsværdige træer konkret udpeges.
LOKALPLANENS INDHOLD
Med denne rammelokalplan ønsker Frederiksberg Kommune at
fastsætte hovedprincipper for en langsigtet udvikling af dette
byudviklingsområde, hvor der skal sikres mulighed for udvikling
af regionalt betydende campusmiljø med undervisnings- og
forskningsinstitutioner. Planen skal være så robust, at den kan
optage ændrede fysiske og funktionelle behov for bygninger og
byrum som ikke er kendt ved planens vedtagelse. Ændringer
kan ske inden for de vedtagne hovedprincipper ved udarbejdelse
af byggeretsgivende lokalplaner.
Der skal sikres hovedprincipper for en hensigtsmæssig trafik- og
parkeringsbetjening af hele området over den forventede etape-

GRØNNINGEN

PARKAUDITORIET
VANDTÅRN

METROBYGNING
NORD

FUNKTIONÆRBOLIG

CBS TÅRNET

TERRASSEHUS
STUDENT & INNOVATION
HOUSE

METROBYGNING
SYD

BYRUM
Howitzvej

METROPLADSEN
CBS PLADS

Oversigt over bygninger og byrum og deres indbyrdes placeringer. Forslaget er en viderebear12

bejdning af vinderprojektet fra masterplankonkurrencen og viser en mulig udbygning hvilket
vil sige at bygningerne inden for rammerne af denne lokalplan kan ændres.

vise udbygning - også set i forhold til den gode betjening med
metro i begge ender.
Rammelokalplanens fastsætter hovedprincipper for placering og
omfang af ny bebyggelse til et byintegreret undervisningscampus i samspil med grønne og urbane byrum, der skal være attraktive opholds- og aktivitetsarealer for campusområdet og Frederiksberg Bymidte.
Rammelokalplanen fastholder metrostationspladsen ved Nordre
Fasanvej Station, samt fodgængerpromenade og Den Grønne Sti
gennem området.
Projektets udformning
Hovedgreb
Det eksisterende campusområde omkring CBS, har med landskabselementer som ramblaen og Solbjerg Plads en stærk identitet og karakter som et grønt campus, kombineret med bygninger af høj kvalitet. Den nye campusplan fokuserer på at bevare
og forstærke disse kvaliteter, ved at skabe nye bygninger og byrum, der respekterer de eksisterende værdier og udtryk.
Omkring Ramblaen skal skabes en ny serie af byrum - Metropladsen, CBS-Pladsen, Grønningen sammen med den eksisterende Solbjerg Plads. De 4 byrum skal nedbryde områdets
skala, og danne en bred variation af muligheder, stemninger og
relationer. Flere af byrummene er indrettet til brug for CBS,
men fælles for dem alle er, at de vil være en intergreret del af
byen og åbne for hele Frederiksberg. I alle møder med den omkringliggende by er der mulighed for mødesteder og sammen-

En af de bærende idéer er at udlægge
en serie af forskelligartede byrum i forlængelse af de allerede eksisterende.

Bygningerne knytter sig til byrummene
og rammer dem ind så de bliver rumligt
afgrænsede.

Situationsplan af det påtænkte byggeri og byrum.
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smeltninger af bl.a. trafik og grønne elementer, for at udbygningen af campus kan blive en naturlig integreret del af
omgivelserne, og samle mange forskellige brugergrupper. At
starte planlægningen af et nyt campusområde med at definere
byrummene fremfor bygningerne, giver mulighed for at skabe
en bymæssig og mangfoldig stemning omkring CBS.
Nye bygninger på campus skal have et forholdsvis lille fodaftryk, så der bliver mest muligt areal til byrum og byliv. Bygningerne skal orienteres og disponeres så de er optimeret i forhold
til sol, skygge, vind og i relation til byrummene. Disse intentioner er fastholdt i lokalplanen gennem byggefelternes udstrækning og højder mv.
Arkitektur
Omkring Ramblaen og de 4 byrum fortættes med nye bygninger. De nye bygningers arkitektur skal afspejle de omkringliggende byrum, fra mere ’klassisk Frederiksberg’ omkring Metropladsen til mere ’moderne’ omkring Solbjerg Plads.
De mest aktive og offentlige funktioner skal placeres i stueetagen mod de primære byrum, der med visuelt åbne facader giver
omverdenen mulighed for indblik i universitetets dagligdag for
at fremme interaktion med det omgivende samfund.
Metrostationerne på Metropladsen ved Fasanvej og Frederiksberg Station ved Solbjerg Plads 3 er forbindelsen mellem CBS
og resten af byen. Her skal universitetet vise sig tydeligst og
gerne med markante bygninger. Derfor skal de to områder fortættes med de største bygningsvolumener, så det er muligt at
holde et mere grønt og åbent indre omkring Grønningen CBS
Parken. Mod øst skal overgangen markeres til campus med
CBS-Tårnet, der vil være synligt fra metroopgangen og Falkoner
Allé. Mod vest bliver Metropladsen et på én gang klassisk og
moderne byrum, indrammet af de markante portalbygninger
over Ramblaen. De to punkter knytter by og universitet sammen, og skaber glidende overgange mellem by og institution.

Visualisering af Metrobygning Nord og Syd med Metropladsen i
forgrunden
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Visualisering af Parkauditoriet med CBS Pladsen i forgrunden

Metrobygning Nord
Metrobygningen er masterplanens bygningsmæssige største volumen. Bygningen skal interagere med byen, metroen og ramblaen og samtidig tilbyde dedikerede studiezoner, forsker- og
start-up-miljøer tæt forbundet med de grønne omgivelser. Bygningen vil få store atrier og en dynamisk indretning med mulighed for store, fleksible undervisningslokaler og for at mødes på
kryds og tværs. Bygningen vil have flere tagterrasser, som sikrer en god inde- uderelation for forskere, studerende og øvrige
ansatte. Placering og udforming af tagterrasser vil tage højde
for indbliksgener og evt. støjgener ift. naboer.
Metrobygning Syd
Metrobygning syd tænkes enten anvendt til administration, undervisning eller til et entreprenørskabskollegium for innovation
og entreprenørskab. Et kollegie vil blive centralt beliggende ved
Metropladsen og forbundet med Metrobygning Nord. Herved kan
der opnås synergieffekt mellem kollegieboligerne for entrepeneurskab og studie- og forskningsmiljøet i Metrobygning Nord.
Kollegiet vil være placeret på et af campus’ meget aktive pladser, og vil indgå naturligt i campus og i byens liv.
Mod boligbebyggelserne mod vest aftrappes metrobygningernes
højde med tagterrasser. Placering og udforming af tagterrasser
vil tage højde for indbliksgener og evt. støjgener ift. naboer.
Auditoriebygningen
Mellem CBS-pladsen og CBS-parken placeres Auditoriebygningen, som det sociale og faglige omdrejningspunkt. Med fleksible
undervisnings- og multirum kan bygningen bruges til at huse
både konferencer og daglig undervisning, og bliver dermed en
vigtig del af hverdagslivet på CBS.
Auditoriebygningen henvender sig både mod CBS-pladsen og
Grønningen og tilbyder uderum til ophold og særlige
arrangementer.

Visualisering af Terrassehuset med Gønningen i forgrunden

Visualisering af CBS Tårnet med Solbjerg Plads i forgrunden
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Mod de eksisterende boliger nord for campus er bygningens
højde reduceret, for at sikre dagslysforhold for bagvedliggende
bebyggelse.
Terrassehuset
Den terrasserede bygning øst for CBS Parken trækker Grønningens grønne karakter med op på huset og tilbyder vestvendte
uderum for studerende og ansatte. Terrassehuset vil komme til
at indeholde helt nye undervisnings- og studiefaciliteter til de
eksisterende faciliteter på Solbjerg Plads 3, der med de visuelt
åbne og transparente studiearealer bindes sammen med
parken.
Tårnet
Mod øst vil CBS Tårnet markere CBS på Solbjerg Plads mod Frederiksberg Station, Frederiksberg Centret, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Bibliotek. Tårnet er en om- og udbygning af den eksisterende østlige ankomst til Solbjerg Plads 3. De
eksisterende facader bygges om og bliver transparente, så bygningen byder besøgende velkommen. Stueetagens åbne glasfacade fremmer samspillet mellem bygningens indre liv og pladsens liv, der naturligt forbindes med Ramblaen og Den Grønne
Sti.
Boliger
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning giver mulighed
for etageboligbebyggelse indenfor denne rammelokalplans område, og det forventes at det primært bliver kollegieboliger, gæsteboliger til gæstelærere og udvekslingsstuderende, for at understøtte det byintegrerede campus.
Jf. Kommuneplanen skal boliger være gennemlyste, dog kan
små boliger som kollegieboliger, der minimum skal være 15 m2
nettoareal inklusive bad og toilet, være ensidigt belyste, med
mindre boligerne er nordvendte eller beliggende ud mod stærkt
trafikerede veje og jernbaner.
Kollegie- og studieboligerne i projektet understøtter målet om
at udvikle Frederiksberg Kommune som videns- og studieby.
Byen skal have mere ud af de mange unge og studerendes tilstedeværelse og den dynamik og det byliv, som en pulserende
studieby giver. Uddannelsesinstitutionerne på Frederiksberg er i
vækst i forhold til antal studerende og efterspørger i høj grad
kollegie/studieboliger. Navnlig yngre uddannelsessøgende søger
mod Frederiksberg, hvilket skaber behov for strukturudvikling
af Frederiksberg Kommune med henblik på etablering af kollegie- og studieboliger nær uddannelses-, forsknings- og
læringsfaciliteter.
Denne rammelokalplan giver mulighed for at etablere kollegieboliger i den vestlige del af lokalplanområdet. Det forventes at
kollegiebyggeriet vil blive på 7-8.000 m2 med 150-200 boliger.
Nærmere bestemmelser om byggeriets udformning vil blive
fastsat i senere byggeretsgivende lokalplan.
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Opholdsarealer
Jf. Kommuneplanen skal der som minimum sikres 30 % af bruttoeetagearealet til opholdsarealer ved kollegieboliger og 10 %
ved undervisnings- og erhvervsbebyggelse.
Dette sikres i denne rammelokalplan ved at udlægge en række
større karaktergivende urbane og grønne pladser og byrum
med sammenhæng til supercykelsti og rambla og ved at give
mulighed for store altaner og tagterasser.
Kantzoner
Kantzonen er overgangen mellem bygning og byrum. Kantzonen
bidrager til oplevelsen af en varieret by, højner byrummets kvalitet, formidler ejerskab og understøtter bylivet ved at skabe
plads til ophold og mødesteder langs bygningerne. I forbindelse
med boliger eller andre private rum i stueetagen, understøtter
kantzonen privatheden ved at skabe distance mellem den private sfære og det offentlige byrum. Samtidig kan kantzonen indrettes som en halvprivat zone til ophold og beplantning. En bred
kantzone kan indrettes som forhave eller fællesareal af mere
privat karakter.
I forbindelse med publikumsorienterede funktioner vil der kunne
være en åben kontakt mellem bygning og byrum ved f.eks. at
byrummets belægning er trukket helt frem til facaden. Her benyttes kantzonen typisk til udeservering, vareudstilling eller tilsvarende funktioner, der understøtter bylivet.

Eksempel på en smal kantzone
med beplatning langs facaden

Eksempel på en kantzone hvor
man har trukket opholdsmøbler
ud i byrummet.

Rammelokalen oprerer med 2 typer af kantzoner:
Den smalle kantzone
Kantzonen placeres mellem Campusbyggeri og de primære byrum og 0,6 m og kan både være udsparringer i bygningsfacaden, og markeringer i belægningen foran bygningen. Kantzonen
kan være en markering af indgange, beplantningsbælter og sokler eller plinte hvor man kan tage ophold.
Den brede kantzone
Kantzonen placeres ud mod Grønningen hvor der skal være mulighed for at tage ophold på større terrasser i tilknytning til undervisningsbyggeriet. Kantzonen kan være hævet, men må ikke
være en barriere for samspil med offentligheden. Kantzonen har
en minimums bredde på 4 meter men fastlægges endeligt i en
supplerende lokalplan.
Andre steder er der mulighed for en visuel byintegration, forstået på den måde, at kanten eller grænsen mellem nabobebyggelsen og campus bearbejdes, så den fremstår både afgrænset
men også imødekommende fra begge sider. Diagram nedenfor
viser overvejelserne, men er kun vejledende og vil blive genstand for yderligere bearbejdning i forbindelse med fremtidige
byggeretsgivende lokalplaner.

Eksempel på en smal kantzone
med opholdsmuligheder indbygget i facaden.

Eksempel på en bred kantzone
med ophold af mere halvprivat
karakter langs facaden.
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Mulig integration mellem de smalle gårdrum Langs Nordre Fasanvej og Metrobygning Nord. Naboerne får herved adgang til mere plads og grønt. En
løsning hvor beboere kan bruge CBS arealer, men ikke omvendt. Løsningen
er drøftet med beboere til følgegruppemøder, og er en mulighed for god integration naboerne imellem.

Byrum
Metropladsen
Metropladsen vil i højere grad end i dag fungere som områdets
ankomstplads. Den bliver bedre rumligt defineret med de kommende bebyggelser og samtidig indeholde flere funktioner. Den
skal fungere som et link til Frederiksberg, og bygge videre på
områdets karakteristiske bylommer. Pladsen skal opstå som et
siderum til Nordre Fasanvej og afsluttes med en markant portal
hen over metronedgang og Rambla. Metropladsen er en tydelig
del af Frederiksbergs byrum, men skal også bebos af CBS – en
sammensmeltning af by og universitet.

Visualisering af Metroplads ved Fasanvej. Byrummet rammes ind af nye bygninger og skaber et
portmotiv som indgang til bymidten og campusområdet. Pladsen suppleres med publikumsorienterede stueetager og opholdszoner på solsiden.
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Metrobygning
Nord

CBS-pladsen
CBS-pladsen skal være en ny central pladsdannelse, der flankeres af Kilen, Vandtårnet, Funktionærboligen og den nye auditoriebygning. Pladsen vil med sin størrelse være det på én gang
både formelle og uformelle byrum på CBS, hvor man naturligt
foretager immatrikulation, dimission, udstiller, open air forelæser etc.
Grønningen
Grønningen skal være campus’ grønne hjerte med en grøn,
uformel og levende stemning. Områdets omgives af auditoriebygningen mod vest og terrassehuset mod øst.
Terrænet skal formes til en sydøstvendt ’skål’, med særligt gode
opholdsmuligheder i sol og læ – som samtidigt kan benyttes til
tilskuerpladser ved arrangementer. Et større vandelement, Den
Blå Sløjfe, skal samle parkens forskellige sider i ét greb. Med inviterende siddekanter og sammenhængende stiforløb aktiveres
hele Grønningens flade, og giver et socialt og visuelt holdepunkt
i rummet både for CBS studerende og ansatte samt forbipasserende og omkringboende.
Howitzplads
Byrummet skal have en uformel, aktiv og levende stemning og
skal indrettes som et rekreativt offentligt byrum for alle. Byrummet skal være disponeret for både uformelle aktiviteter og
pitstop aktiviteter ud mod Den Grønne Sti. Langs den vestlige
del af byrummet etableres en ny rampe til Kilens parkeringskælder som konsekvens af, at rampen ved Kilevej fjernes. Byrummet skal skabe tydelig visuel og funktionel sammenhæng
mellem byen og SCD Campus i form af Howitzvej 60, Kilen og
Den Grønne Sti.

Visualisering af Grønningen med vandelementet, der både fungerer som trækplaster for studerende og forbipasserende og som opsamlingsbassin for regnvand. Der er mulighed for ophold
langs bygningernes kanter (kantzoner) og i det grønne rum.
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Solbjerg Plads
Solbjerg Plads er et levende og moderne byrum med flow og
energi og er områdets andens ankomstplads. CBS-Tårnet skal
give CBS en tydelig og imødekommende ankomstsituation fra
øst. Pladsen forbindes naturligt med Ramblaen og sikrer et varieret, levende og grønt byrum, der tager imod besøgende og
brugere på en åben og inviterende måde.
Trafik

Solbjerg Plads reetableres efter
metrobyggeriet er færdigt.

Trafiktal og parkeringsscenarier belyst i nedenstående punkter
er beregnet ud fra det skitserede forslag på 33.500 m2 nyt
byggeri.
Rammelokalplanens område er trafikalt yderst attraktivt beliggende. Både Fasanvej og Frederiksberg metrostationer gør, i
dobbelt forstand, det til et stationsnært kerneområde.
Rammelokalplanen tager højde for, at Fasanvej metrostation
kan blive en omstigningsmetrostation i forbindelse med en
eventuel kommende metrolinje - Fasanvejslinjen. Som grundlag
for planillustration (til højre) ligger forudsætningerne, at Howitzvej indsnævres til ensrettet vej og at Den Grønne Sti i anlægsfasen omlægges til Howitzvej. Der etableres cykelparkering ved
stationsforpladsen.
Der er hyppige afgange for flere busruter på henholdsvis Nordre
Fasanvej og Falkoner Allé.
Den Grønne Sti går igennem området fra Falkoner Allé til Howitzvej/Nordre Fasanvej.
Ramblaen for gående strækker sig fra Fasanvej Station til Solbjerg Plads og den giver gode forhold for at nå de forskellige
bygninger på campus til fods.
Ankomsten med bil til campus vil i fremtiden hovedsageligt ske
som i dag fra Nyelandsvej. Der skal herudover skabes en adgang til parkering via Howitzvej, så nedkørsel til parkering under Kilen flyttes væk fra Kilevej.
I dag er der i alt 327 parkeringspladser omkring CBS; 54 pladser i kælderen under Kilen med adgang fra Kilevej, 72 pladser i
kælderen under Solbjerg Plads 3 og 201 pladser på terræn bag
Solbjerg Plads 3, alle med adgang fra Nyelandsvej.
I fremtiden planlægges der ca. 3 parkeringspladser med adgang
fra Kilevej ud over de eksisterende 8 ved Kilevej 3, ca. 67 pladser med adgang fra Howitzvej og ca. 306 pladser med adgang
fra Solbjerg Plads via Nyelandsvej.
Dette medfører, at antallet af parkeringspladser, som tilgås via
Nordre Fasanvej, reduceres med ca. 51 dvs. en reduktion på i
alt ca. 102 ind- og udkørsler fra Nordre Fasanvej. Det forudsættes, at 1 p-plads genererer 2 ture.
Adgangen til parkeringskælderen under Kilen flyttes til rampe
20

Mulig placering af en eventuel
fremtidig metrostation på Fasanvejslinjen. I 2018 forventes en udredning af Fasanvejslinjen. En
kommende byggeretsgivende lokalplan vil derfor ske i nært samarbejde med Metroselskabet.
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Trafik og bevægelse i området.

Solbjerg campus er centralt placeret på Frederiksberg og

Den megen cykeltrafik understøttes af cykelparkering

velintegreret i byens transportnetværk. Området
mange steder på campus - både ved ankomstpunkterne til
viayderst
Howitzvej.
Parkeringskælderen udvides
i mindre omfang, og
betjenes af to metrostationer, samt en række buslinier (linje
området og i umiddelbar tilknytning til CBS’ bygninger.
i alt
medfører
enløber
vækst
på ca. 134 ind- og udkørsler fra Ho71, 73,
74, 30, 18 og 4A), det
og endelig
Frederiksbergs
og Københavns grønne cykelrute gennem området.
Med bil er Solbjerg Campus mere svært tilgængelig, og
witzvej
(adgang til 67 parkeringspladser).
Dette vurderes ikke,
Overordnet set er der tale om et område med kraftig trafik i
det er kun muligt at ankomme fra øst (Nyelandsvej) og
at medføre
mærkbare
på er fra Nyelandsvej,
kanten og et fredeligt
‘indre’ med primærtfremkommelighedsændringer
bløde trafikanter.
vestsiden (Kilevej). Den primære indgang
og den er i dag en flaskehals på travle tidspunkter,
Howitzvej.
Den grønne cykelrute udgør en væsentlig kvalitet i forhold til

fordi det også er indgangen til Frederiksberg Centrets

at integrere området med resten af byen, fordi den skaber

parkeringsanlæg.

I den
sammensætningen af parkeringset stortfremtidige
flow af mennesker fra situation
hele byen gennemvil
området.
Ruten fungerer både som pendlerrute og som rekreativ
pladstyperne med adgang fra Solbjerg Plads ændres i forhold til
rute og tiltrækker således mange forskellige mennesker
i dag.
af der
terrænparkering
reduceres fra 201 til ca. 88
fra heleOmfanget
byen. Det er bl.a. en rute,
flittigt benyttes af
forældre, der cykler med deres børn. Det giver mulighed for
pladser,
og i stedet hæves omfanget af kælderparkering fra 72
interaktion mellem CBS’ brugere og byens borgere.
til ca. 218 pladser.
Kælderparkering giver generelt mindre korttidsparkering end
terrænparkering, så på trods af, at antallet af parkeringspladser
ved Solbjerg Plads samlet set stiger med omkring 33 pladser, vil
den ændrede fordeling mellem terrænparkering og kælderfordeling resultere i et forventet mindre fald i trafikmængden på ANALYSE
Solbjerg Plads.

Transportmåder
Fodgængerrute
Cykelrute
Bilrute
Busrute
Metronedgang

Tællesteder og antal
Busstoppested (POMS)
Tællested biler (begge retninger)
Metronedgang
Tællested cykler (begge retninger)

1.000

Antal i gennemsnit over et døgn på
de undersøgte steder
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Bilparkering
Det er i kommuneplanen fastsat for dette rammeområde 1.C.1,
at parkering skal være i konstruktion. Denne rammelokalplan
fastsætter, at ny bilparkering skal etableres i konstruktion (parkeringskældre). Dog bliver der mulighed for, at fastholde parkering på terræn mod nordskel nord for P. Andersens Vej og på
’trekantgrunden’ ved vejen Solbjerg Plads. Der kan i nordvendte
nicher etableres få parkeringspladser i form af korttids- og han-

21

dicapparkeringspladser, så der bl.a. sikres en god tilgængelighed til handicapparkeringspladser og parkering for service- og
leverandørbiler til campus.
Der fastsættes med rammelokalplanen en overordnet struktur
for bilparkering i hele området. Der skal etableres parkeringskældre under terrassehusene, i sammenhæng med eksisterende parkeringskælder under Solbjerg Plads 3, og under den nordlige metrobygning. Den eksisterende parkeringskælder under
Kilen udvides. Derudover kan der etableres en parkeringskælder
mellem Howitzvej 60 og Kilen. Således begrænses biltrafik til
periferien af selve campus, som derved fredeliggøres for de bløde trafikanter, og byrum friholdes for terrænparkering til glæde
for studerende, besøgende og byen i det hele taget.
Kommuneplanens parkeringsnorm for bilparkering i stationsnære kerneområder kan for institutioner og undervisning nedsættes til 1 pr. 200 m2 og 1 plads pr. 100 m2 erhverv og parkeringsnormen for studieboliger er fastsat til 1 pr. 200 m2. Krav til
antal parkeringspladser til biler i tilknytning til kollegieboliger,
institutioner og undervisning kan fastsættes på baggrund af en
B. CBS PLADS C. CBS PARK
konkret
vurdering.
B. CBS PLADS
C. CBS PARK
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Eksisterende bebyggelse indenfor delområde II og III er på
43.451 m2 og ved fuld udnyttelse af rummeligheden for ny bebyggelse på ca. 33.500 m2 skal der samlet indenfor delområde
II og III være ca. 380 bilparkeringspladser. Heraf skal minimum
8 indrettes som handicapparkeringspladser på terræn, hvoraf 4
skal være til kassebiler.

CBS’ LØSNINGSFORSLAG - B (med bilparkering i nicher nord for Solbjer
Parkeringsbalance for biler ved etapevis udvidelse af Solbjer
Der er i dannet
dag 72 parkeringspladser
under Solbjerg Plads-bygninNorm
pba. bruttoetagearealer
gen og 54 pladser under Kilen. Derudover er der 201 parkeringspladser på terræn på P. Andersens Vej.

Da området forventes
Eksisterende
forholdudbygget fra vest mod øst, er det vurderet i hvilken etapevis takt, der kan tillades opretholdt
terrænparkering.

Forudsætninger lagt til grund for viste Scenarie,

Der er i dag 43.451 m2 bebyggelse i delområde II og III, der ud
201
72
fra parkeringsnormen udløser krav om 217 parkeringspladser.
I forbindelse 54
med etape I skal der i byggeretsgivende lokalplan
fastsættes bestemmelser om etablering
ca. 69 nye parkeEksisterendeaf
byggeri
parkering i kælder
ringspladser ved fuld udnyttelse afUnderjordisk
det maksimale
antal etageParkering på terræn langs skel
2
meter (ca. 18.736 m ) under metrobygning
nord og syd/Kilen,
Biltrafik
ca.
30 terrænpladser i ’lommer’
nord for Solbjerg Plads 3
Fodgængere
Imens
alt: 327
p-pladser
skal nedlægges. Herved bliver der Cykleltrafik
i forhold til normen et ’overskud’ på ca. 59 pladser.

d for Solbjerg Plads 3)

af Solbjerg Campus,

Der beregnes 1 plads/200 m² for eksisterende by
Der beregnes 1 plads/200 m² for fremtidigt unde
Der beregnes1 plads/200 m² for fremtidigt kolleg

* Hvis det fastholdes at der ikke må etableres by
vil det medføre en reduktion i antal mulige p-plad

** I Frederiksbergs kommunes notat vedr. begræ
tilladelse til etablering af dybe konstruktioner, hv
hvis der skal bygges i mere end 1 plan under jor
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n i antal mulige p-pladser i Metrobyginng Nord.
Underjordisk parkering i kælder

Eksisterende byggeri
Fremtidigt byggeri
Underjordisk parkering i kælder

Parkering på terræn langs skel

Parkering på terræn langs skel

nes notat vedr. begrænsninger for byggeri nær drikkevandsboringen
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Biltrafik
Biltrafik
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Cykleltrafik
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I alt: 327 p-pladser
end 1 plan under
jord.
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Etape 4 - Fuldt udbygget Campus

Parkeringsbalance for bil-parkering : med P-kælder under Metrobygning Syd, Metrobygning Nord og Terrassehuset
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-8

I alt: 376 p-pladser

vil balancen vise en overskydende kapacitet på 4 pladser.

Diagram, der viser de forventede parkeringsetaper. Etapedelingen følger udbygningstakten
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1/200 m² norm
P-norm og balance - efter Etape 3

P-norm og balance - efter Etape 4

Eksisterend

M
M
E
T

Samlet par
Samlet P

Balance (N

I forbindelse med etape II skal skal dette ’overskud’ opfylde
parkeringskravet for det maksimale antal etagemeter (4.939 m2)
for auditoriebygningen, mens ca. 42 terrænpladser skal nedlægges. Herved bliver der i forhold til normen et ’underskud’ på 8
pladser.
I forbindelse med etape III skal der i byggeretsgivende lokalplan fastsættes bestemmelser om etablering af ca. 90 parkeringspladser ved fuld udnyttelse af det maksimale antal etagemeter (ca. 4.270 m2) under terassehuset, mens ca. 41
terrænpladser i skal nedlægges. Herved bliver der i forhold til
normen et ’overskud’ på ca. 20 pladser.
I forbindelse med etape IV skal dette ’overskud’ opfylde parkeringskravet for det maksimale antal etagemeter (4.824 m2) i
Tårnet. Herved bliver der i forhold til normen et ’underskud’ på
ca. 4 pladser.
Hvis der ikke er fundet løsninger herfor i de byggeretsgivende
lokalplaner, enten ved et lavere antal byggede kvaratmetre eller
indpasning af ekstra parkeringskælderpladser, kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra lokalplanens bestemmelser om parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der sker en
indbetaling til kommunens parkeringsfond. En eventuel dispensation skal behandles i henhold til planlovens § 19 og 20.
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Cyklister
Fodgængere

Zoner hvor der kan etableres cykelparkering
Herudover placeres der 20 pct. indgangsnært
Mulighed for cykelparkering i kælder

Cykel- og gangforbindelse foregår primært som i dag. Den Grønne Sti og Ramblaen bevares. P. Andersens Vej opgrades for cykler, da der i fremtiden ikke vil være parkering i begge sider. Cykelparkering er både i lettilgængelige kældre og på terræn. Ca. 20 pct. placeres nær indgange, hvilket ikke er markeret på kortet.
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Cykelparkering
Der fastsættes i rammelokalplanen en overordnet struktur for
cykelparkering i hele området. Cykelparkering skal etableres i
større udlagte zoner på terræn, samt nær indgange på både
terræn og i lettilgængelig kældre, primært under Auditoriebygningen og under både den nordlige og sydlige metrobygning. De
centrale byrum friholdes mest muligt for større mængder cykelparkering for at skabe gode forhold til aktivitet og ophold.
Kommuneplanens parkeringsnorm for cykelparkering til institutioner og undervisning er fastsat til 1 pr. 25 m2 og 2 pr. kollegiebolig. Krav til antal parkeringspladser til cykler i tilknytning til
kollegieboliger, institutioner og undervisning kan fastsættes på
baggrund af en konkret vurdering.
Der er ud fra en trafik- og parkeringsanalyse foretaget en konkret vurdering af cykelparkeringsbehovet. Delområde II og III
er vurderet under ét, både med hensyn til eksisterende og ny
bebyggelse ud fra kommuneplanens nuværende
cykelparkeringsnorm.
Det er vurderet, at der skal etableres 1 cykelparkeringsplads pr.
25 m2 bebyggelsen for både ny og eksisterende institutions-, erhvervs- og undervisningsbebyggelse. Der skal etableres 1 cykelparkeringsplads pr. kollegiebolig. Ved fuld udnyttelse af rammelokalplanens rummelighed skal der således etableres ca.
3.050 cykelparkeringspladser.
Omkring Fasanvej Metrostation skal der etableres cykelparkeringspladser som angivet på kortbilag 3.
Skyggepåvirkning
Nedenstående skyggediagrammer viser skygger for det nuværende projekt.
Da der er tale om en rammelokalplan, der ikke er byggeretsgivende, men blot fastlægger byggezoner og højder, kan det
fremtidige byggeri få en anden udfomning end det viste. Der vil
blive udarbejdet en ny lokalplan inden der bygges. Den fremtidige lokalplan vil vise skyggediagrammer af det konkrete byggeri.
Skyggediagrammerne er opdelt, således at den vestlige del og
den østlige del er vist hver for sig på grund af Campus store udbredelse. Skyggediagrammerne er vist for sommersolhverv,
jævndøgn og vintersolhverv. Tidspunkter kan ses i øverste
hjørne.
Skygger fra eksisterende bygninger fremtræder mørkegrå, men
skygger fra mulige nye bygninger fremtræder lysegrå.
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Sommersolhverv
Den 21. juni er der ingen skyggepåvirkning af nabobebyggelserne i den vestlige ende af Campus med undtagelse af skygge på
en mindre del af Frederiks Haves areal omkring kl. 18. I den østlige del af Campus er der en mindre skyggepåvirkning af den
vestlige facade på Frederiksberg Centret kl. 16. Kl. 18 er der en
kort periode skyggepåvirkning mellem Frederiksberg Centret og
caféen i den gamle stationsbygning inden Frederiksberg Centret
kaster skygge over arealet. Ved afslutning af metrobyggeriet forventes caféens udearealer igen at blive etableret syd for
bygningen, og skyggepåvirkning udgør derfor ikke et problem.
Jævndøgn
Den 21. marts kl. 9 er der i den vestlige del af Campus skyggepåvirkning af gårdrum for Kilevej 1-3 og Nordre Fasanvej 26-38.
Klokken 12 er der en mindre skyggevirkning på opholdsarealerne
på Nordre Fasanvej 28. Kl. 16 er der en skyggepåvirkning på Lyøvej 10-16 og på deres friarealer samt friarealer for Frederiks
Have. I den østlige del er der skyggepåvirkning af Frederiksberg
Centrets vestlig facade fra CBS Tårnet.
Vintersolhverv
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På øvrige tidspunkter vil der ikke forekomme skyggepåvirkning
fra nybyggeri for omboende. Skyggepåvirkning er internt på
Campus.
Generelt er skyggegenerne begrænset til boligbebyggelserne
langs Nordre Fasanvej og vil forekomme for nogle ejendomme
nogle timer fra morgenstunden til ca. formiddag omkring jævndøgn, hvilket i hverdagen er hvor mange i forvejen er ude af boligen. Lyøvej og Frederiks Have er i mindre grad præget af
skygger primært på deres friarealer enten sen aften eller sen
eftermiddag. Skyggegenerne er afhængig af, hvordan byggeriet
mere præcis vil blive udlagt. Skyggegener er svære at undgå i
en tætbebygget by som Frederiksberg, hvor boligkarréer ofte
ligger tæt. Da karréerne langs Nordre Fasanvej åbner sig op
mod byggezonen, vil det med nyt byggeri ikke kunne undgås, at
der kommer forværrede skyggeforhold for den eksisterende boligbebyggelse. Der er derfor taget flere hensyn, der skal mindske skyggegerne og sikre himmellys. Bygningerne trapper etagemæssigt ned mod eksisterende boligebyggelse og samt der
er begrænsning på 1-2 etager mod boligerne ved Nordre Fasanvej. Samtidig må der bygges højst 2/3 af arealet i randen mod
boligernes gårdrum.
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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.
Frederiksberg Kommune har herudover valgt at arbejde med
DGNB-certificeringer i foreløbig 3 pilot projekter for egne anlæg
og byggerier.
Green Building Council Denmark (GBC - et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen) har undersøgt de førende internationale bæredygtighedsstandarder og har valgt at udarbejde en
dansk udgave af det tyske DGNB (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen) for at kunne gøre bæredygtighed mere
målbart.
DGNB udmærker sig ved dels at være innovationsfremmende og
dels ved at være fremtidssikret. Med fokus på totaløkonomi, udmærkede DGNB sig desuden ved, i højere grad end andre certificeringsordninger, at være en bæredygtighedscertificering frem
for en miljøcertificering.
I foråret 2012 blev den første danske version af DGNB-certificering lanceret og kan nu anvendes ved forskellige typer af byggerier f.eks. institutioner, kontorerhverv og boligbyggeri. Men
der er også udviklet en certificering på byområdeniveau, hvilket
betyder at man allerede tidligt i en udbygningsfase kan sikre
bæredygtig udvikling. Hidtil er kun pilotprojekter som Nordhavn
og Carlsberg blevet præcertificeret på byområdeniveau. DGNB
på byområdeniveau har en helhedsorienteret tilgang med fokus
på både miljø, ressourcer, energi, levetidsomkostninger, arealudnyttelse, sociokulturel og funktionel kvalitet, teknisk infrastruktur, transport, proces og inddragelse.
CBS og Frederiksberg Kommune har samarbejdet om, at udbygningen af CBS skal ske ud fra DGNB for bydelsområder. Det vurderes, at CBS Campus har en optimal mulighed for en bæredygtig udvikling qua deres placering i en tæt by med mange
forskellige funktioner, særdeles god kollektiv infrastruktur og
flere offentligt tilgængelige byrum, hvorfor CBS har valgt at
være ambitiøse og gå efter en af de højest mulige certificeringer. I forbindelse med de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner, arbejdes der videre med DGNB-certificeringer for de enkelte byggerier. Endvidere vil kommunen i samarbejdet med
CBS opfordre til CO2-neutralt byggeri bl.a. gennem lokal produktion af vedvarende energi.
På verdensplan er der lige nu kun to campusser, som samarbejder med GBC om en certificering på bydelsniveau – FC Barcelona Campus og Solbjerg Campus. Solbjerg Campus kan blive et
pilotprojekt, der foruden at blive bæredygtigt, også kan være
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med til at udvikle standarden for certificering på bydelsniveau. I
dialogen med GBC er der på nuværende tidspunkt identificerede
følgende potentialer i udbygningsplanerne for CBS:
Miljømæssig kvalitet
Området er allerede ibrugtaget og kræver dermed ikke ibrugtagning af naturområder, og der er samtidig nærhed til grønne
områder. At der er fokus på at udnytte ”Brown Field” – som f.
eks. en udnyttelse af et gammelt baneterræn til nye byfunktioner. Planer for gode regnvandsløsninger med fokus på grønne
områder og forsinkelse af regnvand samt genbrug af
sekundavand.
Økonomisk kvalitet
Høj tæthed og intensiv udnyttelse af kvadratmeter giver en
økonomisk gevinst. Fokus på levetidsomkostninger.
Sociokulturel og funktionel kvalitet
Central placering giver store potentialer for integration med den
omkringliggende by og dermed et mangfoldigt, socialt perspektiv. Nærhed til indkøbsmuligheder og øvrige byfunktioner samt
grønne områder sikrer en levende bydel, og studiemiljøet skaber optimale forudsætninger for byliv, herunder høj grad af udadvendte funktioner i universitetets stueetager, kollegieboliger
og inddragende byrum.
Byplanmæssigt hovedgreb med netværk af offentlige rum og
”markører”, der definerer pladser og byrum som CBS tårnet,
Metrobygningers port og Ramblaen gennem området.
Teknisk kvalitet
Beliggenhed med nærhed til offentlig transport og virkeligt højt
niveau af kobling til byen for fodgængere og cyklister, hvilket giver nedsat brug af biler og dermed nedsat emission, herunder

DGNB er en helhedsorienteret bæredygtigheds-certificering som har 5 ben
hvorpå den står. Inden for de 5 temaer vurderes på op til 45 kriterier.
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intentioner om at fremme bæredygtig transportkultur.
Der er fokus på drift af byggeriet og området, fordi CBS selv
skal drive det efterfølgende, herunder monitorering af
energiforbruget.
Proceskvalitet
Inddragelse af studerende og ansatte samt områdets brugere
og beboere skaber sammenhæng i dialogen om områdets fremtid. Som eksempel er der etableret en følgegruppe til masterplanen, som inddrager naboer i området i en dialog. Her fokuseres foruden på anvendelsesmulighederne af de offentligt
tilgængelige udearealer og på overgangen til nabobebyggelsen.
Høj kommunal deltagelse, bæredygtighedsledelse, markedsføring, gennemsigtighed m.m.
Høj grad af forundersøgelser og volumestudier i indledende faser og anvendelsen af arkitektkonkurrencer.
Klima- og skybrudshåndtering
I forhold til udsathed udfra tidligere og forventede områder med
oversvømmelse efter skybrud, ligger lokalplanen i et gunstigt
område ved en terrænmæssig høj placering.
Spildevandsplanen fastsætter afløbskoefficienten i områder til
blandede byfunktioner (bymidte og primære centerstrøg samt
stationsarealer) til 0,75.
I forhold til kommunes skybrudsplanlægning er den vestlige del
af ’Den Grønne Sti’ indenfor rammelokalplanområdet udlagt
som skybrudsvej og vejen Solbjergvej vest for lokalplanområdet
er udlagt som grøn forsinkelsesvej. Der er indenfor lokalplanområdet udlagt arealer til centrale forsinkelsespladser/bassiner.

Afløbskoefficienten (φ) er et udtryk
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
regnvandet bliver ført til kloaksystemet, og 20 % siver ned i jorden.
Afløbskoefficienten sættes lig befæstelsesgraden.
Afløbskoefficienten φ er en faktor
med værdier mellem 0,0 - 1,0. Normalt anvendes følgende værdier for
φ: 1,0 for tagflader og tætte

Denne rammelokalplan tager hensyn til skybrudsplanlægningen
på overordnet niveau ved at fastlægge det grønne centrale byrum, der skal indgå i regnvandshåndteringen, krav om grønne
tage, der kan tilbageholde regnvand, sikring af nedkørsel til pkælder ved Kilen og friholder areal langs Den Grønne Sti til skybrudsvej. Yderligere bestemmelser om konkret regnvandshåndtering skal fastsættes i kommende lokalplaner.
Størstedelen af lokalplanområdet er kun i begrænset omfang
egnet til nedsivning. Der kan ud fra konkrete undersøgelser vise
sig lokale afvigelser vedrørende nedsivningsforhold. Et område i
midten af lokalplanområdet er dog som udgangspunkt ikke egnet på grund af højt grundvandsspejl.
Etablering af nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Frederiksberg Kommune og skal være i overensstemmelse med miljølovgivningen, der fastsætter afstand fra bebyggelse til nedsivningsanlæg (f.eks. 5 meter ved beboelse med kælder). I dette
rammelokalplanområde vil der for eksempel skulle tages hensyn
til respektafstande til metrolinjen og de forureninger, der er
kendskab til i området. Se afsnit om Jordforurening.
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terrænbelægninger,f.eks. asfalt, beton eller belægninger med tætte fuger, 0,8 for belægninger med gruseller græsfuger, 0,6 for
grusbelægninger, 0,1 for havearealer
og arealer uden belægning.

Rammelokalplanen fastsætter at tage skal etableres som grønne, beplantede tage/taghaver (f.eks. sedum/stenurttage) samt
opholdsarealer i øvrigt. Beplantningen og de førnævnte tiltag
kan tilbageholde noget af regnvandet, og derved belastes kloaksystemet ikke i samme omfang. Grønt tag kan kombineres
med solceller.
Da nedsivning ikke er oplagt som primær regnvandshåndteringsmodel indenfor rammelokalplanområdet, skal regnvand så
vidt muligt søges tilbageholdt og fordampet via bassiner/lavninger/vandrender og via beplantning/træer/grønne tage. Disse
løsninger er også i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanens mål om at skabe temperatur-reducerende effekter.
Nedenfor er principperne for de enkelte områder kort
beskrevet:
Metropladsen
Pladsen afvandes til render uden opstuvningsvolumen, det
bør undersøges, om der kan etableres overløb til underjordiske
magasiner, enten i forbindelse med Metrobygning Nord /Syd eller under CBS Pladsen, da der grundet metroen ikke er areal
under pladsen.
CBS Pladsen
Pladsen afvandes til render og evt. mindre bede med et mindre
opstuvningsvolumen, der etableres overløb til underjordiske
magasiner under pladsen eller i CBS Parken. Omkringliggende
bygningers tagbrønde kan ligeledes tilsluttes.

Metrobygning Nord

Vandtårnet
Professorbolig

Solbjerg Plads

Nyela

ndsv

CBS Tårnet

ej

Terrassehuset
ej

Auditoriehuset
j

sanv

sens Ve

Nord
re Fa

P. Ander

Solbjergvej

Solbjerg Plads

Kilen

Metrobygning Syd

Howitzvej 60
Howitzvej

Lokalplangrænse
Eksisterende bygninger
Nyt byggeri / Principiel udformning

Eksisterende vandrende langs Ramblaen
Mulig placering underjordisk magasin
m. forbindelse til øvrigt system

Nyt byggeri over niveau 01
Eksisterende CTR ledning
Omlagt CTR ledning

Vandelement i CBS Parken
Principiel placering af vandrende

Faldretninger
Principiel mulig placering af
regnbede
Eksisterende vandelement
Solbjerg Plads

Eksempel på hvordan lokal afledning af vand og opstuvning med magasiner og vandelementer tænkes løst
for den samlede plan.
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Howitz Plads
Pladsen afvandes til render og mindre bede med et mindre opstuvningsvolumen, hvorfra der er overløb til underjordiske magasiner, såfremt det er nødvendigt. Tagbrønde fra Kilen og Howitzvej 60 kan evt. også tilsluttes her.
Grønningen
Områdets placering og indretning giver mulighed for central
håndtering af store regnmængder via underjordiske magasiner,
samt et større rekreativt vandelement. Den centrale sænkede
plæne påtænkes at kunne anvendes til opstuvning af regnvand
ved store uventede regnhændelser. Muligheden herfor afhænger af det samlede systems dimensionering samt de endelige
kote forhold, hvorfor der ikke kan sættes tal på volumen og
regnhændelse.
Nord for CBS Bygningen / Solbjerg Plads
Området tænkes afvandet gennem brugen af åbne render og
regnbede, og sikres med overløb til ledningssystemet i nødvendigt omfang.
Ramblaen og den sydlige cykelsti
Ramblaen påtænkes tilsluttet og integreret i det samlede LAR
system. Cykelstien syd for ramblaen tænkes afvandet som i
dag, det kan her undersøges om den eksisterende vandrende
kan kobles på regnbede.
Genbrug af regnvand
I forbindelse med nybyggeri kan der efter en vurdering af mulighederne i det pågældende byggeri stilles krav om genbrug af
regnvand til toiletskyl og tøjvask.
Genbrug af regnvand er ikke tilladt for institutioner med særligt
udsatte personer, som for eksempel skoler, daginstitutioner,
(herunder for eksempel vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem), døgninstitutioner (herunder for eksempel
plejeinstitutioner og hospitaler) samt hoteller og bygninger med
offentlig adgang.
Da der vil være offentlig adgang til uddannelsesfunktioner og
erhverv, forventes det ikke, at der vil blive stillet krav om genbrug af regnvand i de byggeretsgivende lokalplaner, men eventuelt for byggeretsgivende lokalplaner, ud fra den da gældende
drikkevandsbekendtgørelse.
Støj
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.
Til beskrivelse af støjforholdene i området er støjkonturer fra
den senest offentliggjorte støjkortlægning for Frederiksberg
Kommune fra 2012 sammenholdt med den aktuelle bebyggelsesplan for udbygning på CBS området.
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Størstedelen af området har et støjniveau fra vejtrafikken, som
ligger under den vejledende grænseværdi på Lden=58 dB(A). I
den østlige del af området er der støjkonturer langs Solbjergvej,
som påvirker bebyggelsen på området. Dette er dog ikke retvisende for de nuværende trafikforhold, da Solbjergvej i dag ikke
er en gennemkørselsvej og trafikken derfor er markant lavere
end i 2012, hvor støjkortlægningen blev foretaget.
Støj fra den nedgravede metro vurderes ikke at udgøre en støjmæssig belastning for kommende uddannelsesinstitutioner og/
eller boliger.
Kommunen skal i løbet af 2017, i henhold til støjdirektivet om
vurdering og styring af ekstern støj, gennemføre en ny støjkortlægning baseret på de aktuelle trafiktal. Det må forventes, at
støjkonturerne ikke vil påvirke den østlige del af området.
Umiddelbart viser screeningen, at der med de viste byggelinjer
ikke er behov for særlige afværgeforanstaltninger ved nybyggeriet udover, hvad der ligger i bygningsreglementets krav til sikring af det indendørs støjniveau.
De nye funktioner på området vil imidlertid i sig selv bidrage til
trafikbelastningen og dermed støjbelastningen på området.
Dette kan sammenholdt med den generelle trafikudvikling bidrage til en forøget støjbelastning for boliger og andre støjfølsomme aktiviteter. De fremtidige primære adgangsveje vil være
via Howitzvej og Solbjerg Plads. Der forventes en stigning på
135 ekstra bilture til Howitzvej og formodentlig ingen ændring i
antal bilture til Solbjerg Plads – om noget så et mindre fald.
Når den fremtidige trafik sættes i relation til den nuværende
trafik på det omkringliggende vejnet vil der være en trafikvækst
på 3 % på Howitzvej og ingen på Solbjerg Plads. Støjmæssigt
vil ændringen i trafikken på Howitzvej give anledning til en beskeden stigning i støjbelastningen på ca. 0,1 dB(A), hvilket ikke

Afgrænsning af den gule støjkontur viser grænse-værdien på
Lden=58 dB(A)

Støjkort for trafik for området omkring lokalplanområdet. Støjkortet viser
at bygningerne og byrum ikke er påvirket af støj.
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vil være hørbart. På Solbjerg Plads sker der ingen ændring i
støjbelastningen og på Ndr. Fasanvej giver faldet i trafikmængden på 1 % en reduktion i støjbelastningen på 0,1 dB(A).
Jordforurening
3 områder indenfor lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2; matr. nr. 239f, der er en del af Ramblaen, en del af
matr. nr. 46cb ved Kilevej 4og en del af matr. nr. 46bv ved
vandboring. Matr. nr. 238, der omfatter vejen Solbjerg Plads øst
for lokalplanområdet er også kortlagt på vidensniveau 2.
I de nævnte områder er der konstateret jordforurening med
olie- og benzinkomponenter og tungmetaller, særskilt bly og
nikkel. Bygge- og anlægsarbejdet må derfor ikke påbegyndes
uden kommunalbestyrelsen tilladelse, jf. jordforureningslovens
§ 8.
Hele Frederiksberg Kommune er områdeklassificeret, da byjord
normalt altid er lettere forurenet. Al jord skal derfor anmeldes
til kommunalbestyrelsen inden flytning (bortskaffelse).
I områder, hvor arealet ændrer anvendelse eller der udføres
bygge- anlægsarbejder på arealer udlagt til følsom arealanvendelse (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).
Grundvand- og spildevandsforhold
Lokalplanområdet er beliggende i et bymæssigt område, der er
udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. I
området kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis
den fører til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer af
arealanvendelsen, der fremmer godt grundvand skal generelt
fremmes. Denne rammelokalplans anvendelser er ikke kategoriseret som grundvandstruende anvendelser.
Der skal derfor i overensstemmelse med Kommunens retningslinjer for grundvandsbeskyttelse foretages særlige sikringsforanstaltninger ved etablering af bygninger og underjordiske Pkælder i området, f.eks. ved begrænsning af P-kælder dybden i
konkrete områder. Stoffer og produkter der kan skade grundvandet må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 ikke anvendes. Der kan kun gives tilladelse til nedsivning i området,
såfremt det ved en konkret risikovurdering kan dokumenteres,
at nedsivningen ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen.
Rammelokalområdet er beliggende under 300 meter fra nærmeste indvinding, idet der er en vandboring i områdets nordvestlige
del. Der er en beskyttelseslinje på 10 m fra boringen. Den vestlige del af rammelokalplanområdet er beliggende indenfor det
boringsnære beskyttelsesområde FF2 og inden for område med
frit grundvandsspejl.
Det kan i forbindelse med kommende byggeretsgivende lokal-
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plan undersøges, om der ved konkrete tiltag kan udføres anlæg
eller byggeri tættere på boringen.
Staten har desuden en fast politik om ikke at anvende pesticider
ved pleje af udearealerne.
Området er overalt beskyttet af et dæklag (lerlag) på mellem
16-19 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. Det vurderes derfor 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.
Grundvandssænkninger må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
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.
Caféer og restauranter
Caféer og restauranter inden for lokalplanområdet er omfattet af
kommunens ”Forskrift vedr. Miljøkrav ved indretning og drift af
restaurationer”. Forskriften har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere i de fraktioner, der er fastsat i det til enhver tid gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald.
Denne rammelokalplan fastsætter ikke model for affaldsløsninger. Ved lokalplanens udarbejdelse undersøges forskellige tekniske og centrale og decentrale løsninger.
Rammelokalplanen fastsætter, at der i første byggeretsgivende
lokalplan skal fastsættes en eller evt. flere affaldsmodeller, der
sikrer at centrale løsninger kan etableres hensigtsmæssigt.
Affaldsløsningerne skal indpasses i bebyggelsen eller placeres
på særligt udvalgt drift/affaldsgård på Solbjerg Plads bygningens nordside eller evt. i sekundære byrum. Primære byrum
skal friholdes for affaldsløsninger.
FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Miljøvurdering/miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget
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en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter(VVM) af 18. maj 2016). 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.
Fingerplanen
Ifølge Fingerplanen, der er Miljøministeriets landsplandirektiv
for planlægning i hovedstadsområdet, skal stationsnære kerneområder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer
den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Kerneområder afgrænses med udgangspunkt i en gangafstand på mindre
end 600 m fra en station. Kontorbygninger over 1.500 m2 kan
frit placeres inden for det stationsnære kerneområde. Rammelokalplanområdet ligger inden for det stationsnære kerneområde omkring Fasanvej og Frederiksberg metrostationer og er
derfor i overensstemmelse med Fingerplanens intentioner.
Frederiksbergstrategien
Frederiksbergstrategien rummer kommunens mål for byens udvikling og de principper, arbejdet skal baseres på. Strategien
bygger på tre tendenser: At storbyen har stor tiltrækningskraft
og stadig flere borgere vælger at flytte til byen, at Frederiksberg med sin mange uddannelsesinstitutioner og vidensmiljøer
kan spille en vigtig rolle i hovedstaden og at bæredygtighed er
blevet en helt nødvendig forudsætning for byudvikling.
Denne lokalplan understøtter alle fire temaer i strategien: ’Byen
i byen’, idet der bygges videre på en attraktiv destination i Hovedstaden, ’Livskvalitet i hverdagen’, idet der skabes et levende
byområde med gode rammer for et inkluderende miljø, men
særligt er der vægt på temaerne ’Vidensbyen’ og ’Klimabyen for
fremtiden’.
”Frederiksberg skal være en dynamiske vidensby. Vi vil understøtte Hovedstadens profil og samlede styrker for vækst ved at
skabe synergier mellem vidensmiljøer, erhvervsliv og kommune
samt ved at udvikle campusområder og deres integration i byen
og bylivet. Frederiksberg skal være et bæredygtigt storbyområde, der er rustet til fremtidens klima. Vi vil udvikle og fremme
innovative miljø- og klimaløsninger, som skaber bedre livskvalitet for borgerne, og som er særligt egnede i tætte byområder
som Frederiksberg”
Kommuneplan 2017
Retningslinjer
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinjer.
Rammer for lokalplanlægning
I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet en del af det stationsnære kerneområde ’Bymidten’ rammeområde 1.C.1, som
fastlægger anvendelsen til blandede byfuktioner - herunder byfunktioner af regional betydning - såsom detailhandel, kontor38

og serviceerhverv, offentlige institutioner, kulturelle aktiveiter,
idræts- og bevægelsesakitekteter, caféer og restauratiooner,
forlystelser, hotel- og konferencefaciliteter samt tæt boligebyggelse.
I forbindelse med CBS kan der desuden etableres kollegieboliger
- også for udenlandske studerende - gæsteboliger til gæstelærere og udvekslingsstuderende samt sociale samlingsstder og erhvervskuvøser. Området ved CBS er udpeget til
Byudviklingsområde.
Den maksimale bebyggelsesprocent er 250 under ét.
Det maksimale antal etager er 12. Bebyggelse over 6 etager forudsætter, at der foreligger et arkitektonisk velbegrundet projekt
i sammenhæng med omgivelserne.
P-pladser etableres i konstruktion.
Der skal sikres areal til Den Grønne Sti.
Indenfor et delområde kan etableres en underjordisk metrostation med tilhørende overfladeelementer. Byrummet omkring stationen skal udformes som en velfungerende arkitektonisk helhed
med god indpasning i omgivelserne og skal opleves trygt at færdes i.
Delområde Ia og Ib er omfattet af rammeområde 1.B.1 til
etageboligområde.
Rammelokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
Detailhandelsstruktur
Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af det primære
centerområde, centerområde ved Flintholm, primære centerstrøg, bydelsstrøg samt lokalstrøg.
Rammeområde 1.C.1, som dette rammelokalplanområde er en
del af, er udpeget som en del af det primære centerområde:
Bymidten.
Redegørelse for detailhandel
I henhold til planloven skal der i redegørelsen til lokalplanen,
der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggelsens
påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i
området, friarealer og trafikale forhold.
Lokalplanen åbner mulighed for 2.500 m2 detailhandel. Lokalplanen giver kun i meget begrænset omfang mulighed for ny detailhandel ud mod metropladsen og Nordre Fasan Vej og der
sker dermed ikke en påvirkning af bymiljøet eller de trafikale
forhold.
Centerområdet Bymidten og det primære centerstrøg Nordre
Fasanvejs bymiljø understøttes af lokalplanens muligheder for
butikker m.v. i stueetagen ud mod plads og vej.
Rammer for detailhandel
Der er i Kommuneplan 2017 fastlagt følgende ramme for detailhandel inden for bymidten: Et nyudlæg i 1.C.1 på 6.500 m2 ud af
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en samlet ramme på 54.000 m2. Maksimal størrelse på dagligvarebutikker er fastsat til 2.500 m2 og til maksimalt 2.000 m2
for udvalgsvarebutikker.
I denne lokalplan udlægges 2.500 m2 etageareal til detailhandel.
Butiksstørrelserne fastlægges til maksimalt 200 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgsvarebutikker.
Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen
Lokalplanen er således i overensstemmelse med
kommuneplanen.
Lokalplaner
Området er idag omfattet af Lokalplan 133 og Lokalplan 90. Lokalplanerne aflyses i deres helhed for så vidt angår nærværende
lokalplanområde.
Servitutter
Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophører, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens
formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 18.
Metro
Den eksisterende metro er sikret ved tinglyste servitutter på
ejendommene grænsende til metroens konstruktioner. Servitutten indeholder rådighedsindskrænkende bestemmelser, som
ejendommenes ejere skal respektere. Det drejer sig om be-

Metrobygning Nord

Vandtårnet
Professorbolig

CTR omlægges

Solbjerg Plads

Nyela

CBS Tårnet

Terrassehuset
sanv
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Auditoriehuset
sens Vej

Nord
r

e Fa

P. Ander

Solbjergvej

Solbjerg Plads

Kilen
Metrobygning Syd

Howitzvej 60
Howitzvej

Lokalplangrænse
Eksisterende bygninger
Nyt byggeri / Principiel udformning

Eksisterende CTR ledning
Omlagt CTR ledning
Vandboring

Metroservitut
Metrolinie og teknik
Fredet bygning
Negativzone for Metro

Særlige bindinger i området indbefatter metroen og anlæg med tilhørende servitutter, en CTR-ledning, vandboring
og det fredede Vandtårn. Ikke alle bindinger er indtegnet på kortet.
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grænsninger vedrørende belastning, udgravningsdybder, oplag
af brandfarlige væsker, ledninger, elektriske forhold, terrænregulering, beplantning, kraner, færdsel, flugtveje mv.
Det er muligt at bygge tæt på og henover metroen, så længe de
gældende hensyn til metroanlægget bliver respekteret. Ved Fasanvej station er det et krav, at adgang til stationen og teknikrummet bliver fastholdt, at flugtveje for passagerer og personale og adgangsveje for politi og brandvæsen bliver fastholdt,
og at røgudluftning fra stationens ovenlys fortsat er mulig.
På offentlige vejarealer og umatrikulerede arealer kan der ikke
tinglyses servitut. Der er i stedet indgået tekniske aftaler mellem Metroselskabet og Frederiksberg Kommune, hvor der er
fastsat bestemmelser om, at Frederiksberg Kommune i deres
administration af arealerne, skal handle i overensstemmelse
med servituttens bestemmelser. Hvis et offentligt vejareal nedlægges, vil kommunen være forpligtet til at tinglyse servitutten
på det pågældende areal.
Overskrides restriktionerne i sikkerhedsservitutten skal der forudgående indhentes dispensation fra Metroselskabet. Ved større
byggerier med grænseflade til servitutzonen forudsættes indgået en aftale mellem Metroselskabet og ejeren af ejendommen,
der fastlægger de nærmere vilkår for byggeriet under hensyn til
metroens sikkerhed, forinden byggetilladelsen m.v. meddeles.
Begrænsningerne i sikkerhedsservitutten gælder både i byggefasen og i den permanente situation.
CTR Ledning
Under lokalplanområdet løber en hovedtransmissionsledning
(CTR-ledning), som forsyner hovedstadsområdets borgere
(250.000 boliger) med fjernvarme. CTR-ledningen er nedgravet
og løber i en betonkanal under konkurrenceområdet fra Falkoner Allé til Nordre Fasanvej. Langs ledningsføringen er der placeret tre bygningsværker til inspektion af ledningen. Det forventes, at ledingen med nærværende plan skal omlægges.
Gyldigheden af private tilstandsservitutter, hvis opretholdelse
alene vil være uforenelige lokalplanens formål, ophører, når dette udtrykkeligt er nævnt i lokalplanens bestemmelser. (§ 11).
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
underettes.
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LOKALPLAN 205
Rammelokalplan for byintegreret
campus i Frederiksberg Bymidte
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

• at udlægge lokalplanområdet, der er en del af et byudviklingsområde i Frederiksberg Bymidte, til blandede byformål,
herunder byfunktioner af regional betydning i form af undervisnings- og forskningsinstitutioner.
• at fastsætte hovedprincipper for en hensigtsmæssig trafikog parkeringsbetjening af det stationskernenære campusområde,

bemærkninger

Der er ikke nærmere bestemmelser
om byggeri (og byrum) i byggezoner, da denne lokalplan er en rammelokalplan for disse fremtidige reservationer, og der skal udarbejdes
en detaljeret lokalplan herfor, før
der kan bygges i disse byggezoner.

• at fastholde metrostationspladsen ved Nordre Fasanvej Station, samt fodgængerpromenade og Den Grønne Sti gennem området,
• at fastsætte hovedprincipper for placering og omfang af ny
bebyggelse til et byintegreret undervisningscampus, i samspil med omgivelserne,
• at skabe det (byggeretsgivende) planmæssige grundlag for
opførelse af bebyggelse til service og drift indenfor område
E i delområde III.
• at fastsætte hovedprincipper for integration af grønne og
urbane byrum, der skal være attraktive opholds- og aktivitetsarealer for campusområdet og Frederiksberg Bymidte,
2. Områdets afgrænsning

bemærkninger

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og
omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder
opdelte ejerlejligheder: 46ad, 46bv, 46ca, 239b, del af 239d,
239f, 239k, 239l, 239g, 46y, 239i, 46o, 46p, 46q, 239e, 287,
46r, 46aa, 46cb, 239h, 46bd, 46bc, 46h, dele 46a og dele af
152 alle af Frederiksberg,
samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 1.6.2017
udstykkes og opdeles fra disse.
2.2
Lokalplanområdet opdeles i delområderne Ia, Ib, Ic, II, III
som vist på kortbilag 1.
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3. Områdets anvendelse

bemærkninger

Lokalplanområdet

Erhvervskuvøser defineres som op-

Blandede byfunktioner
3.1
Området må kun anvendes til blandede byfunktioner i form af
undervisnings- og forskningsinstitutioner, detailhandel, kontorog serviceerhverv, liberale erhverv, offentlige institutioner,
kulturelle aktiviteter, idræts- og bevægelsesaktiviteter, caféer
og restauranter, konferencefaciliteter samt tæt boligbebyggelse.

somheder er i henhold til Miljøsty-

I forbindelse med CBS kan der etableres konferencefacilliteter
og facililteter for erhvervskuvøser. Herudover kan der etableres kollegieboliger, gæsteboliger til gæstelærere og udvekslingsstuderende, samt sociale samlingssteder.

startsvirksomheder. Opstartvirkrelsens Håndbog om Miljø og
Planlægning i virksomhedsklasse 1,
og dermed kan placeres sammen
med eller i umiddelbar nærhed af
boliger (minimal støj, lugt, transport).
Hensigten er, at give mulighed for
opstart af virksomheder såvel i uddannelses- som kollegiebebyggelse,
i feltet mellem undervisning og erhverv.

Ungdomsboliger / kollegie
3.2
Boliger i delområde II må kun anvendes til helårsboliger i form
af kollegie/studieboliger (se dog punkt 3.1 om erhvervskuvøser) .
Detailhandel
3.3
Langs bydelsstrøget Nordre Fasanvej og Metropladsen kan der
etableres butikker i facadebebyggelsen og langs tilstødende
veje i de tilfælde, hvor facadebebyggelsen inden for samme
ejendom fortsætter om hjørnet.
Den enkelte butik kan indrettes i flere etager og omfatte kælder, stue, 1. sal, såfremt adgang sker i gadeniveau.
3.4
Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for lokalplanområdet ikke overstige 2.500 m².

Beregning af bruttoetagearealet til

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må for dagligvarer
ikke overstige 200 m² og for udvalgsvarer 500 m².

dog den del af kælderen, hvor det

butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens areal, idet
omgivende terræn ligger mindre
end 1,25 m under loftet i kælderen
medregnes.
Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og
personalepauserum, dog maksimalt
i alt 200 m2.
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Erhverv i egen bolig
3.5
Der kan i beboelseslejligheder udøves liberale erhverv. Det er
dog en forudsætning, at der opretholdes en bolig på mindst 85
m2. Undtaget er dog erhvervskuvøser i kollegieboliger (se bemærkning til punkt 3.1).
3.6
Der må ikke indrettes erhverv over en bolig. Undtaget er dog
erhvervskuvøser (se bemærkning til punkt 3.1).

Formålet med denne bestemmelse
er at undgå støjgener.

Kældre
3.7
Kældre i ny bebyggelse må kun benyttes til parkering, lager
for funktioner i bebyggelsen samt til rum, som er nødvendige
for selve bygningens funktion (f.eks. teknik og renovation).
Delområde I
3.8
Område Ia og Ib, må kun anvendes som adgangs-, fri- og opholdsareal for bebyggelsen Frederiks Have.

Område 1 a og 1 b anvendes i dag
til adgangs-, fri- og opholdsareal til
bebyggelsen for Frederiks Have.
Området er med i lokalplan 133 og
er derfor taget med i nuværende lokalplan

I område Ic må stueetager og høje kældre orienteret mod
Nordre Fasanvej, vist på kortbilag 5, kun indrettes til publikumsorienterede servicefunktioner som butikker, caféer og restauranter, og kulturelle funktioner.
Øvrige stueetager og øvrige etager må kun anvendes til kontor- og serviceerhverv, liberale erhverv, undervisning, kulturelle og og offentlige formål, samt boligformål i form af etageboliger til helårsbeboelse.
Delområde II
3.9
I delområde II må der kun etableres undervisningsformål og
dertilknyttede funktioner som administrations- og kontorerhverv, bibliotek, auditorier, kantine og lignende, samt forsknings- og kollegieformål (se også punkt 3.5), erhvervskuvøser
(se bemærkning til punkt 3.1) samt butikker (se også punkt
3.6-8), serviceerhverv, metrostationer, kulturelle og offentlige
formål.

Hensigten med at stille supplerende
krav til anvendelsen i udvalgte
stueetager til publikumsorienterede
anvendelser er, at understøtte det
ønskede byliv ved at der placeres
anvendelser, der inviterer offentligheden indenfor.
I senere punkt om stueetagernes
fremtræden understøttes dette af
bestemmelser om stueetagens
transperens og arkitektoniske fremtræden.

Der udlægges en zone vist på kortbilag 5 ud mod metropladsen, hvor mindst 75 pct. af stueetagen indenfor de første 6 m
fra facadelinjen, kun må anvendes til publikumsorienterede
funktioner, som butikker, servicefunktioner, udstilling, caféer
og restauranter, samt kulturelle funktioner primært i relation
til undervisningsformål.

Bestemmelsen skal sikre, at by- og
handelslivet mod Bydelsstrøget Nordre Fasanvej styrkes.
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Der udlægges zoner vist på kortbilag 5 bl.a. ud mod CBS-pladsen, hvor mindst halvdelen af stueetagen, indenfor de første 6
m fra facadelinjen, kun må anvendes til udadvendte funktioner, som f.eks. udstillingsområder, udadvendte undervisningslokaler, kantine og sociale og faglige samlingssteder samt
workshopområder.

Bestemmelsen skal styrke den byintegrerede campus.

Kravet om udadvendte funktioner er ikke til hinder for, at der
også kan etableres publikumsorienterede funktioner.
Delområde III
3.10
I delområde III må der kun etableres undervisningsformål og
dertilknyttede funktioner som administrations- og kontorerhverv, bibliotek, auditorier, kantine og lignende, forsknings- og
kollegieformål (se også punkt 3.5) erhvervskuvøser (se bemærkning til punkt 3.1), samt serviceerhverv, kulturelle og offentlige formål.

Hensigten med at stille supplerende
krav til anvendelsen i udvalgte
stueetager til udadvendte anvendelser er, at understøtte det at
campus bliver integreret i byens
rum.
I senere punkt om stueetagernes
fremtræden understøttes dette af
bestemmelser om stueetagens
transperens og arkitektoniske fremtræden.

Der udlægges zoner vist på kortbilag 5 bl.a. ud mod campuspladsen og det grønne byrum, hvor mindst halvdelen af stueetagen, indenfor de første 6 m fra facadelinjen, kun må anvendes til udadvendte funktioner, som f.eks.
udstillingsområder, udadvendte undervisningslokaler og sociale og faglige samlingssteder workshopområder.
Kravet om udadvendte funktioner er ikke til hinder for at der
også kan etableres publikumsorienterede funktioner.
Byggefelt E må kun anvendes til tekniske anlæg såsom f.eks
anlæg for central affalds- eller varehåndtering, så længe det
sker under hensyntagen til cykelparkering og lys- og adgangsforhold til eksisterende bygning.
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Bestemmelsen skal styrke den byintegrerede campus.

Ubebyggede arealer
3.11
Ubebyggede arealer må kun benyttes til fri- og opholdsareal
og til offentligt tilgængelige byrum, fædselsarealer, stier samt
adgangsareal for beboere og brugere samt affaldsløsninger,
der indpasses i sekundære byrum.

Lokalplanen er ikke til hinder for afholdelse af udendørs-arrangementer, der overholder miljølovgivningen for sådanne.
Se redegørelsen om etapevis fjernelse af terrænparkering.

De ubebyggede arealer kan anvendes rekreativt, og indrettes
til idræts- og bevægelsesaktiviteter, cykelparkering og til
grønne og blå klimatilpasningsanlæg f.eks. vandanlæg, lavninger m.v.
Langs lokalplanområdets nordskel kan der, som vist på kortbilag 2 fastholdes parkering på terræn jf. § 4.8.
Ved etapevis udbygning kan eksisterende terrænparkering opretholdes i en takt, der etapevis fjerner terrænparkering, når
der etableres parkeringskældre til nye byggerier.

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold

Veje/adgang for biler
4.1
Der skal etableres vejadgang som vist på kortbilag 2.

bemærkninger
Eksisterende veje Kilevej og P. Andersens Vej opretholdes.

4.2
Den interne bilbetjening til området fastlægges med vejadgang fra Nyelandsvej langs P. Andersens Vej, fra Howitzvej og
fra Kilevej, som vist på kortbilag 2.
Stier/adgang for cyklister og fodgængere
4.3
Der udlægges en fodgængerforbindelse via ramblaen som vist
på kortbilag 3. Der er mulighed for kobling af stier mellem P.
Andersens Vej og Ramblaen gennem det grønne område
Grønningen i princippet som vist på kortbilag 3.
4.4
Den interne cykelbetjening til området udlægges med adgang
via Nyelandsvej/P. Andersens Vej og fra Nordre Fasanvej samt
langs Den Grønne Sti som vist på kortbilag 3.
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Bilparkering
4.5
Inden for delområderne II og III skal der anlægges 1 bilparkeringsplads pr. 200 m2 bebyggelse for ny og eksisterende kollegiebolig-, institutions-, erhvervs- og undervisningsbebyggelse.
4.6
Indenfor delområde Ic (etagehuse) skal der ved ændret anvendelse anlægges 1 bilparkeringsplads og 2 cykelparkeringspladser pr. familiebolig og 1 bilparkeringsplads pr. 50 m2 erhverv og 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m2 erhverv.
4.7
Indenfor delområde II og III må ny parkering kun etableres
som parkering i konstruktion under terræn.

Kommuneplan 2017
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser
om parkeringsarealer på egen
grund på betingelse af, at der sker
en indbetaling til kommunens parkeringsfond. En eventuel dispensation skal behandles henhold til
planlovens § 19 og 20.

Kommuneplan 2017
I bymidten er der krav om parkering skal i konstruktion.

Parkeringskældre og tilkørselsarealer skal placeres i princippet
som vist på kortbilag 2.
4.8
Eksisterende terrænparkering langs P. Andersens Vej og langs
facader i de nordlige nicher på Solbjerg Plads 3 samt ved Kilevej som markeret på kortbilag 2 må opretholdes.

Parkering i de nordlige nicher ved
Solbjerg Plads er tænkt som tekniker- og handicapparkering tæt ved
indgangene.

Derudover må der etableres terrænparkering ved Howitzvej
60 markeret på kortbilag 2 som erstatning for terrænparkering på Kilevej.
Primære byrum skal friholdes for bilparkering
Handicapparkering
4.9
Der skal etableres et antal handicapparkeringspladser svarende til SBI s anvisninger (se skema).
Handicap-parkeringspladser skal placeres i nærheden af indgangen til bebyggelse og være fordelt jævnt i området.
Det nærmere antal og placering skal fastsættes i efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner.
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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

26-50

3

1

2

51-75

4

2

2

76-100

5

2

3

101-150

6

3

3

151-200

7

3

4

201-500

8

4

4

501-1000

9

4

5

4.10
Der skal i de kommende byggeretsgivende lokalplaner fastsættes en takt for nedlæggelse af terrænparkering og etablering af kælderparkering ud fra en hensigtsmæssig placering
ift. nyt byggeri.

Se redegørelsens afsnit om parkering

Cykelparkering
4.11
Indenfor område II og III skal der anlægges mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m2 etageareal til undervisnings- og institutionsformål og erhvervsformål med en placering jævnt
fordelt i området, som vist på kortbilag 3 og med mulighed for
cykelkælder de viste steder.
Desuden skal der etableres mindst 1 cykelparkeringsplads for
studie/kollegieboliger.
Minimum 20 pct. af cykelparkeringen skal placeres indgangsnært.
Cykelparkering til metrostationen skal udlægges som vist på
kortbilag 3 med mindst 230 cykelparkeringspladser tær ved
nedgange.
5. Bebyggelsens omfang og placering

5.1
Opførelse ny bebyggelse i underområde II og III må ikke finde
sted, før der er fastsat nærmere bestemmelser herom i en
supplerende byggeretsgivende lokalplan.

bemærkninger
Byggeretsgivende lokalplan i delområde II og III vil ske i nært samarbejde med Metroselskabet.

Undtagelse herfra er dog Byggefelt E, hvor der må opføres et
teknisk anlæg.
Omfang
5.2
Der må højst opføres 35.000 m2 etageareal nybyggeri i delområde II og III fordelt inden for byggezonerne som følger
(se kortbilag 4)

Der må samlet set bygges 35.000
m2. Således vil ikke alle byggezoner
kunne udnyttes fuldt ud, men udnyttelsesgraden skal fastsættes i
en efterfølgende byggeretsgivende
lokalplan.

Byggezone A1 maks. 8.000 m2
Byggezone A2 maks. 13.000 m2
Byggezone B maks. 6.000 m2
Byggezone C maks. 5.000 m2
Byggezone D maks. 5.500 m2
Byggefelt E maks 600 m2 som én samlet bebyggelse.
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Højde
5.3
Byggezone A1
Bebyggelse må opføres i 4-6 etager. Dog med en maks. kote
på 39.0 svarende til 23 meter over Metropladsens niveau. Mod
nabogavl på Kilevej dog kun i maks. 4 etager som principielt
angivet på figur 1.

Niveauplan fastlægges i forbindelse

Byggezone A2
Bebyggelse må opføres i 3-6 etager dog med en maks. kote
på 39.0 svarende til 23 meter over Metropladsens niveau. Indenfor det skravede felt i 1-2 etager med en maks. højde på
10 m som angivet på kortbilag 4 og som principielt angivet på
figur 2.

Teknik og lignende medregnes ikke

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

i den maksikmale kotehøjde.

Byggezone B
Bebyggelse må opføres i 2-3 etager dog med maks 2 etager
mod P. Andersens Vej som principielt angivet på figur 3.
Byggezone C
Bebyggelse må opføres i 1-4 etager som terrasse huse stigende fra 1-2 etager mod Grøningen til 4 etager mod Solbjerg
Plads 3 som principielt angivet på figur 4.
Byggezone D
Bebyggelse må opføres i 2-12 etager hvor en bygning over 8
etager skal have en tårnlignende karakter som principielt angivet på figur 5

Solbjerg Plads

CBS Tårnet

Frederiksberg Centeret

Tårnets skala
markerer området
i forhold til den
omkringliggende by

33.45

Byggefelt E
Bebyggelse må opføres i 1 etage.
Figur 5 Principsnit gennem tårnet
ved Solbjerg Plads

Lyøvej
Nordre Fasanvej

Metrobygning Syd

Kilen

Metrobygning Nord
Potentiale for
åbent gårdmiljø

Bygning nedtrappes
mod naboer

Skel

Tilpasning mod
eksisterende bygninger

Kilevej

Kilevej

Figur 1 Nedtrapning og afstandskrav til ny bebyggelse
ved Kilevej
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Figur 2 Nedtrapning af ny bebyggelse bag Lyøvej

Den Grønne Sti

5.4
Der må dog etableres skorstene, antenner, ventilation, elevator- og trappetårne og lignende med en højde på maksimalt 3
meter over bygningshøjden.
5.5
Tekniske installationer på tag må kun placeres mindst 4 meter
fra bygningernes facadelinjer. Trappe- og elevatortårne vurderes i særskilt byggeretsgivende lokalplan.
Figur 6. Eksempel hvor der kun

Placering
5.6
Ny bebyggelse må kun placeres inden for byggezonerne angivet på kortbilag 4.

må bebygges 2/3 af arealet og
1-2 etager, her vist med grønt,
og min. 5 m til skel mod Nordre
Fasanvej og Lyøvej angivet med
røde pile.

I det skraverede felt i Byggezone A2 må maks. 2/3 af grundarealet bebygges og der må ikke bygges mindre end 5 m fra
skel mod Lyøvej og Nordre Fasanvej. (se eksempel i figur 6)
5.7
Ny Bebyggelse på Kilevej skal holde en afstand til nærmeste
eksisterende nabobygning på minimum 10 m.
Lejlighedsstørrelser
5.8
Kollegieværelser / studieboliger skal være minimum 15 m2
nettoareal inkl. bad og toilet.
5.9
Kollegiværelser / studieboliger kan være ensidigt belyste medmindre boligerne er nordvendte eller beliggende mod stærkt
trafikerede veje.
Altaner, karnapper og lign.
5.10
Altaner, karnapper og lignende kan etableres uden for de angivne byggezoner.

Placering af altaner defineres nærmere i efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner.

’Din nye altan- fra ide til ibrugtagning’ for Frederiksberg Kommune
medtages i vurderingen af hvor altaner kan opsættes og deres omfang.

Kilen

Auditoriehuset
Ramblaen

Skala tilpasses området

Vandtårnet

Lyøvej 26-30

P. Andersens Vej

Auditoriebygning
Lille skala
mod parken

Terrassehuset
Parkens beplantning
indrammer og tydeliggør
parkrummet

Terraseringen af bygningen
ned mod parken skaber en
menneskelig skala

Metro

Figur 3 Principsnit gennem auditoriebygningen

Figur 4 Principsnit af Terrassehuet og nedtrap-

og Frederiks Have

ning til Grønningen

TERRASSEHUSENE
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Skure og overdækninger mv.
5.11
Nærværende lokalplan er ikke til hinder for, at der kan opføres
mindre skure eller overdækninger til brug for de eksisterende
bygninger.
5.12
Mindre skure, udhuse og lignende til brug for nybebyggelsen
kan placeres uden for de angivne byggezoner.
5.13
Affaldshåndteringsanlæg, varegårde til uddannelsesinsitution,
butikker og lignende skal integreres i bygningskroppene eller
placeres på det angivne byggefelt E på kortbilag 4. Mindre enheder kan dog placeres på terræn, men må ikke placeres i primære byrum.
Sammenbygning af etageejendomme
5.14
Husdybden for en nybebyggelse i forlængelse af P. Andersens
Vej 1 skal tilpasses den tilgrænsende bebyggelse i dybde som
angivet på kortbilag 4.
5.15
Ny bebyggelses gesimshøjde mod P. Andersen Vej 1 skal tilpasses den tilstødende bebyggelses gesimshøjde i princippet
som vist på figur 7.

Nordre Fasanvej

Metrobygning Nord
Plads

Metro

Figur 7. Princip for sammenbygning
ved P. Andersens Vej 1

Toppunkt kan
forskydes

Portmotivets placering ses af kortbilag 4

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Bevaringsværdige bygninger
6.1
Bygningerne, vist på kortbilag 6, udpeges som bevaringsværdig.
Bygningerne, inkl. Funktionærboligen, må ikke omdannes eller
nedrives eller på anden måde ændres i deres ydre udformning
uden Kommunelabestyrelsens særlige tilladelse.
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Metrobygning Syd

Max. 4 etager
Min. 3 etager

Metrobygning Nord

Fritrumsprofil
5.16
Der må ikke placeres byggeri direkte ovenpå metrolinjen. Dog
skal bebyggelsen i byggezone A1 og A2 bygges sammen i de
øverste etager med et fritrumsprofil på mindst 22 meter i
stuetagen og med et toppunkt mellem 3. og 4. etage som i
princippet illustreret på figur 8.

Vandtårnet
Sammenbygning formidler
overgangen mellem byrummene

Min. 22 m

Figur 8. Princip for fritrumsprofil
med minimumsbredde og minimum
og maksimums toppunkt

bemærkninger
Vandtårnet er fredet efter Lov om
bygningsfredning og bevaring af
bygninger og bymiljøer.
Ved udarbejdelse af efterfølgende
byggeretsgivende lokalplan kan der
evt. fastsættes konkrete bestemmelser for ombygningen, hvis der
foreligger et godt og veldokumenteret projekt.

Ny bebyggelse
6.2
Bygninger skal udformes i et nutidigt formsprog. De skal etableres i høj arkitektonisk kvalitet og opføres i en høj og robust
materialekvalitet med velvalgte farver, stoflighed og detaljering.

Bebyggelsen skal udformes, så den
understreger den særlige identitet
på Solbjerg Campus.
Konkret specificering af karakter og
ydre fremtræden vil blive beskrevet
i efterfølgende lokalplaner for de
enkelte byggerier.

Der må til facader ikke anvendes reflekterende materialer.
Facader skal ved publikumsorienterede funktioner som butikker/serviceerhverv fremstå med mindst 75 pct. af stueetagen
fremstå visuelt åben og transparent.
Facader skal ved udadvendte funktioner fremstå visuelt åben
og transparent for mindst halvdelen stueetagen.
Butiksfacader mod vej skal udføres med glaspartier. Vinduespartier må kun være uigennemsigtige til højst 1,5 meter
over gulvkote.
6.3
Tage med taghældninger på 30 grader eller derunder skal
etableres som grønne beplantede tage med beplantning som
eksempelvis sedum (stenurt) eller mos, taghaver, opholdsarealer.

Tagbeplantning kan for eksempel
være sedum (en stenurt) eller mos.
Beplantningen kan tilbageholde noget af regnvandet, og derved belastes kloaksystemet ikke i samme
omfang.

6.4
Der må til tagflader ikke anvendes reflekterende materialer.
6.5
Der kan etableres solfangere/solceller på taget. Konkret placering og omfang belyses i efterfølgende lokalplaner.

Konkret placering og omfang fastæsttes i efterfølgende lokalplaner.

Der må til solcellerne ikke anvendes reflekterende materialer.
Solcellerne skal være matte.
Skure og overdækninger mv.
6.6
Mindre skure, udhuse, overdækninger og lignende skal udføres
så æstetisk tilpasser sig de nærliggende bygning.
Tage skal beklædes med tagpap/zink/grøn beplantning som
eksempeltvis sedum (stenurt) eller mos.
Graffiti
6.7
Fredede og bevaringsværdige bygninger skal vedligeholdes i
overensstemmelse med § 6.1 og må ikke fremstå med grafitti.

Metroselskabet har en aftale om at
fjerne graffiti fra deres bygninger
eller konstruktioner senest 24 timer
efter den er opdaget.
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Skilte og reklamer
6.8
Store, permanente skilte og udskiftelige reklameskilte (billboards) må ikke opsættes.

Vejledning om skiltning kan findes i
Frederiksberg Kommunes facademanual ”Din facade” som findes på
kommunens hjemmeside. Medtag
bestemmelser herfra hvor det er
relevant.

6.9
Gavludsmykninger og -malerier kræver kommunalbestyrelsens
tilladelse.

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

Antenner
6.10
Hver nybygget boligbebyggelse må højst forsynes med én antennemast for modtagelse af radio/TV-signaler og lignende.
Parabolantenner må ikke opsættes på facader eller mod vej,
eller med tagsider, der vender mod byrum.
7. Ubebyggede arealer

Opholdsarealer
7.1
Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggelse, skal der etableres opholdsarealer svarende til 10 pct. af
bruttoetagearealet for undervisningsinstitutioner, administration, kontorerhverv, butikker og kulturelle formål.
Der skal etableres opholdsarealer svarende til 30 pct. af bruttoetagearealet for kollegie- og studieboliger.
Opholdsarealet skal indrettes til ophold, studie/legearaler og/
eller idrætsarealer.
7.2
De udlagte byrum skal fungere som en del af de krævede opholdsarealer.
7.3
Opholdsarealer skal udformes som fælles for hele delområde
II og III og skal være offentligt tilgængelige.
Hegn
7.4
Der må ikke opsættes hegn mellem ejendomme indenfor delområde II og III.
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bemærkninger
Kommuneplan 2017
Krav til opholdsarealer fastsættes i
forhold til ejendommens anvendelse
Anvendelse

%

Familieboliger

50*

Kollegie- og ungdomsboliger,
samt ældre- og plejeboliger
Institutioner til børn og unge
Andre institutioner, erhverv og
undervisning

30*
50*
10

Tilgængelighed for alle
7.5
De ubebyggede arealer skal udformes så de er tilgængelige for
alle under størst mulig hensyntagen til bevægelseshæmmedes
færden.
Beplantning
7.6
Grønne arealer, træer og beplantningsstrukturer, vist på kortbilag 6 skal etableres og/eller opretholdes.

Bestemmelsen er ikke til hinder for
yderligere beplantning.

Hvert træ, der fjernes skal erstattes af et nye træ i området
ud fra en overordnet plan.
Træer over 25 år må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.
7.7
Ved etablering af parkeringskældre under ejendommens ubebyggede arealer skal det sikres, at friarealer på terræn over
parkeringskældrene kan beplantes med træer hvor det skønnes hensigtsmæssigt.
Belægninger
7.8
Belægninger skal udformes på en måde, der tilfører området
en høj arkitektonisk kvalitet og styrker områdets egenart. Belægninger skal etableres som sammenhængende flader i ét niveau. Belægningerne skal udføres i robuste materialer og
medvirke til at understøtte byrummets funktion og individuelle
karakter. Kantzoner, ledelinjer mv. må markeres ved skift i belægningen.

Byrum
7.9
Der fastlægges en byrumsstruktur med primære byrum som
angivet på kortbilag 4:
1
2
3
4
5

Metropladsen
CBS Pladsen
Grønningen
Howitzplads
Solbjerg Plads og pineet

Der er i de følgende punkter fastlagt særlige bestemmelser for
disse 5 primære byrum.
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”Metropladsen”
7.10
Særlige funktioner/ aktiviter
Ud over metrofunktioner, skal byrummet indrettes med mulighed for aktiv udnyttelse af aktivitetszoner til formelle og uformelle aktiviteter som udstillinger, udeservering, ophold eller
undervisningsevents samt faciliteter, der understøtter pladsens
transitfunktion.
Ophold
Pladsen skal indrettes med opholdsmuligheder langs solvendte
stueetager som principielt angivet på fig. 9. Ophold, skal generelt understøtte pladsens funktion som en af de få større byrum på bydelsstrøget langs Nordre Fasanvej. Der skal samtidig
sikres offentlige, ikke-kommercielle opholdsmuligheder, der
henvender sig til brugere i alle aldersgrupper.

Metrobygning
Nord

Nordre

Byrummets udstrækning
Kantzone, smal
Publikumsorienteret funktion

Fasanvej

Udadvendte funktioner
Principiel placering af træer
Metro
Zone for ophold
Bevægelseslinjer
Hovedpassage og sigtelinje
Principiel placering af cykelparkering

Kilevej

Metrobygning
Syd

Figur 9. Byrummet er en metroplads med dertilhørende funktioner som elevator, nedgange til stationen, udluftning
m.m. Pladsen er derfor disponeret som transitrum med indpassede zoner til byrelaterede funktioner, hvor campus
og by mødes. Byrummet danner samtidig overgang mellem campus og byen og indrettes som en præcist defineret
kvartersplads og udposning på Nordre Fasanvej. Pladsen skal have en funktionel og visuel sammenhæng med nybebyggelse nord og syd for metroen.
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Cykelparkering
Cykelparkering må kun placeres væk fra primære sigte- og
ganglinjer. Der skal sikres mulighed for transitrelateret cykelparkering som eksempelvis bycykler.
Særlig belysning
Byrummet skal have en grundbelysning, der er god og tryg at
færdes i – også i de sene aftentimer. Byrummet kan lyssættes
med særlig effektbelysning for at iscenesætte byrummet i aftentimerne og vinterhalvåret eller for at iscenesætte særlige
aktiviteter eller dele af byrummet – eksempelvis portmotivet.
Træbeplantning
Beplantning skal placeres som principielt angivet. Ny beplantning skal være robust og afstemt efter byrummets brug, skala,
karakter og vækstvilkår. Beplantning skal afstemmes i karakter og udtryk med Ramblaens beplantning.
Betydelige sigtelinjer
Den eksisterende Rambla skal friholdes som særlig sigtelinje
og sikre visuel sammenhæng mellem de primære byrum. For
enden af pladsen skal portmotivet understreges rumligt.
Særlig karakter af belægning
Pladsen skal anlægges med en sammenhængende hård belægning, der spænder fra facade til facade og som sikrer mulighed
for fleksibel brug af pladsen og kørsel med lastbiler. Byrummets gulv skal give mulighed for, at brugerne i bebyggelsens
stueetager kan trække direkte ud i byrummet med løs møblering, udstillinger, studiearrangementer og lignende. Der skal
anlægges en skridsikker belægning omkring metronedgangene
med niveaufri adgang. Der skal etableres ledelinjer til pladsens
funktioner og passagerum.
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”CBS pladsen”
7.11
Særlige funktioner/ aktiviteter
Byrummet skal med sin størrelse og indretning danne ramme
om større formelle og uformelle aktiviteter som immatrikulation, dimission, udstilling, open air forelæsninger og konferencer
samt mindre uformelle mødesteder og studiezoner i hverdagen.
Ophold
Der skal sikres opholdsmuligheder som principielt angivet på
fig. 10. Der skal sikres offentlige, ikke-kommercielle opholdsmuligheder, der henvender sig til brugere i alle aldersgrupper.
Opholdsmuligheder skal sikres i forhold til bebyggelsens stueetager og kantzoner.
Cykelparkering
Der skal sikres plads til cykelparkering. Cykelparkering skal
placeres som principielt angivet for at friholde større zoner til
byrelaterede funktioner.

Metobygning

Byrummets udstrækning

Vandtårn

Nord

Kantzone, smal
Publikumsorienteret funktion
Udadvendte funktioner
Auditoriebygning

Principiel placering af træer
Zone for ophold
Bevægelseslinjer
Hovedpassage og sigtelinje
Principiel placering af cykelparkering

Kilen

Figur 10. Byrummet skal være en klassisk indrammet plads, flankeret af nye og historiske bygninger på alle sider.
Byrummet skal indrettet som områdets aktive samlingsplads i hverdagen og have en funktionel og visuel sammenhæng med Auditoriebygningen mod øst.
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Særlig belysning
Byrummet skal have en grundbelysning, der er godt og trygt at
færdes i – også i de sene aftentimer og særlig langs ramblaen.
Byrummet kan lyssættes med særlig effektbelysning for at
iscenesætte byrummet i aftentimerne og vinterhalvåret eller
for at iscenesætte særlige aktiviteter eller dele af byrummet –
eksempelvis Vandtårnet eller Funktionærboligen.
Træplantning
Beplantning skal placeres som angivet principielt. Beplantning
skal være større lægivende træer, der skaber mindre opholdsrum på pladsen. Beplantning skal være robust og afstemt efter
byrummets brug, skala, karakter og vækstvilkår. Beplantning
skal afstemmes med Ramblaens beplantning.
Betydelige sigtelinjer
Den eksisterende Rambla skal friholdes som særlig sigtelinje
og sikre visuel sammenhæng mellem de primære byrum.
Særlig karakter af belægning
Pladsen skal anlægges med en sammenhængende hård belægning, der spænder fra facade til facade og som sikrer mulighed
for fleksibel brug af pladsen og kørsel med lastbiler. Byrummets gulv skal give mulighed for, at brugerne i stueetagerne
kan trække direkte ud i byrummet med løs møblering, konferencestande/stadepladser, udstillinger og studiearrangementer.
Byrummets gulv skal udformes, så pladsen kan rumme større
begivenheder og eksempelvis tilbyde strøm og vand til skiftende installationer og begivenheder eller permanent installation.
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”Grønningen”
7.12
Særlige funktioner/ aktiviteter
Byrummet skal indrettes med mulighed for større sociale og
rekreative aktiviteter som ophold, mindre koncerter, udeservering, events mv. Mod Den Grønne Sti kan der etableres dedikerede zoner for byrelaterede funktioner som eksempelvis cykelsmed, kaffebar, træningsfaciliteter mv. Kantzoner skal
indrettes til uformelle studiezoner, pausearealer og mødesteder.

Terrassehusene
Auditoriebygning

Byrummets udstrækning

Principiel placering af træer

Bevægelseslinjer

Kantzone, bred

Principiel placering af vandelement

Hovedpassage og sigtelinje

Udadvendte funktioner

Principiel placering af cykelparkering

Figur 11. Byrummet er områdets grønne hjerte med en grøn, uformel og levende stemning. Byrummet skal
indrettes som et rekreativt offentligt parkrum for alle. Parken skal være disponeret for både uformelle aktiviteter mod bebyggelsens kantzoner og større formelle aktiviteter centralt. Terrænet skal udnyttes og centralt i
byrummet etableres et større vand- og/eller opholdelseselement. Der skal generelt arbejdes med at gøre LARløsninger synlige i byrummet. Parkrummet skal skabe tydelig visuel og funktionel sammenhæng mellem Terrassehuset og Auditoriebygningen.
60

Ophold
Der skal etableres mulighed for ophold generelt i parkrummet
Grønningen skal sikre offentlige, ikke-kommercielle opholdsmuligheder, der henvender sig til brugere i alle aldersgrupper.
Opholdsmuligheder skal sikres i forhold til bebyggelsens stueetager og kantzoner samt langs parkrummets kanter. Der skal
etableres særlige opholdsmuligheder omkring det centrale vandelement.
Cykelparkering
Der skal sikres plads til cykelparkering som principielt angivet.
Cykelparkering skal holdes fri ved primære kantzoner og parkens centrale opholds- og aktivitetszone.
Særlig belysning
Byrummet skal have en grundbelysning der gør det godt og
trygt at færdes i – også i de sene aftentimer. Byrummet kan
lyssættes med særlig atmosfærefyldt belysning for at iscenesætte byrummet i aftentimerne og vinterhalvåret og for at
iscenesætte parkens særlige aktivitetszoner og centrale vandog opholdselement.
Træplantning
Beplantningen skal tydeliggøre parkrummets grønne karakter
ved bl.a. større lægivende træer, der skaber mindre opholdsrum i parken. Beplantning skal være robust og afstemt efter
byrummets brug, skala, karakter og vækstvilkår. Beplantning
skal afstemmes med Ramblaens beplantning.
Betydelige sigtelinjer
Den eksisterende Rambla skal friholdes som særlig sigtelinje
og sikre visuel sammenhæng mellem de primære byrum. Der
skal ligeledes tages højde for nord- sydgående sigtelinjer på
tværs af parkrummet fra nabobebyggelser.
Særlig karakter af belægning
Byrummet skal fremstå som en sammenhængende begrønnet
flade i form af græs, bede eller lignende. Hårde belægninger
og overflader må kun etableres langs bebyggelsens kantzoner
og primære bevægelseslinjer. Mellem Ramblaen og Den Grønne Sti kan der etableres mindre aktivitetszoner med hård belægning.
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”Howitz Plads”
7.13
Særlige funktioner/ aktiviteter
Byrummet skal indrettes med mulighed for ophold og sociale
og rekreative aktiviteter som eksempelvis træningsmuligheder,
kaffestop, mindre events mv. Mod Den Grønne Sti kan der
etableres zoner for byrelaterede funktioner som eksempelvis
cykelsmed, kaffebar, træningsfaciliteter, mindre boldbaner mv.
Kantzoner mod Howitzvej 60 kan indrettes til uformelle studiezoner, pausearealer og mødesteder. Derudover kan der også
etableres mindre enheder for affalds- og varehåndtering.
Ophold
Byrummet skal sikre offentlige, ikke-kommercielle opholdsmuligheder. Opholdsmuligheder skal sikres i forhold til bebyggelsens stueetager, brugerne af Den Grønne Sti og øvrige borgere
og brugere, der passerer gennem campus.
Cykelparkering
Der skal sikres plads til cykelparkering i byrummet. Cykelparkering skal holdes fri ved byrummets primære opholds- og aktivitetszoner.

Pitstop
Kaffe

Flow/ Bevægelse

Zone velegnet for beplantning

Road/Byrummet
Parkering/ Cykelparkering
Ophold
Figur 12.
er et grønt byrum
med en uformel, aktiv og levende stemning. Byrummet skal indrettes som

et rekreativt offentligt byrum for alle. Byrummet skal være disponeret for både uformelle aktiviteter mod bebyggelsens kantzoner og pitstop aktiviteter ud mod Den Grønne Sti. Langs den vestlige del af byrummet etableres en
ny rampe til Kilens parkeringskælder som konsekvens af, at rampen ved Kilevej fjernes. Byrummet skal skabe tydelig visuel og funktionel sammenhæng mellem byen (ved Howitzvej) og Campusområdet.
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Særlig belysning
Byrummet skal have en grundbelysning, der gør det godt og
trygt at færdes i – også i de sene aftentimer. Byrummet kan
lyssættes med særlig effektbelysning for at iscenesætte byrummet i aftentimerne og vinterhalvåret og for at iscenesætte
pladsens særlige aktivitetszoner og sammenhæng mellem Kilen, Howitzvej 60 og Den Grønne Sti.
Træplantning
Beplantningen skal understøtte campus’ grønne karakter. Beplantning skal være robust og afstemt efter byrummets brug,
skala, karakter og vækstvilkår.
Betydelige sigtelinjer
Der skal sikres en tydelig visuel sammenhæng mellem Kilen og
Howitzvej. Der skal ligeledes tages højde for den visuelle sammenhæng mellem byrum og Den Grønne Sti, så der sikre gode
og sikre trafikale forhold.

”Solbjerg Plads”
7.14
Solbjerg Plads er den østlige del af rækken af byrum og skal
som i dag, have karakter af en ankomst- og samlende plads for
bymidten og CBS. Den skal have et enkelt udtryk med praktisk
og hård belægning, der giver mulighed for afholdelse af større
arrangementer.
Pineet er den vestlige del af byrum 5 og skal som i dag have en
grøn karakter med nåletræer fordelt i området og tilbyde opholdsmuligheder for studerende og forbipasserende.

Kantzoner
7.15
Kantzoner skal udformes i samspil med stueetagens udtryk og
facadeforskydninger, således at den understøtter oplevelsen
af byrummet og brugen af udearealet i tilknytning til facaden
og stueetagens funktion.

Kantzoner understøtter bylivet ved

I forbindelse med nybyggeri skal der etableres kantzoner i minimum 0,6 m bredde langs alle facader mod primære byrum.

eks. at byrummets belægning er

Kantzoner mod primære byrum må indrettes med faste elementer og bygningsdele som f.eks. trappetrin, udbygninger,
sokler og plinte.

servering, vareudstilling eller tilsva-

at skabe plads til ophold og mødesteder langs bygningerne.
I forbindelse med udadvendte og
publikumsorienterede funktioner vil
der kunne være en åben kontakt
mellem bygning og byrum ved f.
trukket helt frem til facaden. Her
benyttes kantzonen typisk til uderende funktioner, der understøtter
bylivet.

De på kortbilag 5 særligt markerede brede kantzoner skal
etableres i min. 4 m dybde.
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Affaldshåndtering
7.16
Inventar til affaldshåndtering skal placeres i byggefelt E som
markeret på kortbilag 4, eller skal integreres i bebyggelserne
eller evt. i sekundære byrum. Primære byrum og ramblaen
skal friholdes for affaldsløsninger med undtagelse af Howitzvej
der må have mindre faste enheder til affaldshåndtering som
eksempelvis affaldsindkast til affaldssug.

I første byggeretsgivende lokalplan
skal fastsættes en eller evt. flere
affaldsmodeller, der sikrer at centrale løsninger kan etableres hensigtsmæssigt.

Inventaret skal afskærmes med en bygning, indhegning, pergola eller lignende.
7.17
Affald fra en evt. dagligvarebutik skal placeres inden for en
overdækket varegård.
Belysning
7.18
Udendørs belysning af udearealer skal generelt fremstå afdæmet og skal placeres, så byrum, passager og hovedtrafikårer
belyses bedst muligt, og ikke virke generende eller blændende
for trafikanter eller beboere i området.
8. Klima- og miljøforhold

8.1
Ved nybyggeri må befæstelsesgraden på den enkelte ejendom
ikke overstige 0.75

bemærkninger
Jf. spildevandsplanen for befæstelsesgraden.
Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra dette, hvis der udføres
andre klimatilpasningstiltag.

8.2
Der skal etableres et forsinkelsesbassin/faskiner/regnbede mv.
på mindst 145 m3 i overensstemmelse med retningslinjerne i
spildevandsplanen.
8.3
Det skal sikres, at der ikke kan løbe vand i parkeringskældre
eller i metronedgange. Det kan ske ved terrænregulering eller
ved konstruktion.
8.4
Etablering af anlæg i underjordisk konstruktion skal ske i
overensstemmelse med kommunens retningslinjer for grundvandsbeskyttelse
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Støj
8.5
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). Undtagelsen er den vestlige del af metropladsen,
der givet dens funktion har en åben karakter mod vej og dermed trafikstøj. Den østlige del af pladsen er deriomod tilbagetrukket fra vejen og skal oveholde støjkrav på 58dB.
Boliger/undervisning/institution
Støjniveauet med svagt åbne vinder må ikke overstige 46
dB(Lden). Støjniveauet med lukkede vinduer må ikke overstige
33 dB(Lden).
Kontorer mv.
Støjniveauet med svagt åbne vinduer må ikke overstige 51
dB(Lden). Støjniveauet med lukkede vinduer må ikke overstige
38 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.

Grundejerforening

bemærkninger

10.1
Ingen bestemmelser
11.

Ophævelser af lokalplan og servitutter

bemærkninger

11.1
Lokalplan nr. 133 , tinglyst 26.04.2004 ophæves med nærværende lokalplan
Lokalplan nr. 90 tinglyst 13.06.1995 ophæves med nærværende lokalplan
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Private servitutter

I henhold til planlovens § 18 (lokalplanens retsvirksninger) bortfalder
private tiltandsservitutter, hvis indhold er uforeneligt med lokalplanens konkrete bestemmelser.

12.

Forudsætninger for ibrugtagning

bemærkninger
Ny bebyggelse må ikke opføres før
der er udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for pågældende
område. Derfor er der ikke beskrevet forudsætninger for ibrugtagning
i rammelokalplen.

13.

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.
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.
14.

bemærkninger

Vedtagelse

Lokalplanen er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
den 4. december 2017

Jørgen Glenthøj
Borgmester
/
Ulrik Winge			
By- og Miljødirektør
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Lokalplanafgrænsning

Underområde I - III

Matrikel

Den Grønne Sti (cykelrute)

LOKALPLAN 205
Kortbilag 1 Lokalplanområdets afgrænsning

By- og Miljøområdet
69
1:3000

Kilev
ej

Lokalplanafgrænsning

Ny parkeringskælder

Matrikel

Mulig ny parkeringskælder

Nyt byggeri /
principiel udformning

Biltrafik til området
Mulighed for parkering på terræn

Eksisterende parkeringskælder
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LOKALPLAN
205

Kortbilag 2 Trafik - bil

By- og Miljøområdet
1:3000

Lokalplanafgrænsning

Cykelparkering på terræn

Matrikel

Mulig cykelkælder

Fodgængere og rambla

Nyt byggeri /
principiel udformning

Cyklister

LOKALPLAN 205
Kortbilag 3 Trafik - cykel og fodgænger

By- og Miljøområdet
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1:3000

D
2-12
etg.

5

E
E

1 etg.

E

C
1-4 etg.

3

B
2-3 etg.

2
3-6 etg.
1-2 etg.

A1

A2

5-6 etg.

1

B

4

maks.
4 etg.

Lokalplanafgrænsning

E

Byggefelt m. byggeret

Matrikel

2

Primære byrum

6 etg Byggezone med etageantal
Byggezone hvor maks. 2/3 af

1-2 etg grundarealet må bebygges.
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LOKALPLAN
205

Kortbilag 4 Byrum og bebyggelse 1:3000

Facadelinje, der skal
overholdes

Port (Fritrumsprofil)
Nyt byggeri /
principiel udformning
By- og Miljøområdet

Lokalplanafgrænsning

Brede kantzoner

Port (Fritrumsprofil)

Matrikel
Byggezoner

Smalle kantzoner

Nyt byggeri /
principiel udformning

Udadvendt stueetage (mindst halvdelen af strækningen)
Publikumsorienteret stueetage (min. 75 pct. af strækningen)

LOKALPLAN 205
Kortbilag 5 Stueetager

By- og Miljøområdet
73
1:3000

Lokalplanafgrænsning

Fredet bygning

Matrikel
Grønt byrum

Bevaringsværdig bygning

Træbeplantning

Nyt byggeri /
principiel udformning
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Kortbilag 6 Grønt og bevaringsværdi bebyggelse

By- og Miljøområdet
1:3000
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