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Høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget 
”Lersø Parkallé 2”  
 
Københavns Kommune har modtaget et projektforslag fra Lejerbo 
udarbejdet af ZESO Architects til opførelse af ca. 164 almene ung-
domsboliger på Lersø Parkallé 2. Bebyggelsen har et omfang på ca. 
5.865 m2 med en bebyggelsesprocent på 110.  
 
Området omkring Jagtvej, Lersø Parkallé og Aldersrogade er karakte-
riseret ved mange markante uddannelsesinstitutioner, herunder Nørre 
Fælled Skole, Københavns Universitet og Københavns Tekniske 
Gymnasium. Bygningerne ligger primært solitært placeret i et parklig-
nende landskab, der understreger områdets grønne karakter. 
 
Det konkrete projekt omhandler de bygninger, der tidligere har været 
anvendt af KEA Københavns Erhvervsakademi samt ny bebyggelse på 
matriklen. Den eksisterende bygning blev tegnet af Kgl. Bygningsin-
spektør Arkitekt Axel Maar og oprindeligt opført som navigationssko-
le i 1953. Med sin tidstypiske teglstenarkitektur er der i projektet lagt 
vægt på, at bevare så stor en del af den eksisterende bygnings facade-
træk som muligt. Den eksisterende bygning egner sig fint til ombyg-
ning til boliger, idet de korridorer, der tidligere har givet adgang til 
klasselokaler, nu foreslås anvendt som adgangsveje til boligerne.  
 
Den eksisterende bygning ombygges til 63 almene ungdomsboliger.  
 
Det eksisterende bagvedliggende fælleshus nedrives, og nye svale-
gangshuse i 2 og 3 etager etableres med 25 almene ungdomsboliger. 
 
I en ny cirkulær bygning i 8 til 10 etager placeres de resterende 76 
ungdomsboliger. Bygningen får en solitær placering trukket tilbage på 
grunden, så man opnår oplevelsen af en fritstående slank bygning pla-
ceret i et parklignende landskab. Bygningen, der får en højde på op til 
32 meter, afslutter blokken, og markerer sig i sammenhæng med de 
omkringliggende større veje og bygninger, herunder det kommende 
Niels Bohr Science Park og den muliggjorte bygning på Jagtvej 171 
på op til 34 meter. Det nærliggende kirketårn på Taksigelseskirken på 
Jagtvej 165 er 40 meter højt. 
 
Den eksisterende kælder skal anvendes delvist til fælleslokaler, hvor 
terræn er gravet ud, men tænkes primært til cykelparkering, depoter og 
teknik. 
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Projektet har et omfang og en karakter, som betyder, at der skal udar-
bejdes et lokalplanforslag. 
 
Kommuneplanen  
Ejendommen er beliggende indenfor et område, der i Forslag til 
Kommuneplan 2015 er udlagt til boligformål med en maksimal mulig 
bebyggelsesprocent på 110 og en maksimal mulig bygningshøjde på 
20 meter. Friarealprocenten for boliger skal være 60 procent af etage-
arealet. Kravet til parkering er for ungdomsboliger 1 plads pr. 300 m2 
etageareal. Cykelparkeringsnormen er for ungdomsboliger 4 pladser 
pr. 100 m2. 
 
Den foreslåede cirkulære i bygning i 8 til 10 etager har en bygnings-
højde på op til 32 meter. Dette er højere end den maksimalt mulige 
bygningshøjde i kommuneplanrammen. Fremlæggelse af et lokalplan-
forslag, der muliggør projektet, forudsætter derfor en ændring af 
kommuneplanrammen. Dette forudsætter, at Lejerbo indgiver et hø-
ringssvar til kommuneplanforslaget inden høringsfristens udløb den 
17. oktober 2015. I forbindelse med den politiske behandling af samt-
lige indsigelser til kommuneplanen, vil der herefter blive taget stilling 
til om den ønskede ændring af kommuneplanrammen kan tiltrædes, 
hvilket forventes at ske på Borgerrepræsentationens møde d. 10. de-
cember 2015.  
 
Høring 
Vi vil gerne have jeres eventuelle bemærkninger til planen/projektet 
inden den 11. november 2015 (6 uger) til byensudvikling@tmf.kk.dk   
 
Hører vi ikke fra jer, regner vi med, at I ikke har bemærkninger til 
planen/projektet. 
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede på telefon 3366 1346 eller 
på mail metchr@tmf.kk.dk, hvis I har spørgsmål til sagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Mejdal Christiansen 
Arkitekt  
 
 
Vedlagt 
Volumenmodel set fra luftperspektiv (Illustration ZESO) 
Illustration i øjenhøjde set fra Jagtvej (Illustration ZESO) 
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