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8,77 km2           102.000 indb.   
 

Frederiksberg –  
en del af Øresundsregionen 



Frederiksberg – en kommune i vækst 



Bæredygtighed som forudsætning for byudvikling 
 
 



Smart planlægning på Frederiksberg er: 

 
•    Få mere ud af investeringer i byen 

•    Arbejde tværgående 

•    Indgå partnerskaber og gå i dialog 

•    Satse på bæredygtige løsninger 

Frederiksbergstrategien 
4 principper 



 
 

•   Nordens Plads 
 

•   Nordre Fasanvej 
 

•   Diakonissestiftelsen 

Smart planlægning – 3 cases 



Nordens Plads 



Udfordringen 
 
 
•  Nedslidt center med tomme lokaler 

•  Isoleret område med dårlige forbindelser til 
stationer og resten af byen 

•  Ingen ”invitationer” til bylivet – dårlige opholds- 
og aktivitetsmuligheder 

•  Forblæste udearealer 

•  Usynlig mangfoldighed 



 
 
•  Detailhandel 

•  Erhverv 

•  Boliger 

 
 
•  Kommunal service 

•  Byrum 

•  Taghave 

 
•  Parkering i konstruktion 

Ny lokalplan vedtaget 



 
 
•  Forbindelser til stationer og byen omkring 

(kommunen) 

•  Byrum af kvalitet (grundejer) 

•  Mangfoldighed i butikker og funktioner 
(grundejer og kommunen) 

•  Støj og barriereeffekt fra Roskildevej 
(kommunen og grundejer) 

Investeringer der supplerer hinanden 



Nordens Plads – smart planlægning  

 
•  Tæt samarbejde mellem investor og kommune 

•  Både private og kommunale investeringer, der 
skaber synergi og sammenhæng 

•  Kulturelle, sociale og bymæssige funktioner 
styrkes på én gang 

•  Miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtighed styrkes 



Nordre Fasanvej / Bispeengbuen 



•   110 ungdomsboliger 

•   Dagligvareforretning 

•   Redningsstation 

•   Fællesfaciliteter 

•   Nyt byrum oppe og nede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalplan i høring 



 
 
•  Offentlig adgang til 

opholdsarealer over stueetage 
  
•  Tagflader begrønnes og der 

anlægges regnvands-bassin til 
lokal afledning af regnvand 

 
•  Bygningskroppen danner en 

støjskærm mod Bispeengbuen 

•  Ny stiforbindelse gennem 
området 

•  Stort skridt i områdefornyelse 
af kvarteret 

 
 
 
 

Investeringer der supplerer hinanden 



Nordre Fasanvej – smart planlægning 

 
 
•  Forskellige behov og aktiviteter kobles 

sammen – et byrum, der kobler byen og 
stedet sammen bruges samtidig som 
regnvandsbassin 

•  I dialog med bygherre og boligselskab 
kobles flere funktioner sammen – Falck, 
ungdomsboliger, detailhandel og byrum 

•  Projektet supplerer områdefornyelse, 
byfornyelse og klimatilpasning i området  



Diakonissestiftelsen 
 
 
 
Fra stort institutionsmiljø til 
inspirerende levemiljø 



•   Seniorboliger 
 
•   Plejecenter og boliger 
 
•   Bofællesskabsboliger 
 
•   Uddannelsescenter 
 
•   Sundhedscenter 
 
•   Kursusfaciliteter 
 
•   Hospice 

•   Børneinstitutioner 

•   Speciallægecenter 

 

Helhedsplan vedtaget 



•  Bedre plads til bevægelse og 
fritidsaktiviteter 

 
•  Forbedret adgang til have-anlægget og 

mulighed for gåtur rundt om 
bygningerne 

•  Haven indrettes redskaber og 
skulpturer, der indbyder til leg og 
motion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byen får nye muligheder 



Diakonissestiftelsen – smart 
planlægning 

 
 
•  Tæt dialog mellem Diakonissestiftelsen og 

Frederiksberg Kommune 

•  Merværdi for byen: 
-  et lukket område åbnes 
-  synergi mellem mange funktioner 

(vidensby og livskvalitet i hverdagen) 
-  nye boligformer understøtter både byen 

og Diakonissestiftelsen 

-  Social, økonomisk og miljømæssig 
bæredygtighed styrkes på én gang 

 
 
 



 
•    Få mere ud af investeringer i byen 

•    Arbejde tværgående 

•    Indgå partnerskaber og gå i dialog 

•    Satse på bæredygtige løsninger 

Smart planlægning på Frederiksberg 
 




