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Baggrund 
Forvaltningen er ved at udarbejde et lokalplanforslag med 
kommuneplantillæg for området begrænset af Lyngbyvej, 
Rovsingsgade, matr.nr. 2208 og del af 6337 Udenbys Klædebo 
Kvarter, København – se bilag 1.  
 
Med den nye lokalplan aflyses den gældende lokalplan nr. 438 
”Beauvaisgrunden” fra 2009. Lokalplanen fastlægger, at der på 
Beauvaisgrunden skal opførelse af et konkret byggeprojekt med fem 
smalle og høje tårnbygninger til boliger og erhverv og en 
bebyggelsesprocent på 150. Det har i den mellemliggende periode 
ikke været muligt at sælge kommunens grund med det gældende 
plangrundlag. 
 
I forbindelse med Budget 2014 blev det aftalt, at der i år skal 
udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan til bolig- og 
erhvervsformål for Beauvaisgrunden, samt at salget af grunden skal 
bidrage til finansiering af Østerbro kulturhus.  
 
Forvaltningen har gennemført en proces i samarbejde med eksterne 
rådgivere (Lundgaard & Tranberg Arkitekter), hvor 
byggemulighederne er blevet analyseret, og der er udarbejdet et 
ideoplæg for fremtidig bebyggelse i området.  
 
Området 
På den baggrund er forvaltningen nu i gang med at udarbejde forslag 
til kommuneplantillæg og lokalplan for Beauvaisgrunden (15.710 m²) 
samt et tilstødende areal (3.689 m²), der ejes af Banedanmark.  
Beauvaisgrunden henligger i dag som en selvgroet grøn byggegrund 
med træer, buske mv. Dele af grunden benyttes pt. midlertidigt til 
materialeoplagring og jorddepot i forbindelse med vejprojekter i 
nærområdet.  
 
Den øvrige del af lokalplanområdet er en del af Banedanmarks 
ejendom langs jernbanen. Arealet benyttes af Banedanmark til intern 
færdsel fra Rovsingsgade til en teknikbygning (transformerstation for 
S-tog), der er placeret mellem lokalplanområdet og jernbanen. 
Banedanmark har oplyst, at arealet kan indgå i forbindelse med 
udvikling af Beauvaisgrunden, når Banedanmark sikres en fortsat ret 
til færdsel på en ny vej for adgang til deres teknikbygning.  
 
Jordforurening, støj mv. 
Efter en screeningsundersøgelse af jord- og grundvandsforholdene i 
2005 er der et vist kendskab til, at området flere steder er forurenet. 
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Ved etablering af boliger og rekreative arealer, samt ved erhverv skal 
der foretages nærmere undersøgelser af forureningen inden 
gennemførelse af projektet. Dele af det aktuelle lokalplanområde 
ligger inden for grænserne for trafikstøj og vibrationer fra jernbanen. 
Se bilag 3 og 4. 
 
Idéoplæg til ny lokalplan 
Området ligger på grænsen til den tætte bystruktur med 
retningsbestemte formsprog som karreer og stokbebyggelse. For at 
markere overgangen fra den tætte til den åbne bystruktur er det tanken 
at bygninger og landskab skal udformes i en nær relation. 
Landskabsstrategien tager udgangspunkt i hensynet til at løse de 
lokale udfordringer med jordforurening og trafikstøj samt vibrationer 
fra jernbanen. Planen fastlægger bebyggelsesforholdene for en 
erhvervsbebyggelse mod Lyngbyvej og en boligbebyggelse i den 
sydvestlige del af området. Friarealet mellem de to bebyggelser skal 
udformes som et grønt rekreativt område for områdets beboere og 
brugere, samt med offentlig adgang for kvarteret. 
 
Centralt i dette område muliggøres en forsænkning af landskabet til 
opsamling af regnvand fra lokalplanområdet og fra tagvand fra de 
tilstødende gader i Engelstedsgade-kvarteret. Lokalplanområdet 
bearbejdes med en landskabelig udformning i bløde former med en 
højderyg mod de omgivende veje, samt med træbeplantning. 
Højderyggen trykkes ned på udvalgte steder for at give adgang til 
området for bløde trafikanter.  
 
Biltrafik har adgang til området via en overkørsel i det sydvestlige 
hjørne af området, ad en ny vej ind i området langs jernbanen. Vejen 
forventes placeret omtrent hvor det eksisterende interne færdselsareal 
for Banedanmarks ejendom er beliggende nu. 
 
Arkitektur 
Alle bygninger skal placeres inde i landskabet således, at den klare 
gadekarakter opløses til fordel for en blød kantzone, der varierer i 
højden. Bygningerne skal placeres og udformes således, at de 
understøtter oplevelsen af et beskyttet grønt rekreativt areal inde i 
området. Den nye bebyggelse skal bryde med den omgivende 
bebyggelses retningsbestemte formsprog og have en skulpturel 
arkitektur, og således udgøre en markør for overgangen fra den tætte 
til den åbne bystruktur.  
 
Mod Lyngbyvej muliggøres en sammenhængende erhvervsbebyggelse 
i et stort volumen, der visuelt skal bryde op ved at slynge sig i 
grundplanet og terrasseres i højden, samt dele sig i to toppe, hvor 
bygningerne kommer op i forskellige højder mellem 30 og 60 m med 
en lavere højde for bygningsdelen mellem de to.  
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Mod vest kan opføres tre fritliggende boligbebyggelser, placeret 
hævet op på højderyggen og udformet retningsubestemt i forskellige 
højder på mellem 19 og 35 m.  
 
Ved bygningernes indgangspartier formes det bløde landskab således, 
at indgangene er tilgængelige i terrænniveau.  
 
Erhvervsdelens parkeringspladser er placeret under 
erhvervsbebyggelsen, under det hævede landskab men på det 
eksisterende terrænniveau. Herved undgås det bl.a., at der graves mere 
end højst nødvendigt i den forurenede jord. Boligdelens 
parkeringspladser placeres på terræn, overvejende i den sydvestlige 
del af området. 
 
Planen vil muliggøre en samlet bebyggelsesprocent på 165 med en 
erhvervsbebyggelse på ca. 20.000 m² og ca. 7.000 m² boliger, dvs. ca. 
75 pct. af etagearealet er erhverv, mens ca. 25. pct. er boliger. Indtil 
5.000 m² af serviceerhvervet kan være detailhandel for særligt 
pladskrævende varer.  
 
Projektet har et omfang, som betyder, at der skal udarbejdes et nyt 
lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. 
 
Kommuneplan 2011  
Den del af lokalplanområdet, der udgør Banedanmarks ejendom, er i 
kommuneplanen fastlagt til tekniske anlæg (T-område). 
Beauvaisgrunden er fastlagt til C2-område med en 
stjernebemærkning/særlige bestemmelser: Området er omfattet af 
rækkefølgebestemmelser. I lokalplan kan der fastlægges byggefelter 
med en maksimal bygningshøjde på 60 m. Boligandelen skal udgøre 
mindst 25 procent og højst 40 procent af det samlede etageareal. 
Langs Rovsingsgade fastlægges et 10 m bredt beplantnings- og 
afskærmningsbælte, som senere skal kunne anvendes til en grøn 
stiforbindelse. 
 
Kommuneplantillægget forventes at fastlægge området til C3-område 
med en bebyggelsesprocent på maksimalt 165, boligandelen til 25-40 
pct. af etagearealet, muligheden for detailhandel for 5.000 m2 særligt 
pladskrævende varer, og bygningshøjder på op til 60 m i særligt 
fastlagte byggefelter, samt en parkeringsnorm på i størrelsesordenen 
og højst 1 plads pr. 200 m2. Øvrige bestemmelser i henhold til 
kommuneplanen. 
 
Videre proces 
Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg forventes politisk 
behandlet inden sommerferien og sendt i offentlig høring hen over 
sommeren. Lokalplanen forventes endelig vedtaget inden jul i år. 
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Høring 
Vi vil gerne have jeres eventuelle bemærkninger til projektet inden 
den 11. april 2014 til bydesign@tmf.kk.dk 
 
Hører vi ikke fra jer, regner vi med, at I ikke har bemærkninger til 
projektet. 
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede på telefon nr. 3366 1344 
eller på mail lotlin@tmf.kk.dk, hvis I har spørgsmål til sagen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lotte Linnet 
Arkitekt  
 
 
 
Bilag 

1. Kort over lokalplanområdet. 
2. Luftfoto af lokalplanområdet. 
3. Jordforurening. 
4. Støjgrænser. 
5. Skitseprojekt med situationsplan af en mulig fremtidig 

bebyggelse. 
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