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HVAD ER EN LOKALPLAN?
En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og
fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud
i fremtiden, hvad det må bruges til, og hvor meget og
hvordan der må bygges.
Lokalplanen skal bruges, når man fremover vil lave
ændringer på ejendommene, enten ved at bygge eller
ændre anvendelsen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og den eksisterende, lovlige bebyggelse og anvendelse af ejendommene vil fortsat vær lovlig uanset
lokalplanens indhold.
Lokalplanen må ikke være i strid med kommuneplanens
rammebestemmelser og retningslinjer.
Kommuneplanen er den overordnede fysiske plan, som
omfatter hele Hvidovre Kommune. Den fastlægger
hovedstrukturen, dvs. i hvilke områder der skal være
boliger, erhverv, butikker, grønne områder, veje mv. og
opstiller retningslinjer for arealanvendelsen i disse områder. Kommuneplanen fastlægger desuden rammerne for
den detaljerede lokalplanlægning.
Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med
de statslige interesser i planlægningen. På grund af de
særlige forhold og interesser i hovedstadsområdet har
Miljøministeren fastlagt de overordnede principper for
byudvikling og rekreative hensyn mv. i et landsplandirektiv kaldet Fingerplan 2013.

Lokalplan 229 er udarbejdet af
Hvidovre Kommune,
Kultur-, Teknik-, Miljø-, og
Arbejdsmarkedsforvaltningen,
Plan- og Miljøafdelingen.
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REDEGØRELSE
LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

ej

Østv

Ho

Brøndby
Kommune

n

eje

torv

mo

k
lbæ

é
d All
egår
Kett

øre
Ha

vej

høj

rve

Spu

vej

vne

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 24,5 ha.
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Mod øst og syd støder hospitalet overvejende op til boligområder. Mod øst ligger en 4-etages boligbebyggelse
(Rosenhøj), og mod syd ligger en 3-etages boligbebyggelse (Sønderkærgården), parcel- og rækkehuse, et par
daginstitutioner og kolonihaveforeningen Svarø.

H

Lokalplanområdet omfatter Hvidovre Hospitals ejendomme samt den selvejende institution Hvidovre Hospitals Kollegium. Området er afgrænset af Kettegård Allé,
Avedøre Havnevej, Holbækmotorvejen, Hvidovrevej,
Rosenhøj og Østvej.

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL

© Geodatastyrelsen

Hospitals- og Psykiatriplan 2020
Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020
bygger videre på hospitalsplanen fra 2007, der allerede
er gennemført på en række punkter.

bliver en række afdelinger med samme speciale fusioneret og fordelt på færre hospitaler. Dette er en udvikling,
der allerede er i gang. For eksempel har regionen nu kun
fire fødeafdelinger, men de ligger alle på hospitaler, der
også har en børneafdeling.

Der vil være ni hospitaler i regionen, der er opdelt i fire
planlægningsområder. I hvert planlægningsområde
findes ét områdehospital. I Område Syd er Hvidovre
Hospital udpeget som områdehospital.
Der skal etableres fælles akutmodtagelser på områdehospitalerne. Det betyder, at hovedparten af patienterne
fremover vil blive diagnosticeret i akutmodtagelsen, og
den diagnostiske og behandlingsmæssige ”tyngde” bliver flyttet fra de klassiske specialespecifikke sengeafsnit
til den fælles akutmodtagelse.
For at sikre en høj og ensartet kvalitet i behandlingen
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Som konsekvens af Hospitals- og Psykiatriplan 2020
skal Hvidovre Hospital frem mod 2020 udvides med godt
30.000 nye kvadratmeter plus tilhørende kælder. Samtidig ombygger og moderniserer man sengeafdelinger
og ambulatorier i det eksisterende hospital. Projekterne
bliver samlet kaldt Nyt Hospital Hvidovre.
Udvidelsen af hospitalet omfatter blandt andet en fælles
akutmodtagelse, et kvinde-barn-center og en ny hjerteafdeling, hvor det bliver lettere at arbejde på tværs af
specialerne og sikre patienterne en sammenhængende
og kvalificeret behandling.
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Lokalplanområdets beliggenhed
ved Holbækmotorvejen og
Avedøre Havnevej i Hvidovre

REDEGØRELSE
Nyt Hospital Hvidovre har et samlet budget på 1,45
mia. kroner til nybyggeri og ombygning. Man forventer
at byggeriet vil være afsluttet med udgangen af 2019.
Nybyggeriet vil efter planen ’gå i jorden’ i 2016.
Formål med lokalplanen
Hovedformålet med lokalplanen er således at skabe
det planlægningsmæssige grundlag for at regionen kan
opføre de nødvendige bygningsudvidelser på hospitalets
ejendom.
Lokalplanen skal sikre, at udvidelsen af hospitalet sker
på en sådan måde, at der tages de nødvendige hensyn
til bevaringsværdierne i den eksisterende hospitalsbebyggelse og til nabobebyggelserne som helhed.
Desuden skal lokalplanen sikre, at der inden for lokalplanområdet og de omkringliggende veje og stier etableres en effektiv, overskuelig, sikker og fremtidssikret
trafikstruktur.
Et andet formål med lokalplanen er at erstatte det utidssvarende plangrundlag for Hvidovre Hospitals Kollegium
med et nyt, der tager udgangspunkt i de eksisterende
forhold og de indbyrdes, fysisk-funktionelle relationer
mellem kollegiet og hospitalet.

EKSISTERENDE FORHOLD
Hvidovre Hospital
Lokalplanområdet domineres af Hvidovre Hospital, der
er et af Danmarks få og væsentligste moderne hospitalskomplekser fra sidste halvdel af det 20. århundrede.

mende udvidelser. Hospitalsbebyggelsen har i dag et
etageareal på 144.584 m2 etageareal plus kælder. Hospitalets to matrikler, 11 a og 11bz Hvidovre By, Hvidovre,
har et samlet grundareal på 224.549 m2. Det giver en
eksisterende bebyggelsesprocent på 64.
Selve hospitalet er opbygget som en lav, horisontal bygningsstruktur fra hvilken højere længebygninger stikker
op. Længebygningerne er placeret på tværs af de langsgående forbindelsesveje. Hospitalet er placeret parallelt
med Kettegård Allé i en afstand af ca. 5 m fra denne,
men hovedindgangen er trukket tilbage fra vejen.
Hospitalet består af en stor, sammenhængende stueetage, der anvendes til ambulatorier, skadestue mv. Fra
ambulatorieetagen er der adgang til fire stk. 3-etages
bygninger, hvor 1. og 2. sal anvendes til patientstuer og
3. sal anvendes til kontorer. En vandrehal i 1. sals højde
forbinder sengebygningerne og giver samtidig adgang
til hospitalshaven, der dækker ambulatorie-etagen. I
det relativt lave bygningsanlæg, hvor patienter, besøgende og personale er i nær kontakt med omgivelserne,
er haveanlægget en vigtig del af arkitekturen og stærkt
medvirkende som miljøskabende faktor.

foto:
vandrehallen

foto:
taghaverne

Omkring hovedindgangen findes bygninger til administration, tekniske anlæg og undervisning. Under den
sydlige halvdel af hospitalet findes en parkeringskælder
med mulighed for direkte adgang til ambulatorie-etagen
og sengebygningerne.
Vest for hospitalets hovedbygning ligger et areal på ca.
45.000 m2, der bortset fra to administrationsbygninger
er ubebygget. Det er på en del af dette areal, at man
planlægger at etablere ny hospitalsbebyggelse.

Grundstenen til Hvidovre Hospital blev lagt i 1970.
Hospitalet har siden opførelsen været planlagt for komFotos: Hvidovre Hospital, Byggeafdelingen
Hvidovre Kommune - Lokalplan 229
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REDEGØRELSE
Kettegård Allé ligger i kote 7,00 – 8,75 m, mens hospitalets stueetage ligger ca. i kote 6,40 m. Vest for
den eksisterende hospitalsbygning, hvor den planlagte
udvidelse skal placeres, ligger Kettegård Allé ca. i kote
8,50 m. Langs Holbækmotorvejen og Avedøre Havnevej
er der på hospitalets grund anlagt en beplantet støjvold,
hvis overkant er beliggende ca. i kote 15 m.
Der eksisterer ca. 1.470 p-pladser til hospitalets gæster
og personale. Heraf er hovedparten (ca. 900 p-pladser)
placeret i parkeringskælderen. Resten af parkeringspladserne fordeler sig med ca. 80 p-pladser ved den
nord-sydgående del af Østvej, ca. 175 p-pladser ved
Østvej/Rosenhøj, ca. 40 p-pladser ved varmecentralen
og køkkenet, ca. 225 p-pladser på et grusareal i det
nordvestlige hjørne af området og ca. 50 p-pladser ved
akutmodtagelsen.
Hospitalets placering direkte ved afkørslerne til og fra
Holbækmotorvejen og mellem overordnede trafikveje
sikrer en optimal trafikal adgang for såvel udrykningskøretøjer som patienter, pårørende og personale i egen bil.
Trafikken til og fra hospitalet afvikles via fire veje:
•

•

•

Ambulancer kører direkte til akutmodtagelsen via
en selvstændig ambulancevej i hospitalets vestlige
ende. Denne vej giver dog også adgang til et parkeringsområde på terræn
Patienter, personale, pårørende mv. kører via Kettegård Allé vestfra til hovedindgangen og parkeringskælderen. En bussluse på Kettegård Allé placeret
umiddelbart øst for Østvej forhindrer tilkørsel fra
Arnold Nielsens Boulevard/Hvidovrevej
En overkørsel fra Kettegård Allé til Østvej giver
adgang til parkeringsarealerne på terræn i områdets
østlige del
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•

Forsyninger, bortkørsel af affald samt adgang til områdets østlige parkeringspladser på terræn sker via
Østvej/Rosenhøj i hospitalets nordøstlige hjørne.

Hospitalet betjenes af buslinjerne 1A, 22 samt 200S med
hvilke der er relativt hurtig forbindelse til S-tognettet.
Der er hverken cykelsti eller cykelbaner langs vejene
indenfor lokalplanområdet (Østvej og Rosenhøj), eller
langs Kettegård Allé. I forlængelse af den nord-sydgående del af Østvej, hen over Holbækmotorvejen, findes
en stibro med rampe, men denne har kun forbindelse til
fortove langs Østvej og Rosenhøj.
Hospitalet har i dag en helikopterlandingsplads, som
ligger i den vestlige ende af hospitalet, ca. 100 m fra
akutmodtagelsen. Denne landingsplads nedlægges i
forbindelse med udbygningen af hospitalet.
Hvidovre Hospitals Kollegium
Kollegiet er opført i 1971-72 i direkte tilknytning til hospitalet. Kollegiets udformning er derfor også inspireret af
hospitalets horisontale struktur. Kollegiet har således
to etager og kælder, og er udført i blank mur med flade
tage.
Adgangen sker fra øst og vest til en central fællesbygning, hvorfra man fordeler sig til fire værelsesfløje både
i nord- og sydlig retning. Værelsesfløjene er adskilt af
fælles grønne områder.
Vejadgangen til kollegiet sker fra Kettegård Allé. Nord
for adgangsvejen ligger kollegiets parkeringsareal og
grønne arealer, der blandt andet rummer en boldbane.
Kollegiet har 296 lejemål. Hele bebyggelsen har et
etageareal på 9.102 m2, og ejendommen matr.nr. 40a,
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REDEGØRELSE
Hvidovre By, Risbjerg, har et grundareal på 20.584 m2,
svarende til en bebyggelsesprocent på 44.

LOKALPLANENS INDHOLD
Projekt for udbygning af hospitalet
Region Hovedstaden har i maj 2013 offentliggjort resultatet af en indbudt projektkonkurrence for udvidelse af
Hvidovre Hospital. Det vindende projekt er udarbejdet
af et rådgiverteam bestående af Aarhus Arkitekterne,
Schmidt Hammer Lassen Architects, Royal Haskoning
DHV, Kragh & Berglund landskabsarkitekter, samt Søren
Jensen Rådgivende Ingeniører.
Vinderprojektet søger at respektere det eksisterende
byggeri. Man er bevidst om kulturarven, hvilket blandt
andet ses gennem repetitionen af sengeafsnittene,
der dog forskydes og sammenbygges på en ny måde.
Projektet er samtidigt innovativt ved at sætte patienten
i centrum og ved at have en tydelig vilje til at sikre en
mere moderne og komfortabel, sikker og oplevelsesrig
ankomst og adgang til hospitalet.
Projektet placerer nybyggeriet umiddelbart vest for det
eksisterende hospital med forbindelser til strukturen i
det eksisterende hospitalskompleks. Der laves en ny hovedindgang for hele hospitalet i den nye bygning, mens
den eksisterende hovedindgang bliver mere sekundær.
Nybyggeriet er en sammenhængende bygning i fire etager og parkeringskælder, svarende til det eksisterende
hospital. På taget placeres muligvis inddækkede, tekniske anlæg til ventilation mv., der desuden skal regnes
som en etage.
Projektet forlænger ikke taghaverne omkring vandrehal-
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len på det eksisterende hospital. Bygningen slynger sig
i stedet om en række åbne eller overdækkede gårdrum,
der giver lys ind i bygningen og mange grønne oplevelser
for brugere og personale.
Efterfølgende er vinderprojektet blevet revideret, blandt
andet for at muliggøre en tilkørsel fra krydset på Kettegård Allé direkte til ankomstområdet i kælderetagen.
En illustrationsplan af projektet for nybyggeriet på hospitalet er vist på planbilag 5.
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Isometri af Hvidovre Hospital
set fra sydvest. Nybyggeriet er
vist med brune nuancer, og det
eksisterende hospital er vist med
grå nuancer.
Illustration fra rådgiverteamet

REDEGØRELSE
ØSTVEJ / ROSENHØJ

Trafik til og parkering ved hospitalet
Trafikken til Hvidovre Hospital skal fortsat hovedsaglig
komme via Avedøre Havnevej / Kettegård Allé.

p-kælder
parkering på
terræn

afsætning

busvendeplads

KETTEGÅRD ALLE

Den eksisterende overkørsel til hospitalet fra Kettegård
Allé ved Østvej fastholdes, men den nord-sydgående del
af Østvej ombygges og gøres ensrettet i nordlig retning
for at reducere trafikken i området.
Fra Hvidovrevej via Rosenhøj bliver der fortsat adgang til
hospitalets nordlige del, primært til brug for vareindlevering samt personaleparkering.
Stibroen over Holbækmotorvejen skal opretholdes, og
stiforløbet skal videreføres ad Østvejs nord-sydgående
forløb som del af det offentlige stinet.
Fodgængere og cyklister får adgang til hospitalet via
Kettegård Allé, både gennem den nye hovedindgang i
den vestlige ende af hospitalsbygningen og gennem den
østlige indgang, der i dag fungerer som hovedindgang.
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ØSTVEJ

parkering
på terræn

Udkørslen fra parkeringskælderen vil overvejende ske ad
rampen ved den eksisterende hovedindgang mod øst,
men der kan også blive mulighed for udkørsel ved Kettegård Allé-krydset.
Den eksisterende vejadgang til indgangen mod øst bliver
sekundær, idet der her kun bliver mulighed for taxikørsel
og afsætning fra privatbiler.

tagparkering
varelevering

I forbindelse med ibrugtagningen af tilbygningen bliver
hospitalets primære vejadgang ændret, så den fremover
sker gennem det lysregulerede kryds på Kettegård Allé.
Herfra bliver der nedkørsel og adgang til parkeringskælderen.

ambulancevej

bussluse

Diagram over den fremtidige
trafik til og fra Hvidovre Hospital

Cykelparkering vil ske såvel i parkeringskælderen som på
terræn.
Hospitalet skal kunne betjenes med kollektiv trafik på
Kettegård Allé, foreløbig i form af busser, men på længere sigt gerne som en letbane i vejtracéet. Flytningen
af hovedindgangen til hospitalet nødvendiggør, at der
etableres en vendeplads til busser på kollegiets ejendom, nord for den eksisterende adgangsvej til kollegiet.
Det er hensigten at opføre den nye hospitalsbebyggelse
med fuld parkeringskælder. Udvidelsen af parkerings-
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De blå pile viser biltrafikkens
adgang til parkeringspladser og
varelevering.
Den røde pil viser ambulancernes adgang til akutmodtagelsen.
Stiplede linjer angiver vejforløb i
kælderen.
Gul farve angiver særlige foranstaltninger for busser.

REDEGØRELSE
kælderen giver mulighed for ca. 240 ekstra parkeringspladser til personbiler.
Hospitalet ønsker også at etablere et nyt, ca. 11.000 m2
stort parkeringsanlæg med omkring 200 nye parkeringspladser på den nordvestlige del af taget på ambulatorieetagen. Arealet anvendes i dag til haveanlæg.
Hospitalet ønsker desuden at ombygge og udvide det
vestlige parkeringsanlæg med ekstra ca. 250 pladser.
Samlet set er der således tale om ca. 690 nye parkeringspladser på ejendommen. Der nedlægges 53 eksisterende parkeringspladser i forbindelse med nybyggeriet, hvorfor der er tale om en nettotilgang på ca. 640
parkeringspladser. Hospitalet råder i dag over knap 1.500
parkeringspladser.
Trafikberegninger viser, at der i 2020 vil være tilstrækkelige parkeringspladser til at betjene stigningen i
trafikken, der kommer på grund af de øgede ambulante
behandlinger på hospitalet.

Skitse af nyt parkeringsareal
for medarbejdere. Arealet er
placeret på taget af ambulatorieetagen, nord for de eksisterende
sengeafsnit.

Antallet af bilture til og fra hospitalet er beregnet til at
blive øget med 2.200 ÅDT i 2020. Dette svarer til en
stigning på 37 % i forhold til dagens situation.
Samtidig sker der dog en reduktion af trafikken gennem
området, da Østvej gøres ensrettet fra Kettegård Allé
langs hospitalsbygningerne. Gennem tællinger er det
tidligere beregnet, at mellem 1.700 og 1.800 biler ÅDT
i 2010 benyttede Østvej, heraf 58 % til gennemkørsel.
Denne uvedkommende trafik forventes at blive reduceret til det halve.
Samlet set forventes der derfor kun en beskeden forøgelse af trafikken til og fra området.
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Illustration fra Kragh & Berglund
landskabsarkitekter

Kollegiet
Lokalplanen fastlægger, at delområdet kun må anvendes til boligformål i form af etageboliger i to etager.
Lokalplanen giver ikke mulighed for væsentlige ændringer i kollegiets bebyggelse, men søger at fastholde
omfanget og karakteren af denne.
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21. marts

21. juni
12:00
21. marts

21.December
12:00 12:00
21. juni

12:00 12:00
21.December

09:00

09:00 09:00
15:00

09:00 15:00
15:00
09:00

15:00 15:00
09:00

12:00

12:00 12:00
18:00

12:00 12:00
18:00
18:00

12:00
18:00

15:00 15:00

15:00 15:00
20:00

15:00
20:00

Skyggediagrammer fra nybyggeriet og nærmeste bygninger.
Diagrammerne viser skyggeforholdene ved jævndøgn, den 21.
marts, og ved midsommer, den 21. juni, på de angivne tidspunkter på dagen. De grå skygger stammer fra nybyggeriet, og de
grønne skygger stammer fra de eksisterende hospitalsbygninger.
Illustration fra Rådgivergruppen15:00

Note: Grøn skygge - Eksisterende Hospital, Grå skygge
- Nybyggeri
Note: Grøn
skygge - Eksisterende Hospital, Grå skygge - Nybyggeri
Hvidovre Kommune - Lokalplan 229
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REDEGØRELSE
LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN
PLANLÆGNING

1B47

Kystnærhedszone
Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra
kysten i den kystnære del af byzonen og er således
omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning
i kystområderne. De særlige krav til planlægning i de
kystnære zoner gælder såfremt ny bebyggelse påvirker
kysten visuelt. Læs eventuelt mere i planlovens kapitel
2a.

1B25
2B1

2D5

2D1

Da lokalplanområdet ligger ca. 2,6 km fra kysten, og da
arealerne mellem lokalplanområdet og kysten i forvejen
er bebygget med høj og tæt bebyggelse, er det kommunens vurdering, at en udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder ikke vil påvirke kystlandskabet.

2B41
4C3

Kommuneplan 2009
Kommuneplanen inddeler kommunen i rammeområder
med forskellige anvendelsesmuligheder.

2B10

2D2

2B21

2B3

2B4

2D13

© Geodatastyrelsen

Hvidovre Hospital er i Kommuneplan 2009 beliggende
i rammeområde 2D1, for hvilket der er fastsat følgende
rammebestemmelser for lokalplanlægningen:

Kommuneplan 2009 - rammeområder
Lokalplanområdet er vist med rød, stiplet linje

•
•
•
•
•
•

Hovedparten af kollegiets ejendom – herunder bebyggelsen – er i kommuneplanen beliggende i rammeområde 2B10. For dette område gælder følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Område til offentlige formål
Specifik anvendelse: Sundhedsinstitutioner, hospital
Max. bebyggelsesprocent: 165
Max. antal etager: 5
Max. bygningshøjde: 33 m
Bemærkninger: Den maksimale bygningshøjde måles fra Kettegård Allé
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•
•
•
•
•

Generel anvendelse: Boligområde
Specifik anvendelse: Etagebolig
Max. bebyggelsesprocent: 45
Max. antal etager: 2
Max. bygningshøjde: 8,5 m
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REDEGØRELSE
H12

125 Byplanvedtægt H7 vil blive ophævet i sin helhed ved den
endelige vedtagelse af Lokalplan 229.
Stationsnærhed
Lokalplanområdet er ikke stationsnært beliggende, idet
der er ca. 2,3 km til Hvidovre Station og ca. 2,8 km til
Rødovre Station.

209
452

H7

211

203 210
© Geodatastyrelsen

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er vist med rød, stiplet linje

Lokalplaner og byplanvedtægter
Hvidovre Hospital er hverken omfattet af en lokalplan
eller en byplanvedtægt.
Den bebyggede del af Hvidovre Hospitals Kollegiums
ejendom, matr.nr. 40a, er omfattet af den sidste rest af
en forældet plan, Byplanvedtægt H7. Denne gamle byplanvedtægt udlægger området til villaer og rækkehuse
med højst 1½ etage.
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Det fremgår af kommuneplanen, at byfunktioner som på
grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse
217besøgsmønster har en intensiv karakter skal placeeller
res inden for de stationsnære områder og fortrinsvis
inden for de stationsnære kerneområder. Disse byfunktioner omfatter blandt andet kontor- og serviceerhverv,
beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offenlige
institutioner, udstillings- og kongrescentre, større
idrætsanlæg
og multianvendelige anlæg til fritidsformål,
226
hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende.
Desuden skal byfunktioner af regional karakter fortrinsvis placeres stationsnært ved knudepunktsstationer som
for eksempel Rødovre Station.
Disse retningslinjer er indført i kommuneplanen efter
krav fra staten i landsplandirektivet Fingerplan 2007.
Allerede etablerede regionshospitaler må imidlertid
udvides til hospitalsformål, uanset om de ligger uden for
de stationsnære områder, jf. Fingerplan 2013, § 6, stk. 5.
Trafikmønster
Langs nordsiden af lokalplanområdet løber statens
motorvej, Holbækmotorvejen (M11), der har mulighed
for til- og frakørsel i både i østlig og vestlig retning ved
Avedøre Havnevej.
Avedøre Havnevej har status af primær trafikvej. Vejen
indgår derfor i det overordnede vejnet i hovedstadsområ-
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det og skal fungere som hovedforbindelse for biltrafikken
mellem kommunen og omverdenen. Al gennemkørende
biltrafik skal søges samlet på disse veje.
Hvidovrevej har status af sekundær trafikvej. Vejen
indgår i et net af veje, der skal fungere som hovedforbindelse for biltrafikken mellem de enkelte center- og lokalområder i kommunen. Al biltrafik mellem de enkelte
center- og lokalområder skal søges samlet på disse veje.
Kettegård Allé, der giver adgang til såvel hospitalet som
kollegiet, har status som almindelig lokalvej. Sådanne
lokalveje skal sørge for adgang for biltrafikken til de
enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker i
de enkelte lokalområder.
Avedøre Havnevej er forsynet med stier, der indgår i
det regionale trafikstinet. Strækningerne skal generelt
anlægges med stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt
adskilt fra biltrafikken, og strækningerne skal vedligeholdes til brug for pendling på cykel. Langs Hvidovrevej er
der cykelstier, der indgår i det lokale stinet.
Den sydlige forgrening af Kettegård Allé indgår i det
nationale cykelrutenet. Det er cykelrute 4 mellem
København og Søndervig, der passerer umiddelbart syd
for lokalplanområdet, hvor stiruten forbinder stien langs
Vestvolden med det centrale København.
Trafikstøj
Kommunens støjkortlægning viser, at arealet, hvor
hospitalet planlægges udbygget, er belastet med et
støjniveau på 60-65 dB fra trafikken.
Efter kommuneplanens retningslinjer må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre
den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etab-

lering af afskærmningsforanstaltninger. Med lokalplanen
bliver der ikke udlagt nye arealer til støjfølsom anvendelse, da der alene er tale om at videreføre områdets
eksisterende anvendelse til hospital og boliger.
Ny bebyggelse til boligformål, hospitaler og lignende
skal udformes således, at støjniveauet ikke overstiger
den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB. Det tilsvarende maksimale støjniveau for kontorer mv. er på Lden
63 dB.

NOTE:
Lden betyder ”Level dayevening-night” og er et mål for
støjen fra omgivelserne med en
ekstra vægtning af støj i aften og
nattetimerne, da støjen her føles
mere generende. Siden 2004 er
Lden anvendt i alle europæiske
lande efter gennemførelsen
af det europæiske direktiv om
ekstern støj .

Såfremt de nævnte støjniveauer ikke kan opnås på facader og terræn, skal der alternativt sikres et indendørs
støjniveau i overensstemmelse med Bygningsreglementets regler om dette.
Kulturarv
Kommuneplanen indeholder en kvarterbeskrivelse for
Hvidovre Hospital. Heri er en nærmere beskrivelse af
bebyggelsens struktur og udseende, og en redegørelse
for hospitalets bærende fortælling.
Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for Hvidovre Hospital.
Men i selve kvarterbeskrivelsen af det eksisterende byggeri er de grønne elementer mellem og ovenpå bygningerne af den tæt-lave bygningsmasse fremhævet.
Arkitektfirmaet bag byggeriet, Krohn & Hartvig Rasmussen, ønskede at skabe behagelige, lyse og frodige rammer omkring hurtig rekonvalescens af patienter. Med en
udpræget brug af grønne elementer mellem og ovenpå
bygningerne er den tæt-lave bygningsmasses kvaliteter
udnyttet til at udvikle et varieret parkanlæg.
Hvidovre Hospital var et funktionelt byggeri, der blev
Foto: Hvidovre Hospital, Byggeafdelingen
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opført for at kunne varetage de nye muligheder i den
videnskabelige og teknologiske udvikling indenfor de
medicinske specialer.
At Hvidovre Hospital blev opført som et lavt byggeri
dækkende et stort areal kan ses som en humanisering
af det industrialiserede byggeri, da planen indeholdt et
rekreativt grønt parkanlæg. Det flade hospital kunne udover et hensyn til funktionaliteten mellem de forskellige
rums anvendelser også lade udsigten til og den nemme
adgang til de grønne, rekreative rum indgå som element
i patienternes pleje.
To bygninger på Hvidovre Hospital er udpeget som
bevaringsværdige i Kommuneplan 2009. Det gælder den
store, centrale hospitalsbygning med ambulatorieetage
og sengebygninger samt undervisningsbygningen. Bygningerne er vist på planbilag 3.
Spildevandsplan
Reglerne for afledning af spilde- og regnvand er fastlagt
i Spildevandsplan 2002, der kan ses på kommunens
hjemmeside: hvidovre.dk
Varmeforsyning
Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 1985 er lokalplanområdet beliggende i et område, der er planlagt forsynet med
kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme.
Ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, har
krav på dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv
varmeforsyning, jævnfør planlovens § 19, stk.4.
Både hospitalet og kollegiet er forsynet med fjernvarme
fra Hvidovre Fjernvarmeselskab. Hospitalet har desuden
egen varmecentral, der kan bruges som spidslastcentral
og ved brud på varmeforsyningen.

Hvidovre Kommune - Lokalplan 229

Jordforurening
Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Byzonen er
områdeklassificeret efter jordforureningsloven - som al
anden jord inden for ældre byområder. Bortskaffelse af
jord fra ejendommene skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse
med flytning af jord.
Aktuelt er der kortlagt et areal, hvor der er viden eller
mistanke om kraftigere jordforurening inden for området. Men dette kan ændre sig over tid.
På Danmarks Miljøportal, internet.miljoeportal.dk, kan
du se en opdateret oversigt over de ejendomme, som er
kortlagt efter jordforureningsloven. Kommunen skal for
sådanne ejendomme give en tilladelse efter jordforureningsloven, inden der igangsættes bygge- og anlægsarbejder eller ændres på anvendelsen af ejendommene til
følsom anvendelse, herunder boligbebyggelse.
Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering ved bygninger og
butikker med offentlig adgang, eksempelvis ved uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, koncertsale, teatre
og biografer, ved større arbejdspladser, ved etageboligbebyggelse samt ved togstationer og busstoppesteder.
Både hospitalet og kollegiet hører blandt de anvendelser, hvortil der skal knyttes cykelparkering.
Cykelparkering skal være let tilgængelig og så vidt
muligt placeres i umiddelbar tilknytning til indgangen
til den pågældende bebyggelse. Hvis cykelparkeringen
ikke er synlig fra offentlig vej eller sti, skal der opsættes
tydelig henvisning til cykelparkeringspladserne. Cykelparkeringen bør som hovedregel være belyst, ligesom de
bør være overdækkede, hvor dette er muligt og ønskeligt.
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Byggelinjer
Der gælder en byggelinje langs Holbækmotorvejen. Det
er Vejdirektoratet, der har påtaleretten til overholdelsen
af servituttens bestemmelser.
Byggelinjens placering er vist på planbilag 2.

MILJØVURDERING
Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i
visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en
screening af planens miljøpåvirkning.
Kommunen har vurderet, at planforslaget er omfattet af
lovens krav om miljøvurdering.
Miljøvurderingen er afgrænset på baggrund af en forudgående screening/scoping og omfatter følgende emner:
• Arkitektonisk arv (bevaringsværdige bygninger)
• Energiforbrug
I forbindelse med udarbejdelse af screeningen er det blevet drøftet og vurderet, at temaerne ikke giver anledning
til høring af berørte myndigheder. Dette er sket på baggrund af BEK nr. 1102 af 20. november 2009 (Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse
efter lov om miljøvurdering af planer og programmer).

Det vurderes ligeledes, at placering af et parkeringsanlæg på taget af ambulatorieetagen vil påvirke taghaverne i mindre grad samt den uforstyrrethed, som der
er i disse. Det anbefales derfor, at der ved etablering af
disse parkeringspladser er stor opmærksomhed på, hvordan haveanlæggene afsluttes mod parkeringspladserne.
Påvirkningen på energiforbruget kan stamme fra den forventede øgede trafik samt de flere etagemeter hospital.
Det forventes, at der vil være en øget trafikmængde
grundet udvidelse af hospitalet, de flere ambulante behandlinger og at der er tilstrækkelig med parkeringspladser til at rumme den øgede mængde trafik. Det anbefales, at der bliver en stor opmærksomhed på forholdene
for cyklister og gående, og at det overvejes, om der er
behov for at anlægge alle de udlagte parkeringspladser,
der er indeholdt i lokalplanen.
Ved udbygning af hospitalet med godt 30.000 m2 vil der
i driften være et større energiforbrug, men idet der allerede er taget stilling til, at byggeriet skal være lavenergibebyggelse, er der ingen yderligere anbefalinger til selve
lokalplanen.
Der vurderes ikke at være behov for overvågning.
Miljørapporten kan ses i sin helhed på kommunens
hjemmeside og er offentliggjort samtidig med forslaget
til lokalplan. Der kan imidlertid først klages over miljøvurderingen, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Det vurderes i miljørapporten, at der vil være en potentiel påvirkning af de bevaringsværdige værdier, og det
anbefales at sikringen af de bevaringsværdige bygninger
styrkes ved kun at tillade ændringer i den bevaringsværdige bebyggelses ydre, når dette er nødvendigt af
hensyn til hospitalsdriften.
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SAGSFORLØB
Forslaget til Lokalplan 229 var fremlagt i offentlig høring
i perioden fra den 3. marts til den 27. april 2015.
I løbet af denne periode indkom seks høringssvar fra
grundejere, naboer og interesseorganisationer.
På baggrund af de indkomne bemærkninger og ændringsforslag besluttede Kommunalbestyrelsen at foretage nogle mindre ændringer af lokalplanen i forbindelse
med den endelige vedtagelse. Følgende ændringer blev
vedtaget:
•

•

•
•

Østvej lukkes alligevel ikke for bil- og lastvognskørsel ved Kettegård Allé. Det bliver tilladt at køre ind
på Østvej fra Kettegård Allé, men denne delstrækning skal gøres ensrettet i nordlig retning. Lokalplanen konsekvensrettes i i redegørelsens afsnit om
trafikforhold, i §§ 9.1, 9.2 samt 13.4, samt på kortbilag 4.
§ 2, tredje afsnit, ændres til: ”at fastlægge en effektiv, overskuelig, sikker og fremtidssikret trafikstruktur i lokalplanområdet, der er forbundet med det
omkringliggende kommunale og statslige vejnet”.
På kortbilag 1, 3 og 4 rettes matr.nr. 11bc til 11bz.
På kortbilag 4 indtegnes yderligere et arealudlæg til
nyt parkeringsområde mellem ambulancevejen og
kontorpavillonerne, og redegørelsens afsnit om parkering, side 9, spalte 1, ændres i overensstemmelse
med dette.

Hvidovre Kommune - Lokalplan 229
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I medfør af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.
587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser
for det i § 1 nævnte område i Hvidovre Kommune.

§ 1 Lokalplanens område og zonestatus
1.1
Lokalplanen omfatter ejendommene matr.nr. 11a og 11bz
Hvidovre By, Hvidovre, og matr.nr. 40a Hvidovre By,
Risbjerg.
1.2
Lokalplanområdet afgrænses som vist på planbilag 1.
1.3
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.
1.4
Lokalplanområdet inddeles i delområderne 1 og 2 som
vist på planbilag 1.

§ 2 Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er,
•

at muliggøre den nødvendige bygningsmæssige
udvidelse af Hvidovre Hospital således, at Region
Hovedstadens hospitalsplanlægning kan realiseres

•

at sikre en optimal fysisk og funktionel sammenhæng mellem nybyggeriet og den eksisterende
bebyggelse på hospitalets område

•

at fastlægge en effektiv, overskuelig, sikker og
fremtidssikret trafikstruktur i lokalplanområdet, der
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er forbundet med det omkringliggende kommunale
og statslige vejnet

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse
3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål
og boligformål efter de retningslinjer, der nærmere fremgår for de enkelte delområder jævnfør § 3.2.
3.2
For de enkelte delområder fastsættes følgende bestemmelser:
Delområde 1:
Området må kun anvendes til offentlige formål samt
private institutioner mv. af almen karakter, som naturligt kan indpasses i delområdet. Der må kun opføres
eller indrettes bebyggelse til sundhedsinstitutioner som
hospital eller lignende. I tilknytning til hospitalet må
desuden opføres eller indrettes bebyggelse til støttefunktioner som administration, undervisning, forskning,
patienthotel mv.
Delområde 2:
Området må kun anvendes til boligformål. Der må kun
opføres eller indrettes bebyggelse til etageboliger. Boligerne skal anvendes til helårsbeboelse.
3.3
Uanset bestemmelserne i §§ 3.1 og 3.2 må der inden for
lokalplanområdet etableres tekniske anlæg som transformerstationer, teknikskabe, mobilantenner, regnvandsbassiner, renseanlæg, miljømæssige servicefunktioner mv. til sikring af områdets forsyning.
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§ 4 Udstykning
4.1
Området må ikke udstykkes yderligere. Matrikulære
ændringer som sammenlægninger af ejendomme og
arealoverførsler er tilladt.
4.2
Uanset bestemmelsen i § 4.1 må tekniske anlæg udstykkes, så grunden svarer til anlæggets sokkelflade
plus 1 m hele vejen rundt om anlægget.

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering
Delområde 1:
5.1
Bebyggelsesprocenten for delområde 1 under ét må ikke
overstige 85.

5.5
Uanset § 5.4 må mindre, sekundære bygninger som
carporte, udhuse, cykelskure, miljøstationer mv. opføres
uden for byggefelterne. Det samme gælder transformerstationer, teknikkabiner, renseanlæg, tankanlæg og
lignende tekniske anlæg.
5.6
Der gælder en byggelinje på 5 m fra skel mod Kettegård
Allé og Avedøre Havnevej, samt 12 m fra naboskel langs
Østvej i en udstrækning som vist på planbilag 2. Der må
ikke opføres bebyggelse på arealet mellem byggelinjen
og vejskellet henholdsvis det omtalte naboskel.
5.7
Ny bebyggelse på hospitalet skal have et omfang og en
placering i princippet som vist på illustrationsplanen,
planbilag 5.
Delområde 2:

5.2
Etageantallet må ikke overstige 5 etager inklusive
tekniketage over tagprofilet.

5.8
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke
overstige 45.

5.3
Bygningshøjden må maksimalt være 30 m over terræn
målt fra Kettegård Allé. Skorstene og antenner er ikke
omfattet af højdebegrænsningen.

5.9
Etageantallet må ikke overstige 2 etager.

5.4
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelt A, som
er vist på planbilag 2. Det samlede etageareal i byggefelt A må maksimalt udgøre 35.000 m2.
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5.10
Bygningshøjden må maksimalt være 7 m over terræn.
Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
5.11
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelt B, som
er vist på planbilag 2.
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NOTE TIL § 5.2:
Parkeringskælderen medregnes
ikke som etage. Det skyldes,
at til- og frakørsel stort set ikke
medfører større blotlæggelse af
kælderen end det, der gør porten
nødvendig og at terrænspringet i
forhold til bebyggelsens samlede terrænforhold er af mindre
betydning.
NOTE TIL § 5.3:
Vest for den eksisterende hospitalsbygning, hvor den planlagte
udvidelse skal placeres, ligger
Kettegård Allé ca. i kote 8,50 m.

NOTE TIL § 5.6:
Der gælder desuden en servitut
om byggelinje langs Holbækmotorvjen. Påtaleretten til servitutten tilkommer alene Vejdirektoratet. Byggelinjens placering er
indtegnet på planbilag 2.
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5.12
Uanset § 5.11 må mindre, sekundære bygninger som
carporte, udhuse, cykelskure, miljøstationer, drivhuse
mv. opføres uden for byggefelterne. Det samme gælder
transformerstationer, teknikkabiner og lignende tekniske
anlæg.
5.13
Der gælder en byggelinje på 5 m fra skel mod Kettegård
Allé og Avedøre Havnevej som vist på planbilag 2. Der
må ikke opføres bebyggelse på arealet mellem byggelinjen og vejskellet.

§ 6 Bevaringsværdige bygninger
6.1
Følgende bygninger, der desuden er vist på planbilag 3
med særlig signatur, er bevaringsværdige og må ikke
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i deres
ydre uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse:
Adresse
Kettegård Allé 18
Kettegård Allé 30

Ejd.nr.
34810
34810

Bygn.nr.
4
1

SAVE-værdi
4
4

Bestemmelsen gælder også forhold som facadematerialer og -farver, tagbeklædning, kviste, indgangspartier,
tilbygninger, isætning af ovenlysvinduer, udformning og
udskiftning af døre og vinduer samt skiltning.
6.2
Ved ændringer i den i § 6.1 nævnte bevaringsværdige
bebyggelses ydre skal man sikre, at det oprindelige udtryk og bevaringsværdien sikres. Ændringer i den bevaringsværdige bebyggelses ydre må kun ske, når dette er
nødvendigt af hensyn til hospitalsdriften.
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Facade på vandrehallen

Således skal ydervæggene på ambulatorieetagen være
etagehøje betonelementer med lodret relief og synligt
tilslag af sorte granitskærver. Ydervæggene på undervisningsbygningen og sengehusene skal være lyse, etagehøje betonelementer med lodret relief og uden synligt
tilslag. Facaderne på vandrehallen mellem sengehusene
og hele det østlige indgangsparti skal være modulopbyggede glas- og facadeelementer med mulighed for
integration af solafskærmning.
Tagene skal fremstå som flade, dvs. med en taghældning indtil 20 til brug for den nødvendige afvanding.
Det kan efter særlig ansøgning herom tillades, at der
etableres solcelleanlæg på taget af de bevaringsværdige
bygninger, når anlæggene udføres på en sådan måde,
at bygningernes bevaringsværdi sikres.
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Facade på undervisningsbygningen mod vest

Facade på ambulatorieetagen mod syd
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§ 7 Bebyggelsens udseende
Delområde 1:
7.1
Nye bygningers udformning, materialer, farver og øvrig
fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med en eksisterende bebyggelse og omgivelserne
i øvrigt. Ny bebyggelse skal fremtræde med en klar
arkitektonisk idé og i et nutidigt formsprog med en god
proportionering. Bebyggelsen skal fremstå i høj kvalitet
med materialer, der er gedigne.
7.2
Ny bebyggelse, der opføres inden for det på planbilag
2 viste byggefelt, skal have facader, der udføres som
glaspartier og facadeelementer.
Fordelingen mellem glaspartier og facadeelementer på
den enkelte facade skal ske ud fra hensynet til rummenes funktion, facadens solorientering og ønsket om at
facaderne får et levende udtryk.
Glaspartierne må suppleres med en farvesætning i
gyldne nuancer, der er udført på eller sammen med glasset som indslag i mønster, materialitet, struktur eller
lignende.
7.3
Tage skal fremstå flade, dvs. med en taghældning indtil
20 til brug for den nødvendige afvanding, og må udføres
med beplantning. Atrier må etableres med glastage med
større hældning end den førnævnte.
7.4
Tekniske anlæg og installationer på taget, herunder ventilationsanlæg mv., skal placeres i mindre og samlede

Hvidovre Kommune - Lokalplan 229

Facadeudsnit - indre facade

Facadeudsnit - yderfacade
Eksempler på udformning af
facaderne på nybyggeriet inden
for delområde 1, henholdsvis
yderfacader og indre facader i
lysgårde.
Illustration fra rådgiverteamet

enheder i maksimum 6 meters højde og med mindst 3
meters afstand til yderfacaden (ikke mod gårdrum). Disse anlæg og installationer skal inddækkes med facader
og tag og fremstå som integrerede dele af bebyggelsens
arkitektur med hensyn til placering, materialer og farver.
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Delområde 2:
7.5
Ydervæggene på boligbebyggelsen skal være mørke
teglsten. Indgangspartier, vinduesbrystninger og lignende mindre dele af facaderne må udføres af træ, metal,
glas mv., når der skabes en god helhedsvirkning med de
murede facadepartier.
7.6
Tagene på boligbebyggelsen skal fremstå som flade,
dvs. med en taghældning indtil 20 til brug for den nødvendige afvanding.

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Langs skel mod Holbækmotorvejen, fra Avedøre Havnevej til hospitalets køkkenbygning, udlægges der areal
til et 25 m bredt beplantningsbælte. Langs skel mod
Holbækmotorvejen i øvrigt, og langs Avedøre Havnevej,
udlægges der areal til 5 m brede beplantningsbælter.
Disse beplantningsbælter, der er vist på planbilag 4, skal
tilplantes med buske og træer, der er karakteristiske for
egnen; se note.

§ 9 Vejforhold, stiforhold og parkering
9.1
Vejadgangen til ejendommene skal ske fra Kettegård
Allé og Rosenhøj som vist i princippet på planbilag 4.
Kørende adgang til parkeringsarealer vest for selve
hospitalsbebyggelsen skal ske via krydset på Kettegård

Hvidovre Kommune - Lokalplan 229

Allé i lokalplanområdets vestlige del. Tilkørsel til hospitalets parkeringskælder skal ske via førnævnte kryds på
Kettegård Allé, mens udkørsel fra parkeringskælderen
primært skal ske i bebyggelsens østlige ende.
Tilkørsel til hospitalets nordlige del må ske fra Hvidovrevej via Rosenhøj samt fra Kettegård Allé via Østvejs
nord-sydgående forløb.
9.2
Den nord-sydgående del af Østvej med overkørsel fra
Kettegård Allé skal gøres ensrettet for trafik i nordlig
retning, bortset fra cyklister og gående.
9.3
Til brug for busser i rute må der anlægges en busvendeplads på kollegiets ejendom, matr.nr. 4oa Hvidovre By,
Risbjerg, i princippet som vist i skitsen på denne side
samt på planbilag 4.
9.4
Stibroen over Holbækmotorvejen skal opretholdes med
stiforløbet videreført ad den nord-sydgående del af Østvej som del af det offentlige stinet, som dette er vist på
planbilag 4.
9.5
Nye arealer til parkering af personbiler skal anlægges
inden for de områder, der er vist med særlig signatur på
planbilag 4.
9.6
Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til sikring af, at parkeringen kan ske på egen grund.
Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres:
• 1 p-plads pr. etagebolig
• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal institution mv.
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NOTE TIL § 8.1:
Egnskarakteristiske buske og
træer er f.eks.: Stilkeg/vintereg,
ask, skovfyr, løn, småbladet lind,
bøg, pil, seljerøn, fuglekirsebær,
hæg, slåen, engriflet tjørn, hunderose, vild æble, hassel.

radius =
11 m

7m
NOTE TIL § 9.3:
Skematisk fremstilling af en cirkelformet vendeplads til busser
uden bakning.
De angivne mål er cirkamål.

BESTEMMELSER
Mindst halvdelen af disse parkeringspladser skal anlægges inden ibrugtagningen af bebyggelsen. De resterende
parkeringspladser skal anlægges, når det efter Kommunalbestyrelsens skøn vurderes at være nødvendigt for at
sikre, at parkeringsbehovet kan dækkes på egen grund.
Kravet til udlæg af parkeringspladser kan reduceres,
såfremt:
• Det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne
• Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om
benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende inden for en afstand af maksimalt 100 m
• Der er tale om boligtyper, som henvender sig til
beboere, som normalt har et lavt bilejerskab – eksempelvis ungdoms- og ældreboliger.
9.7
Lastbiler med en totalvægt over 3.500 kg, campingvogne, uindregistrerede motorkøretøjer samt både må ikke
parkeres på bebyggelsens parkeringsarealer.
9.8
Ved nybyggeri og ændret anvendelse af en ejendom,
skal der anlægges cykelparkering på egen grund til
dækning af ejendommens behov. Antallet af cykelparkeringspladser skal fastlægges ud fra en konkret vurdering, idet der skal tages udgangspunkt i følgende minimumsnormer:
• Ungdomsboliger: 1 cykelparkeringsplads pr. kollegieværelse/ungdomsbolig
• Uddannelsesinstitutioner/skoler: 0,5 cykelparkeringsplads pr. studerende/elev
• Offentlig service (herunder hospital) og administration: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
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9.9
Ubebyggede arealer, herunder veje og stier, skal udføres
i overensstemmelse med Dansk Standards DS-håndbog
105 ”Udearealer for alle – anvisning for planlægning og
indretning med henblik på handicappedes færden” og
DS 3028 ”Tilgængelighed for alle”, eller officielle retningslinjer, der måtte erstatte disse.
9.10
Ved udformning af parkeringsanlæg skal et passende
antal af parkeringspladserne udformes, så de kan benyttes af personer med handicap.

§ 10 Skiltning og reklamering
10.1
Skiltning skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver, skrifttyper og lignende udformes således, at
der opnås en god helhedsvirkning i samspil med bebyggelsens arkitektoniske karakter i bybilledet.
Opsætning af udendørs skilte må ikke ske uden kommunens forudgående tilladelse.
10.2
Der må ikke opsættes skilte, opstilles flagstænger eller
lignende til reklamering eller anden kommerciel brug.
10.3
Større skiltning på bygninger må kun ske i form af facadeskilte, der udføres som løse enkeltbogstaver, symboler og logoer uden brug af baggrundsplade. Bogstaver,
symboler og logoer må højst have en højde på 0,6 m.
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10.4
På eller ved bygninger må desuden opsættes oversigtstavler og skilte, som oplyser om steder, navne, husnummer og henvisning i øvrigt. Henvisningskilte må have en
maksimal størrelse på 1,0 x 1,4 m.

når vindmøllens totalhøjde ikke overstiger 1,4 x afstanden til skel mod nabo, sti eller vej.

10.5
Ved adgangene fra offentlig vej til hospitalet må der
hvert sted opstilles én skiltepylon med en maksimal
størrelse på 1,2 x 4,6 m. Ved selve indgangene til hospitalsbebyggelsen må der hvert sted opstilles én skiltepylon med en maksimal størrelse på 0,8 x 2,5 m.

11.5
Mini-vindmøller skal fjernes senest 1 år efter at de er
taget ud af drift.

§ 11 Tekniske anlæg
11.1
Opstilling af mobilantennemaster og –systemer skal ske
under behørigt hensyn til bygningsbevaringsinteresserne
i området. Antennesystemer må ikke opsættes på bygninger, der i § 6.1 er udpeget som bevaringsværdige.
11.2
Mobilantennemasters totalhøjde må ikke overstige 27 m
over terræn.
11.3
Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg
skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikkabiner placeres, udformes og omgives med trådhegn og beplantning på en sådan måde, at de ikke virker dominerende i
nærmiljøet.
11.4
Der må opsættes mini-vindmøller, når den enkelte vindmølles totalhøjde ikke overstiger 8,5 m over terræn, og
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Der må ikke opsættes husstandsvindmøller eller større
vindmøller inden for lokalplanområdet.

§ 12 Aflysning af planer
12.1
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 229 ophæves Byplanvedtægt H7 for et
område af Hvidovre By, Risbjerg Sogn, beliggende ved
Kettevej-Høvedstensvej, i sin helhed.

§ 13 Forudsætning for ibrugtagning af ny
bebyggelse
13.1
Ny bebyggelse indenfor lokalplanens område må ikke
tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Kommunalbestyrelsens anvisning i
henhold til den gældende varmeplanlægning.
13.2
Ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse må ikke tages
i brug, før der er etableret støjafskærmning til sikring af,
at støjniveauet fra trafikken ikke overstiger:
• Lden 58 dB for boligområder, undervisningsbygninger, hospitaler og lignende, udendørs opholdsarealer
og parker
• Lden 63 dB for kontorer mv.
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NOTE til § 13.2:
Lden betyder ”Level dayevening-night” og er et mål for
støjen fra omgivelserne med en
ekstra vægtning af støj i aften og
nattetimerne, da støjen her føles
mere generende. Siden 2004 er
Lden anvendt i alle europæiske
lande efter gennemførelsen
af det europæiske direktiv om
ekstern støj .

BESTEMMELSER
Såfremt de nævnte støjniveauer ikke kan opnås på facader og terræn, skal der alternativt sikres et indendørs
støjniveau i overensstemmelse med Bygningsreglementets regler om dette.
13.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret
bil- og cykelparkeringspladser henhold til §§ 9.6 og 9.8.
13.4
Ny bebyggelse på matr.nr. 11bz må ikke tages i brug, før
den i § 9.2 nævnte delstrækning af Østvej er gjort ensrettet for trafik, bortset fra cyklister og gående.

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger
14.1
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i
strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 og § 20.
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid
med principperne/formålet med planen. Videregående
afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14.3
Kommunalbestyrelsen kan efter planlovens § 47, stk.
1, ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, når
ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
14.4
Når en lokalplan har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget
af kommunen mod erstatning, jævnfør planlovens § 48,
stk. 1. Overtagelsespligten gælder dog kun, hvis det pågældende areal ikke udnyttes på en økonomisk rimelig
måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse
af de omliggende ejendomme, jævnfør planlovens 48,
stk. 3.
14.5
Når det i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke
må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen,
og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, jævnfør
planlovens § 49, stk. 1. Det fremgår dog af § 49, stk.
2, at overtagelsespligten kun påhviler kommunen, hvis
der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens
afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme
med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er
omfattet af et nedrivningsforbud.

14.2
En bestemmelse i lokalplanen, hvis indhold er fastlagt i
overensstemmelse med en aftale med en statslig eller
regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan 229 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse, den 24.
februar 2015.
Helle Adelborg		
borgmester

Gert S. Nelth
direktør

Lokalplan 229 er endeligt vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse, den 24. juni 2015.
Helle Adelborg		
borgmester
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Gert S. Nelth
direktør
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