CBS Business in Society

Opsamling på anden følgegruppe-workshop til Frederiksberg
Kommunes hjemmeside
-Læs her, hvad der skete på følgegruppemødet d. 31. maj 2016.
D. 31. maj 2016 inviterede CBS for anden gang naboer på besøg for at give mulighed for at følge
byudviklingsprojektet på tæt hold samt bidrage med idéer til udviklingen af området i forbindelse med udarbejdelsen
af den nye rammelokalplan for Solbjerg Campus.
Denne gang var fokus de nye rumlige muligheder og udfordringer, som de foreløbige bygningskoncepter giver i
forhold til nabobebyggelserne. Målsætningen for dette følgegruppemøde blev udarbejdet på baggrund af
kommentarer og forslag fra første følgegruppemøde, bl.a. bekymringerne over de nye bygningers placering, hvilket
gav anledning til ved dette andet møde at have et særligt fokus på kantområderne i forbindelse med byggeprojektet.
Derfor blev arkitektvirksomheden C.F. Møller inviteret til at komme og fortælle om de nye bygningsforslag. Mødet
blev også brugt til en gåtur langs kanten af campus, så mødedeltagerne kunne få en bedre fornemmelse af, hvor de
nye bygninger vil kunne komme til at ligge. Bagefter præsenterede C.F. Møller en række referencebilleder fra
lignende byggeprojekter, der kan inspirere til, hvordan bygningerne kan give mulighed for nye byrum og gårdrum
langs kanten til campus.
Efter gåturen fik deltagerne mulighed for at tale sammen i grupper, hvor repræsentanter fra CBS, Frederiksberg
Kommune og C.F. Møller var til stede for at besvare spørgsmål fra deltagerne. Centrale bekymringer handlede især
om tab af udsigt, afstandsforhold, inddragelse af grønne arealer, skyggeproblematik ved de nye bygningers placering
og højde, trafikproblematikken i området og mulige støjgener under og efter byggeriet. Der var dog også nogle af
deltagerne, som udtrykte lettelse over, at bygningerne ikke ser ud til at komme så tæt på deres boliger, som de troede,
eller at bygningerne ikke vil være uafbrudte og uden vinduer. Der blev ligeledes efterlyst tegninger af
trafikafviklingen, som CBS vil give en status på til næste møde. Derudover var en af indsigterne fra mødet også, at
særligt afstandsforholdene omkring Kilevej kan genovervejes i forbindelse med en viderebearbejdning af projektet.
På hjemmesiden finder du også C.F. Møllers præsentation fra mødet. Præsentationen viser de foreløbige koncepter
for bygninger og byrum. Den endelige udformning vil ændre sig, når arkitekter og ingeniører arbejder videre, når
CBS har tilvejebragt den nødvendige finansiering til projektet. Det sker, når der skal gennemføres konkurrencer og
myndighedsbehandling.
Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål på http://bycampus.frederiksberg.dk/faq
I efteråret vil CBS igen invitere følgegruppen til dialog om udviklingen af Solbjerg Campus området. Hvis du kunne
tænke dig at deltage i følgegruppen, er du velkommen til at skrive til campusdevelopment@cbs.dk
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