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I foråret 2012 dystede fire tværfaglige teams af arkitekter, land-
skabsarkitekter og andre dygtige fagfolk om at tegne den bedste 
helhedsplan for Diakonissestiftelsens fremtid.

Visionerne i Udviklingsplan 2020 kan du læse mere om på de 
følgende sider. Konkurrencen gav os rigtig mange gode ideer og 
forslag til, hvordan Diakonissestiftelsen kan udvikle og forny sig 
med respekt for kulturarven.

I dommerkomiteen fandt vi, at den endelige plan måtte rumme 
en kombination af de gode ideer i konkurrenceprojekterne, og 
derfor igangsatte Diakonissestiftelsen i sommeren 2012 arbejdet 
med “den femte løsning”. Det har resulteret i den helhedsplan, 
som du nu sidder med i hånden.

Vi har valgt en meget åben proces omkring det store udviklings- 
arbejde. Jeg glæder mig over den tætte og konstruktive dialog, 
vi har haft med Frederiksberg Kommune under hele forløbet 
– fra formulering af konkurrenceprogrammet over samarbejdet 
i dommerkomiteen og frem til det færdige planforslag, som 
forhåbentlig kan komme til at danne grundlag for en lokalplan.

Naboer, medarbejdere, brugere, lejere og andre samarbejds- 
partnere har ligeledes ydet værdifulde bidrag til arbejdet med 
planen. Vi har mødt en positiv forståelse for den grundlæggen-
de udfordring, Diakonissestiftelsen står over for: at nytænkning 

FORORD

og udvikling er en nødvendighed, hvis Diakonissestiftelsen 
fortsat skal eksistere og levere uddannelser, omsorg og pleje 
til børn, gamle og udsatte grupper. Og vi har fået konstruktive 
input til, hvordan fornyelsen kan ske på en måde, så den skaber 
værdi både for brugerne, for omgivelserne og for borgerne på 
Frederiksberg.

I 2013 fejrer Diakonissestiftelsen 150 års jubilæum. Vi har “set” 
Frederiksberg vokse op omkring os. Vi har ændret os meget 
gennem tiden, men de grundlæggende værdier holder vi fast i. 
Vi håber, at naboer, brugere og ikke mindst Frederiksberg 
Kommune vil tage godt imod vores udviklingsplan, som vi 
synes, ligger rigtig godt i tråd med tankerne i Frederiksberg-
strategien og med den generelle samfundsudvikling inden for 
boligformer, sociale netværk, sundheds- og velfærdsydelser.

Mogens Madsen,
bestyrelsesformand
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Hver dag passerer mange mennesker forbi Diako-
nissestiftelsen på Frederiksberg. De statelige, røde 
bygninger med de kamtakkede gavle rummer en 
spændende historie og et mylder af liv, men de fær-
reste forbipasserende ved, hvad der gemmer sig bag 
murene.

Det vil Udviklingsplan 2020 ændre på!
Med respekt for de kvaliteter, der ligger i det kultur-
historiske miljø, vil Diakonissestiftelsen modernisere 
området mellem peter Bangs Vej og Dronningensvej. 
Med udviklingsplanen vil vi

• skabe tidssvarende og gode rammer om de funk-
tioner, der allerede findes: uddannelsescenter, 
børneinstitutioner, plejeboliger, hospice, special-
lægecenter, psykiatriske bofællesskaber, café, 
kulturliv og meget mere

• opføre boliger til seniorer, der ønsker at holde 
sig sunde og aktive – i en bolig, der er egnet til 
alderen, og et miljø, der lægger op til fællesskab 
og netværk

• åbne Diakonissestiftelsen mod det omgivende 
kvarter, så flere borgere får lyst til at bruge 

        stiftelsens grønne områder og andre faciliteter

• udnytte det faglige udviklingspotentiale inden for 
sundhed, omsorg og pleje – til innovation, 
offentligt-privat samarbejde og sammen-
hængende løsninger for borgerne

• udnytte synergien i at have så mange funktioner, 
aldersgrupper og kulturer samlet

• skabe rammer, der understøtter Diakonisse-      
stiftelsens tradition for samspil mellem  
professionelle og frivillige

• styrke indtægtsgrundlaget, så Diakonissestiftelsen 
fortsat kan yde omsorg for udsatte grupper

Historien og værdigrundlaget
Diakonissestiftelsen har en lang tradition for at være 
fremsynet og fornyende inden for sygepleje og om-
sorg. Det hele startede i beskedne rammer i et hus på 
Smallegade. Koleraepidemierne havde hærget Køben-
havn i 1850’erne, og det blev efterhånden tydeligt, 
at der manglede uddannelse og viden om hygiejne 
og sygdomsbekæmpelse.  Den daværende prinsesse 
louise, senere dronning louise, gift med kong Chris-
tian IX, var inspireret af diakonissehuse i udlandet, 

VIsION
Vedbygaard er en gammel herregård ved Ruds Vedby 
i Vestsjælland. I knap 100 år har Diakonissestiftelsen 
tilbudt rekonvalescensophold på Vedbygaard. I dag 
er fokus på kurser i livsmestring, blandt andet for æl-
dre, der for nylig har mistet en ægtefælle. Diakonis-
sestiftelsen driver også et plejehjem og et psykiatrisk 
bofællesskab i Gentofte og et kvindenødherberg i Val-
demarsgade.
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hvor kvinder i menighedens tjeneste var engageret i at 
gøre noget for mennesker, der trængte til hjælp. Med 
hendes støtte oprettede frøken louise Conring i 1863 
et diakonisseshus, hvor der kunne uddannes sygeple-
jersker. 

I det lille hus på Smallegade var der til at begynde med 
én læge, 3-4 søstre og plads til 8-10 patienter. I 1876 
flyttede Diakonissestiftelsen ind i den første del af de 
røde bygninger på peter Bangs Vej. Her var søster-
hjem, sygeplejeuddannelse og kirke.  efterhånden kom 
også andre opgaver end sygeplejen til: børnehjem, 
alderdomshjem, asyl for løsladte kvindelige fanger 
mm.  I perioden 1936-1986 fyldte hospitalsdriften 
meget, og Diakonissestiftelsen havde forskellige 
specialer, blandt andet fødeafdeling og behandling 

af børn med læbe-ganespalte. Den stærke faglighed 
kombineret med traditionen for omsorg har givet sig 
udtryk i en række nyskabende tiltag; blandt andet var 
Diakonissestiftelsen blandt de første, som tog initiativ 
til at etablere et hospice for døende. 

I dag er der ikke hospital på Diakonissestiftelsen, men 
en mangfoldighed af andre funktioner inden for ud-
dannelse, sundhed, psykiatri, børn, ældre og kultur. 
Diakonissestiftelsen er en selvejende fond, som driver 
en del af aktiviteterne i samarbejde med det offentlige 
og andre, eksempelvis loppeshoppen og Café Kram, 
på almennyttig basis. Omkring 250 frivillige bidrager 
sammen med de 430 ansatte til at løse opgaver over-
alt på Diakonissestiftelsen. Desuden lejer en række 
private erhvervsdrivende og organisationer sig ind i 

lokaler på Diakonissestiftelsen, for eksempel læger, 
psykologer og organisationer med et almennyttigt 
formål.

et enestående afsæt for at realisere visionerne i Ud-
viklingsplan 2020:

• den store mangfoldighed af private og offentlige 
aktører, professionelle og frivillige

• tradition for engagement, nærvær og innovation

• høj faglig kvalitet med afsæt i sygepleje og uddan-
nelse

• en solid lokal forankring blandt de mange borgere, 
som benytter eller har benyttet Diakonissestiftels-
ens tilbud.

Inden Louise blev dronning, var hun 
med til at oprette Diakonissestif-
telsen og dermed den organiserede 
sygepleje i Danmark.

Diakonissestiftelsen ønsker at opføre nye seniorboliger, der 
kan danne ramme om et aktivt seniorliv med plads til fælles-
skab. En tjans i Loppeshoppen, som mentor for studerende 
eller andet frivilligt arbejde kan blive en del af seniorlivet.

Uddannelse og innovation inden for sygepleje 
og sundhed har altid været centralt på Diako-
nissestiftelsen. Med udviklingsplanen styrkes 
campusmiljøet og mulighederne for tværfagligt 
samarbejde.
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Diakoni er inspireret af det kristne 
menneskesyn, hvor man på en re-
spektfuld måde rækker hånden ud til 
et medmenneske i nød uden skelen 
til, hvilken baggrund og status, det 
menneske har. Diakonissestiftelsen 
drives på et folkekirkeligt grundlag, 
men er åben for alle uanset tro. 
Diakonissestiftelsen har sin egen 
kirke, Emmauskirken, som ikke er en 
sognekirke, men som alle kan bruge. 
Foruden almindelige gudstjenester 
og andagter danner kirken ramme 
om mange andre aktiviteter, og 
præsterne er også til rådighed for de 
mennesker, der har brug for at tale 
om livet og døden, blandt andet på 
hospice.

VIsION
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Det rummer Diakonissestiftelsen på Frederiksberg i dag:

Uddannelsescenter

 sygeplejerskeuddannelse

 SOSU-uddannelser
 professionsbachelor i Kristendom, 
 Kommunikation og Kultur
 HF med fokus på sundhed, velfærd og innovation
 diakoniårselever
 efteruddannelse
 i alt ca. 1.600 studerende

Hospice og udgående hospiceteam

plejeboliger

Diakonissestiftelsens hjemmepleje og hjemmesygepleje

Boliger for ældre

Studieboliger

psykiatriske bofællesskaber

tre børneinstitutioner 0-6 år

Speciallæger

privatpraktiserende psykologer

Café Kram

Loppeshoppen

emmauskirken

alterbrødsbageri

Kursus- og konferencevirksomhed

Offentlige og private organisationer og foreninger med almennyttigt, 
kirkeligt eller socialt formål

Det vil vi tilføje med Udviklingsplan 2020:

Fremtidens seniorboliger med plads til fællesskab

Sundhedshus

Nyt plejecenter

Flere psykiatriske botilbud

Flere hospicepladser

Ny, velindrettet børneinstitution med gode friarealer  
(erstatter to institutioner i nedslidte bygninger)

Bedre campusmiljø, moderne undervisningsfaciliteter og 
flere studieboliger

Nye mødesteder ude og inde – for brugere, beboere og 
byens borgere

Flere og bedre faciliteter til motion, kurser, møder, sociale 
og kulturelle aktiviteter

et særligt tilbud til KOl-patienter og andre tværfaglige 
tilbud inden for sundhed, forebyggelse og livsmestring

Diakonissestiftelsen – nutid og fremtid
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HELHEDsPLAN

Diakonissestiftelsens helhedsplan 
skaber nye, tidssvarende rammer 
om seniorliv, uddannelse, børn, 
sundhed, omsorg og pleje – i re-
spekt for historien og kulturmiljøet.
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ENTREPRISEGRÆNSE

Dronningensvej

jeV sgnaB reteP

Den Grønne sti

Sundhedshus

Atriumgård

Plejecenter

Plejecenter

Børneinstitution

Studieboliger
Seniorboliger

Seniorboliger

Seniorboliger

Seniorboliger
KOL-Pladser

Plejecenter
Seniorboliger

Indgang

Seniorboliger

Seniorboliger
Seniorboliger

Seniorboliger

AuditoriumEmmauskirken
Byg.8

Byg.7

Klammergården

Byg.6

Byg.1

Byg.2

Byg.3

Byg.4

Byg.5

Seniorboliger

Søster Sofies Minde

Tilbygning

Hospice
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DiakonissestiFtelsen- en mangFolDigheD aF oplevelser og kUltUr

stræde
hækhæk hæk

Dronningensvej stiforbindelse

Diakonissestiftelsens karakterfulde bygninger mod Peter Bangs 
Vej har kulturhistorisk værdi. Bag de røde mursten gemmer 
sig en mangfoldighed af liv og aktivitet. Med udviklingsplanen 
vil Diakonissestiftelsen skabe en tættere fysisk kontakt til det 
omgivende bykvarter og udvide med nye aktiviteter.

Der skabes en blødere overgang til Peter Bangs Vej, 
og arealet foran kirken bliver mere indbydende. Bag 
hovedbygningen opføres blandt andet nye seniorboliger, 
hvor beboerne bidrager til et levende miljø med fælles 
aktiviteter og kulturliv.  Principskitse.

De fine bygningsdetaljer på de ældste bygninger bevares og istandsættes med 
nænsom hånd.

have
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Diakonissestiftelsen ligger i hjertet af Frederiksberg, 
omgivet af tæt by på tre sider: peter Bangs Vej med 
etageejendomme og Klammergårdens tre blokke med 
ældreboliger mod nord og vest. Søndre Fasanvej med de 
markante, gamle industribygninger mod øst, hvor den 
tidligere porcelænsfabrik er omdannet til en blanding af 
boliger, erhverv og undervisningslokaler til Copenhagen 
Business School. 

Som kontrast til de tætte og trafikerede strøg mod nord 
og øst danner Diakonissestiftelsen mod syd overgang 
til et ældre villakvarter med klassiske Frederiksbergvil-
laer i 2-3 etager, en grøn karakter og et roligt miljø med 
kun lidt trafik. langs vestsiden af Diakonissestiftelsens 
område løber Den grønne Sti, en meget benyttet, over-
ordnet cykelsti med forbindelse til blandt andet Solbjerg 
plads og det nye CBS, hovedbibliotek, Frederiksbergcen-
tret mm.

Mod øst er Diakonisse-
stiftelsen nabo til den del 
af Copenhagen Business 
School, som er indrettet i 
Den Kongelige Porcelæns-
fabrik på Søndre Fasanvej.

Diakonissestiftelsen danner overgang fra den tætte 
bebyggelse omkring Peter Bangs Vej og Søndre 
Fasanvej til villakvarteret mod syd. Den Grønne Sti 
løber langs kanten mod vest.

Mod vest ligger 
Klammergården med 
ældreboliger i seks etager.
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DiakonissestiFtelsen- en mangFolDigheD aF oplevelser og kUltUr
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1986
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1936-1952
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bevaringsværdige
bygninger

områdegrænse

1872-1935

Byliv – nye muligheder
Med Udviklingsplan 2020 vil Diakonissestiftelsen bygge 
videre på de kvaliteter, som den særlige beliggenhed 
giver: her er plads til både det rolige, det grønne og det 
pulserende byliv. Med udviklingsplanen vil vi

• skabe smukkere byrum foran kirken og de ældste 
dele af de historiske bygninger

• fastholde den nuværende hovedstruktur: mod 
peter Bangs Vej en markant, sammenhængende 
bebyggelse og lidt ’højtidelige’ byrum, mod syd en 
mere åben og uformel bebyggelse, der trapper ned 
til to etager mod Dronningensvej 

• fjerne nedslidt bebyggelse mod vest og dermed 
skabe plads til nye bygninger, som kan rumme 

plejeboliger, en ny børneinstitution mv., og samtidig 
åbne en ny passage ind til haveanlægget

• som hovedprincip placere ny bebyggelse i retning 
nord-syd, så man fra Dronningensvej får en række 
’kig’ ind til den gamle hovedbygning, og man fra 
Klammergården kan se ud over området mod syd

• fjerne parkerede biler på terræn og etablere et nyt, 
bredt trappeanlæg mod peter Bangs Vej

• forbedre adgangen fra krydset peter Bangs Vej/ 
lindevangs allé

• i tilknytning hertil anlægge en overdækket atri-
umgård med cafémiljø i stueetagen og offentlige  
      

funktioner rundt om; et nyt mødested mellem byen 
og Diakonissestiftelsen

• bevare de ældste dele af hovedbygningen, som 
løbende undergår en nænsom renovering med 

        respekt for de oprindelige materialer og detaljer

• anlægge en lille plads på hjørnet af peter Bangs Vej 
og Søndre Fasanvej og skabe en mere åben passage 
ind til haveanlægget på sydsiden

• bevare væsentlige dele af det eksisterende havean-
læg og tilføje en mangfoldighed af nye haver og 
taghaver

• skabe bedre visuel og brugsmæssig kontakt til Den 
grønne Sti.

Diakonissestiftelsens hovedbygninger er opført i perioden 1872-1936. På bygning 9 (hvor speciallægecentret lig-
ger) er facaden senere ændret, og bygningen fremstår i det hele taget ikke med samme fine detaljering som den 
øvrige bebyggelse. Den foreslås nedrevet og erstattet af en ny, sammenhængende bebyggelse, som blandt andet 
kan rumme et nyt plejecenter.

1

2

3

4

5

6

15

7,a

13

7

8

9
10

1112

Rygraden i det historiske bygningsanlæg bevares. Dronningensvej 18 samt den mest markante af 
de gamle villaer (Ilias’ Minde, Dronningensvej 26) bevares også og vil sammen med de to privat-
ejede villaer være med til at skabe et varieret billede mod Dronningensvej.

Emmauskirken
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1-3 et.

5 et.

6 et.

7 et.

5 et.

2 et.

2-3 et.

2-3 et.

3-4 et.

3-4 et.

3-4 et.
5-6 et.

DiakonissestiFtelsen- en mangFolDigheD aF oplevelser og kUltUr

kt: 14

+ 20 m

+ 13 m

+ 8 m

Snit gennem bebyggelsen mod vest, set fra Peter Bangs Vej. Til venstre de gamle bygninger, der danner 
ramme om en ny atriumgård (som man på tegningen ”står inde i” med ryggen til det nye sundhedshus). 
Derefter tre nye bygninger, der indeholder plejecenter mm., og som er kædet sammen af lavere mel-
lembygninger med taghaver ovenpå. Længst til højre en ny børneinstitution. Den konkrete udformning af 
bygninger og facader er ikke fastlagt endnu.

I kommuneplanen er der fastlagt en bebyggelsesprocent på 130 for det område, som 
helhedsplanen omfatter. Det vil sige, at etagearealet kan udvides fra de nuværende ca. 33.400 m2 
til i alt ca. 56.800 m2. Fortætningen sker primært i den vestlige del af området, hvor nedslidt be-
byggelse fjernes og erstattes af nyt byggeri, som blandt andet kan rumme et plejecenter. Størrelsen 
af de ubebyggede arealer mellem husene vil fortsat være nogenlunde den samme som i dag.
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Bebyggelsesstruktur: Arealerne foran de ældste dele af Diakonissestiftelsen friholdes for 
bebyggelse. Mod vest opføres ny bebyggelse, som i en moderne fortolkning viderefører 
gavlmotivet fra de gamle bygninger. Der skabes nye forbindelser og sigtelinjer ind i områ-
det fra nord.

I nye bygninger mod Peter Bangs Vej 
anvendes stueetagerne til formål, der har 
en offentlig karakter.

På de højeste nye bygninger trækkes 
tagetagen lidt tilbage, så bebyggelsen 
får et lettere udtryk.

I forbindelse med atriumgården placeres 
nye bygninger, så de holder lidt afstand 
til de gamle bygninger.

I bebyggelsen mod vest kædes høje byg-
ninger sammen af lavere mellembygninger 
med taghaver og tagterrasser.

m over kt 14

meter over kt 14

3-6 m

7-10 m

11-14 m

15-17 m

18-19 m

20 m

meter over kt 14

3-6 m

7-10 m

11-14 m

15-17 m

18-19 m

20 m

Bygningshøjderne tilpasses den omgivende bebyggelse: højt mod Peter Bangs Vej og 
Søndre Fasanvej, lavere mod villakvarteret langs Dronningensvej.
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DiakonissestiFtelsen- en mangFolDigheD aF oplevelser og kUltUr

Med Udviklingsplan 2020 vil Diakonissestiftelsen skabe nye byrum og 
mødesteder og åbne sig mere mod det omgivende bykvarter. Tegningen 
illustrerer principperne for placeringen af nye bygninger og byrum. Den 
arkitektoniske udformning er endnu ikke fastlagt.
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materialer og arkitektur

arkitektonisk må bebyggelsen balancere på en knivsæg 
mellem det moderne og det bevarende. Det er ikke 
målet at ‘larme unødigt’ eller at fremstå varieret og 
mangfoldig for variationens og mangfoldighedens 
egen skyld. ambitionen er snarere et moderne, klas-
sisk udtryk, når vi tilføjer og omdanner, med vægt på at 
skabe en øget brugsværdi.

De nye bygninger mod peter Bangs vej 
I stedet for at imitere den eksisterende bygningsmasses 
klassiske udtryk og sammensætning af tunge, klassiske 
materialer  er det tanken at bruge et let materiale som 
glas i forskellig forarbejdning for at iscenesætte det 
gamle bygningsanlæg og skabe transparens og åbenhed 
mod gaden.

Søster Sophies Minde opgraderes energimæssigt med 
et nyt facadelag, der blandt andet kan indeholde altaner 
og karnapper og tilføre bygningen et nyt udtryk mod 
pladsen på hjørnet af peter Bangs Vej og Søndre Fasan-
vej. en indpakning med glas, der kan give en ny rumlig 

og arkitektonisk profil til bygningen. Den nye tageetage 
tænkes udført i et materiale som zink eller kobber.

Sundhedshuset skal have et ‘let’ udtryk, hvor forskellige 
grader af transparens i facadematerialet skal være med 
til at invitere offentligheden indenfor. Der skal være kig 
gennem bygningen ind til den bagvedliggende atrium-
gård og de eksisterende bygninger.

plejecenter
plejecentret placerer sig i forlængelse af det historiske 
bygningsanlæg. Bygningernes udformning skal sikre 
en række kig gennem bebyggelsen, der er med til at  
formidle overgangen mellem forsiden mod Den grønne 
Sti og ankomstområdet og bagsiden med det grønne 
haveanlæg. Det er tanken, at plejecentrets udtryk bliver 
varieret, men overvejende i tunge materialer suppleret 
med glaspartier, der danner en arkitektonisk reference 
til sundhedshuset og Søster Sophies Minde.

De nye bygninger mod syd
I de nye bygninger mod syd tilstræbes et formsprog, 

som modsvarer hovedbygningens tyngde, men med 
et mere legende udtryk. Det er moderne huse med 
moderne kvaliteter i form af altaner, franske døre og en 
større åbenhed i facaden. alene den udstrakte anven-
delse af tagfladerne til fælles ophold og grønne tage 
giver et mere mangfoldigt og levende udtryk.

Facadeudtrykket vil afspejle, at der er tale om huse 
opført med moderne byggeteknik og i materialer og 
konstruktioner, som har lav vægt og høj isoleringsevne. 
Samtidig tilstræbes, at bygningerne fremstår med et 
‘solidt’ udtryk og en god stoflighed, så de spiller sam-
men med det omgivende villakvarter. ligesom der i æl-
dre villaområder ofte er et gennemgående træk i form 
og materialer kombineret med individuelle detaljer, skal 
den nye bebyggelse i farveholdning og materialevalg 
fremstå som en variation over et tema. Det er tanken, at 
grundtonen i facaderne er nuancer af brun, rød og sand. 
Facadematerialer kan for eksempel være moderne,  
velisolerede pladematerialer, der i en kombination 
med glas, træ, tegl og sten giver bebyggelsen et ‘varmt’ 
indtryk.
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viDen, UDDannelse og innovation

DIAKONISSESTIFTELSENS UDDANNELSESCENTER

CBS

CBS

CBS

TEC Metropol

UCC Frøbel

CBS/kilen
DK’s Forvaltningshøjskole

LIFE

LIFE

LIFE

Diakonissestiftelsen kan være med til at styrke 
Frederiksberg som vidensby, fx gennem part-
nerskaber om udvikling af velfærdsteknologi og 
serviceydelser på social- og sundhedsområdet.
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atriumgård, 
studenterrum mm.

studieboliger

uddannelsescenter

studieboliger

praktikklinik

Fremtidens uddannelser inden for sygepleje og 
omsorg
Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter har omkring 

1.600 studerende på forskellige uddannelser inden for 

sundhed og velfærd. Sygeplejerskeuddannelsen har 

historisk været kernen i Diakonissestiftelsens virke, 

og skolen har altid haft en stor søgning og er fagligt 

velanset både i Danmark og internationalt. Siden er 

SOSU-uddannelserne kommet til. Uddannelsescentret 

udvikler hele tiden nye tilbud i takt med, at der opstår 

nye behov i samfundet. De nyeste skud på stammen 

er en HF-uddannelse med fokus på sundhed, velfærd 

og innovation og en professionsbachelor i Kristendom, 

Kultur  og Kommunikation med sigte på jobs som fx 

boligsocial medarbejder, integrationsmedarbejder, 

sognemedhjælper eller frivillighedskoordinator.

Forskning og praktik

Uddannelsescentret indgår i flere danske og interna-

tionale netværk, for eksempel phD-forløb i sam- 

arbejde med rUC, et formaliseret udvekslingsprogram 

med Virginia University og samarbejder med Køben-

havns Universitet og Væksthus Hovedstaden. 

på Diakonissestiftelsen findes også studieboliger i en 

beskeden standard, men med gode muligheder for fæl-

lesskab. Blandt andet har KU life kollegieværelser til  

kinesiske studerende på Diakonissestiftelsen, ligesom 

der stilles værelser til rådighed for de unge diakoniårs-

elever fra hele verden, der kommer til Danmark for at 

udføre frivilligt, socialt arbejde i et år.

på sygeplejerskeuddannelsen er praktik et vigtigt ele-

ment. For at sikre praktikpladser til alle er det planen 

at oprette en sygeplejeklinik, hvor de studerende under 

professionel vejledning kan øve fx sårpleje i praksis. 

Sygeplejeklinikken bliver en del af det nye sundhedshus.

Dermed opstår nye muligheder for samarbejde og viden-

deling med Diakonissestiftelsens andre faglige miljøer 

inden for hjemmepleje, hjemmesygepleje, hospice, et 

nyt tilbud til KOl-patienter og de nye plejeboliger.

Sundhedshuset kan også danne ramme om et ’living 

lab’ for afprøvning af sundheds- og velfærdsteknologi.

Med Udviklingsplan 2020 vil Diakonissestiftelsen

• styrke campusmiljøet ved at skabe en overdækket 

atriumgård med kantine, café, lounge, studenter-

rum og mødefaciliteter samt plads til at samle 

mange studerende til fx gæsteforelæsninger og 

dimissionsfester

• forbedre undervisningsfaciliteterne, blandt andet 

med et auditorium, som uden for undervisnings-

tid kan bruges til folkeoplysende og kulturelle 

formål

• etablere flere studieboliger

• udnytte mulighederne i et nyt sundhedshus til at 

styrke videndeling og innovation på tværs af fag-

grupper og i nye offentlig-private samarbejder.

Med Udviklingsplan 2020 vil Diakonissestiftelsen 
styrke kontakten mellem uddannelsesmiljøet og 
den omgivende by. En ny atriumgård med offentlig 
adgang og en praktikklinik for sygeplejestuderende 
i det nye sundhedshus er nogle af de elementer, 
som indgår i planen.Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter har omkring 1.600 studerende.

“Det er fedt, at man har meget 
kontakt på tværs af årgangene.”

sygeplejestuderende
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et levenDe BYomrÅDe meD livskvalitet og sUnDheD i hverDagen

“Jeg vil gerne kunne ringe til viceværten i 
stedet for til forskellige håndværkere.
En lille seniorbolig vil være den ideelle 
løsning. Især med fælles faciliteter, der 
medfører, at jeg ikke bliver isoleret.
Jeg har en idé om at være aktiv også med 
mine mange kompetencer til højt oppe i 
livet. ”

Kvinde, 58, på interesseliste til en senior-
bolig på Diakonissestiftelsen
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Det moderne seniorliv
Diakonissestiftelsen vil skabe en ny, attraktiv boligform 
for seniorer. I dag holder mange sig sunde og aktive 
højt op i årene, og de ønsker en bolig, som gør det 
nemt at bevare den aktive livsstil. på Diakonisse-
stiftelsen kan vi skabe de perfekte rammer. Ideen er 
at kombinere den individuelle bolig med et stærkt 
fællesskab, så man som ældre ikke kommer til at sidde 
alene og ensom, men har et socialt netværk tæt på 
og gode muligheder for at holde sig både fysisk og 
mentalt i form.

Med Udviklingsplan 2020 vil vi opføre moderne, lyse 
lejeboliger, som på en elegant og praktisk måde er 
forberedt til, at man kan bo der, også hvis man på et 
tidspunkt er blevet mindre mobil. Boligerne samles 
i mindre grupper, og der afsættes plads til små, 
uformelle mødesteder i tilknytning til trappe og eleva-
tor. Herudover har beboerne adgang til de mange 

fælles faciliteter, som allerede findes eller tænkes 
indrettet i de gamle bygninger. Fra de fine, gamle 
stuer i Søsterhjemmet til et moderne loungemiljø i 
atriumgården eller fitnessrum i sundhedshuset.  

en beboerforening vil være den organisatoriske ramme 
om de aktiviteter, som seniorerne selv organiserer, 
fx litteraturkreds, filmaftener, bridge, yoga, foredrag, 
museumsbesøg eller korsang. Herudover kan senior-
erne deltage i de aktiviteter, som arrangeres af andre, 
herunder Café Kram og kirken, og de kan deltage i det 
frivillige arbejde, eksempelvis som besøgsven på hos-
pice, mentor for en studerende eller ’reservebedste’ 
for børn i en af Diakonissestiftelsens institutioner.

Seniorerne vil også have nem adgang til sundhedsydel-
ser og omsorg, når behovet opstår. Man kan gå til læge 
i sundhedshuset, deltage i ældregymnastik og benytte 
Diakonissestiftelsens hjemmepleje. Bliver man ramt 

fællesareal

boliger

Dronningensvej

Seniorboligerne opføres som moderne lavenergihuse 
med grønne tage. Alle beboere får adgang til altan, 
terrasse eller tagterrasse og til fælles faciliteter på 
Diakonissestiftelsen. Principskitse.

Boligerne placeres i mindre grupper om-
kring et fælles adgangsareal. Principskitse.
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et levenDe BYomrÅDe meD livskvalitet og sUnDheD i hverDagen

Diakonissestiftelsen vil give plads til det aktive 
seniorliv med en god balance mellem individuelle 
behov og fællesskab. Seniorboligerne placeres 
dels i nye bygninger ved haveanlægget, dels som 
penthouselejligheder på Søster Sophies Minde og 
det nye plejecenter. Principskitse.

Knap 700 seniorer, som står på interesseliste til en 
seniorbolig på Diakonissestiftelsen, besvarede et 
spørgeskema i efteråret 2012. Her er et udpluk af 
svarene:

• Halvdelen er samboende, halvdelen singler

• alder: varierer fra under 55 til 85 år, flest 60-70 
årige

• 60 procent bor på Frederiksberg

• 73 procent har lyst til at indgå i et fællesskab 
omkring seniorboligen

• 37 procent deltager i frivilligt arbejde

• Som en af grundene til, at de er interesserede, 
nævner 68 procent miljøet på Diakonissestiftelsen

• 
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af kronisk eller uhelbredelig sygdom, er der hjælp at 
hente i form af  livsmestringskurser, selvhjælpsgrup-
per, særlige behandlingstilbud for KOl-patienter og 
mulighed for at flytte til en plejebolig. Desuden indgår 
velfærds- og sundhedsteknologi i seniorboligerne, så 
de er forberedt for de situationer, hvor beboerne har 
brug for praktisk støtte.

Målgruppen er seniorer på 50+, som ved indflytningen 
ikke har hjemmeboende børn. Ved udlejningen vil der 
blive lagt vægt på at sikre en god aldersspredning, så 
energien i den samlede beboergruppe kan fastholdes 
over tid.

stor interesse
Der har været meget stor interesse for senior-
boligerne, siden ideen blev lanceret i midten af 2011. 

efter godt et års tid havde omkring 1.500 seniorer 
skrevet sig på en interesseliste. en tredjedel havde lyst 
til at deltage i en fokusgruppe. I oktober 2012 blev der 
afholdt fokusgruppeinterviews med 30 seniorer, og det 
blev fulgt op af et elektronisk spørgeskema, som blev 
besvaret af knap 700 personer.

Det generelle billede fra fokusgruppeinterview og 
spørgeskemaundersøgelse er, at der er en stor gruppe 
aktive og energiske seniorer, som har lyst til netop 
denne boligform.  60 procent af de adspurgte bor på 
Frederiksberg, og blandt de øvrige er der en del, som 
har tilknytning til Frederiksberg, for eksempel fordi 
deres familie eller venner bor der. Mange bor i en 
lejlighed uden elevator eller et hus, som er for stort og 
ikke egner sig til at blive ældre i. 

Skitse af de nye seniorboliger set fra Dronningensvej. Sammen med hække og beplantning 
omkring bygningerne vil altaner, taghaver og grønne tage være med til at give bebyggelsen 
et varieret og grønt præg.
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et levenDe BYomrÅDe meD livskvalitet og sUnDheD i hverDagen
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kvalitet i institutioner og botilbud
Diakonissestiftelsen har en lang tradition for at udvikle 
sociale tilbud med høj faglig kvalitet og et stærkt 
fokus på nærvær og omsorg. Vi har blandt andet 
flere psykiatriske bofællesskaber, som har vist gode 
resultater i forhold til social rehabilitering. Der er stor 
brugertilfredshed med Diakonissestiftelsens pleje-
boliger og hjemmepleje, og vores hospice er kendt 
for at yde omsorg og lindring til døende og deres 
pårørende på en værdig og respektfuld måde. Vi 
udvikler fortsat nye tilbud til mennesker med særlige 
behov, hvor de offentlige sundheds- og velfærdssyste-
mer ikke helt slår til. 

• udvide og forbedre tilbuddene til psykisk syge: nye 
bofællesskaber, akutpladser, rådgivning via telefon 
og skype, tværfagligt samarbejde om støtte til at 
klare dagligdagen selv

• etablere et midlertidigt døgntilbud til KOl-patienter 
med fokus på rehabilitering og palliativ pleje

• udvide hospice og udvikle nye tilbud til pårørende 
og patienter i eget hjem 

• fjerne nedslidte institutionsbygninger og bygge en 
ny børneinstitution med stor legeplads, fleksibel 
indretning og plads til bevægelse både ude og inde.

Det seneste skud på denne stamme er vores plan om 
et særligt behandlingstilbud til patienter med svær 
KOl.

en del af Diakonissestiftelsens institutioner og botilbud 
har til huse i bygninger, som ikke er tidssvarende. Med 

Udviklingsplan 2020 vil vi

• opføre et nyt plejecenter med ca. 60 moderne 
plejeboliger – hvor Diakonissestiftelsens tradition 
for nærvær og omsorg kombineres med moderne 
boligindretning og teknologiske hjælpemidler

Eksempel på, hvordan en ny børneinstitution kan indrettes 
med stor legeplads og taghaver.

Det nye plejecenter placeres mod vest med nem adgang til sundhedshuset, hvor der blandt 
andet vil være træningsfaciliteter. Sundhedshuset giver også plads til nye rådgivnings- og 
støttetilbud inden for psykiatri mm. I en del af plejecentret indrettes et nyt behandlingstilbud 
til KOL-patienter. Hospice placeres tæt ved plejecenter og sundhedshus for at understøtte den 
tværfaglige indsats og videndeling.  Principdiagram.

sundhedshus
KOL-pladser

plejecenter

hospice
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C A F É

SUNDHEDSHUS

IN
FO

Principsnit af atriumgård 
og sundhedshus. Der er 
endnu ikke taget stilling til 
den konkrete udformning af 
sundhedshuset.

Tilbygningen til Statens 
Museum for Kunst er et 
eksempel på, hvordan 
nyt og gammelt kan byg-
ges sammen omkring en 
atriumgård.



27

Bedre plads til bevægelse og fritidsaktiviteter
Mange mennesker bruger allerede i dag Diakonissestif-

telsen til at gå tur, dyrke motion eller deltage i sociale 

og folkeoplysende aktiviteter. alene på gymnastikhold 

for ældre ligger det årlige ”besøgstal” på omkring 

12.000, og Café Kram har godt 20.000 gæster om året. 

Hertil kommer de mange, der benytter haven til at gå 

en tur med hunden eller sætte sig på en bænk i solen. 

Med Udviklingsplan 2020 vil mulighederne for bevæg-

else og fritidsaktiviteter blive endnu bedre, idet vi vil

• forbedre adgangen til haveanlægget og mu-

lighederne for at gå tur rundt om bygningerne

• indrette haven med redskaber og skulpturer, der 

indbyder til leg og motion

• skabe mere plads til indendørs kulturelle aktivitet-

er, møder og kurser – faciliteter, som også kan 

bruges af andre foreninger og organisationer på 

Frederiksberg

• etablere en atriumgård, der kan fungere som 

uformelt mødested for byens borgere og husets 

brugere

• opføre et sundhedshus, der blandt andet inde-

holder rum til fitness, gymnastik, yoga, dans mm. 

samt træningsfaciliteter til beboere i plejecenter, 

KOl-patienter og andre med særlige behov.

Atriumgården og lokaler i de eksisterende 
bygninger omkring den kan blive et nyt 
mødested for bydelen. Sammen med Søster-
hjemmets Stuer, stuerne i Søster Sophies 
Minde og et nyt auditorium til uddannelses-
centret giver det god plads til kulturelle ak-
tiviteter, møder, kurser og  bevægelse. 
Desuden vil der være nogle mindre fælles-
rum i tilknytning til plejeboligerne.

motionsrum 
i sundhedshus

atriumgård

møderum

studenterrum Søsterhjemmets Stuer

kulturlokaler

Café Kram

Emmauskirken
auditorium
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klima – vanD, energi og traFik

Illustration af, hvordan regnvand kan 
håndteres i udviklingsplanen. Planen 
udnytter terrænfaldet mod sydvest, 
hvor der findes underjordiske sand-
lommer, som gør det muligt at nedsive 
regnvand. Desuden indarbejdes små 
og store regnbede i haveanlæggene.

nedsivning

nedsivning

nedsivning

1

2

3

4

5

66a

7

8

15

16

Sundhedshus

Plejeboliger

Seniorboliger Seniorboliger

Seniorboliger

Børneinstitution

Hospice

Forsinkelsesbassin
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en ambitiøs og grøn plan

Med Udviklingsplan 2020 vil Diakonissestiftelsen 
bidrage til en grøn omstilling. I planen er der særligt 
fokus på lokal håndtering af regnvand samt reduktion 
af CO2 gennem bæredygtige energi- og trafikløsninger.

For ny bebyggelse vil målet være, at bygningerne lever 
op til kravene i energiklasse 2020 eller bedre. en tæt, 
højisoleret klimaskærm og effektiv, behovsstyret venti-
lation med varmegenvinding er nogle af de væsentlige 
elementer. Kombineres disse med energiproducerende 
anlæg, for eksempel i form af solceller, vil hele eller 
dele af den nye bebyggelse kunne blive CO2-neutral i 
forhold til bygningsdrift.

Energirenovering
I de bevaringsværdige hovedbygninger gennemføres 
energirenovering i det omfang, det er muligt uden 
at ændre bygningernes udtryk. Det kan blandt andet 
være ved udskiftning af installationer, øget isolerings- 
tykkelse på lofterne og vinduesrenovering. Med disse 

boligerne ekstra kvaliteter i form af udestuer samt 
bedre lydisolering mod Søndre Fasanvej.

tørvebede holder på regnvandet
For at holde mest muligt af regnvandet på egen grund 
og dermed reducere belastningen af de offentlige klo-
akker og mindske risikoen for oversvømmelser er det 
vigtigt at have en stor andel grønne områder og andre 
arealer, hvor regnvand kan nedsives eller forsinkes. I 
dag er andelen af befæstede arealer på Diakonissestif-
telsen cirka 65 procent. Med en disponering som vist 
i helhedsplanen øges denne andel ikke, selv om der 
opføres en del nyt byggeri.

Bebyggelsen og haveanlæggene udformes, så der 
håndteres så meget regnvand som muligt på grunden. 
genanvendelse af rent regnvand, nedsivning, for-
dampning samt regnbede, tørvebede og andre former 
for overfladiske magasiner prioriteres højt. Som sup-
plement hertil ledes en del af regnvandet til 

tiltag forventes varmebehovet at kunne reduceres 
med 25-30 procent og elforbruget til bygningsdrift 
med cirka 30 procent. 

Ud over det historiske bygningsanlæg er der en del 
andre utidssvarende bygninger på grunden, som det 
vil være meget vanskeligt at renovere til en tilfreds- 
stillende energimæssig standard. Omkring 11.440 m2 
utidssvarende bygninger nedrives og erstattes af nyt 
lavenergibyggeri. Søster Sophies Minde, som er opført 
i 1950’erne, har massive ydervægge og dårlig 
isolering, men rummer nogle gode og eftertragtede 
boliger. løsningen her er en omfattende energi-
renovering, hvor der opføres en ny klimaskærm af 
glas uden på den eksisterende, ligesom den eksi-
sterende tagetage erstattes af to nye og velisolerede 
etager. Sammen med udskiftning af installationer mv. 
forventes disse tiltag at kunne bringe energibehovet 
ned på et niveau, der svarer til 90 procent af standard-
kravet til nybyggeri i det nuværende bygningsregle-
ment. Den nye klimaskærm vil samtidig tilføre

Eksempler fra andre bebyggelser 
på, at regnvand ledes til regn-
bede, hvor det forsinkes, så pres-
set på det offentlige ledningsnet 
bliver mindre.
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Principskitse af, hvordan de små fællesrum i indgangspartier 
til seniorboligerne kan opvarmes af solen. Når solen skinner, 
opvarmes luften og cirkulerer via den termiske opdrift. I 
fyringssæsonen lukkes for luftcirkulation, så trapperummet 
ikke afkøles.

Solcelleanlæg kan indbygges i glastaget over atriumgården, på grønne tage eller i tage beklædt med naturskifer.

klima – vanD, energi og traFik

underjordiske faskiner og bassiner. en geoteknisk un-
dersøgelse gennemført i 2012 viser, at jordbunden un-
der Diakonissestiftelsen fortrinsvis består af moræne-
ler, der er uegnet til nedsivning. I det sydvestlige 
hjørne af grunden findes dog nogle sandlommer, som 
er velegnede til nedsivning. Samtidig skråner terrænet 
naturligt, så det er muligt at lede en del af regnvandet 
i åbne render mod den sydvestlige del af grunden.

tørvebede er en effektiv måde at holde på en del 
af regnvandet. Denne metode kan blandt andet 
anvendes i de nye haveanlæg mod peter Bangs Vej. 
Magnolietræer trives godt i denne type jord og er 
samtidig smukke i bybilledet. I området omkring de 
nye seniorboliger ved Dronningensvej kan der desuden 
etableres lodrette faskiner, som leder regnvand til de 
dybereliggende sandlag cirka 4 m under terræn.

grønne tage, enten i form af sedum og/eller 
egentlige taghaver med muldlag, indgår også i den nye 
bebyggelse. De bidrager til fordampning og forsinkelse 
af regnvand, forlænger tagets levetid og er med til at 
afkøle luften på en hed sommerdag og holde på var-
men om vinteren.

Diakonissestiftelsen ligger i et område, der ikke er 
specielt udsat ved skybrud, men der kan være behov 
for at etablere højvandslukkere for at forhindre ind-
trængende kloakvand ved store regnskyl. Nye kældre 
kan udformes, så de i tilfælde af ekstremregn (100-års 
regn svarende til 57 mm/timen) kan fungere som 
oversvømmelsesbassiner.

Bæredygtig energiforsyning
For eksisterende bygninger vil fjernvarme fortsat 
være det naturlige valg til opvarmning. For den nye 

bebyggelse kan det, både ud fra en miljømæssig og en 
økonomisk betragtning, være relevant at benytte al-
ternative energikilder, fx varmepumpe eller jordvarme 
kombineret med solceller, eller pillefyr. I det videre 
arbejde skal der foretages en nærmere analyse af disse 
muligheder.

I planen er der gode muligheder for at indarbejde 
solcelleanlæg til elproduktion. på hovedbygningens 
sydvendte tagflade kan der anvendes tagintegrerede 
solcelleanlæg, som er specielt udviklet til natur-
skifertage. Her er et potentiale på 1.470 m2, svarende 
til en årlig elproduktion på op til 160.000 kWh eller 
cirka 40 procent af det samlede, forventede elforbrug i 
hovedbygningen.

Herudover vil grønne tage på de nye bygninger være 
velegnede til opstilling af solcelleanlæg. Her er i planen 

terrasse

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig30% 30%

8m
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Det er nemt at komme til Diakonissestiftelsen med bus, metro og andre CO2-venlige transportformer.Med udviklingsplanen forbedres adgangen for cyklister til Diakonissestiftelsen, og der etableres 
rigelig cykelparkering, både i kælder og på terræn i nærheden af indgange.

et potentiale på cirka 4.000 m2  solceller, svarende til 
en samlet årlig elproduktion på ca. 500.000 kWh.

Bæredygtig transport
Det er nemt at komme til Diakonissestiftelsen til 
fods, på cykel eller med kollektiv trafik – trafikformer, 
som enten er CO2-neutrale eller medfører en lavere 
CO2-udledning end biltrafik. allerede i dag benyt-
ter hovedparten af Diakonissestiftelsens brugere 
miljøvenlige transportformer. eksempelvis kommer 72 
procent af børnene til louisegården og Mariagården 
til fods eller på cykel, ligesom de 1.600 studerende 
langt overvejende benytter gang, cykel eller kollektiv 
transport. Mindre end halvdelen af de seniorer, som 
står på interesseliste til en seniorbolig på Diakonisse-
stiftelsen, forventer at bruge egen bil, når de flytter 
ind i en seniorbolig, og kun 37 procent vil prioritere at 

have adgang til en parkeringsplads.
Med Udviklingsplan 2020 styrkes den bæredygtige 
trafik yderligere:

• cyklister får bedre adgangsforhold, cykelparkering 
prioriteres højt, og der bliver bedre kontakt til Den 
grønne Sti

• fortsat høj tilgængelighed med bus og metro

• flere mennesker i området er med til at styrke og 
fastholde et godt underlag for butikker og anden 
lokal serviceforsyning inden for gang- og cykelaf-
stand

• mulighed for at etablere eller indgå i 
        delebilordning.

genbrug og ressourcebesparelser
Med loppeshoppen har Diakonissestiftelsen al-

lerede et lille “flagskib” inden for genbrug. Som led i 
byggeplanerne vil der blive indarbejdet løsninger, som 
fremmer affaldssortering og genbrug. Desuden vil der i 
nybyggeriet blive anvendt vandbesparende armaturer 
og hvidevarer med lavt vand- og strømforbrug, even-
tuel genanvendelse af regnvand til toiletskyl og andre 
ressourcebesparende tiltag.

Dagslys
Den nye bebyggelse disponeres, så der opnås gode 
dagslysforhold, selv om der bygges forholdsvis tæt i 
dele af området. Dagslys er vigtigt både for 
menneskers velbefindende og for at reducere energi-
forbruget til belysning. 94 procent af de seniorer, der 
står på interesseliste til en seniorbolig på Diakonisse-
stiftelsen, lægger stor vægt på, at boligen er lys.
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Med udviklingsplanen kobler Diakonissestiftelsen sig bedre på den omgivende by – ved 
hjørnet af Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej, ved krydset Peter Bangs Vej-Lindevangs 
Allé og ud mod Den Grønne Sti.

Langs Dronningensvej fortsættes strukturen med små haver, der knytter sig til boliger, 
børneinstitution og hospice.

Forarealet omkring kirken får en mere åben og indbydende karakter mod Peter Bangs Vej.

Der skabes et sammenhængende, grønt strøg på sydsiden af hovedbygningerne. Her har 
haveanlægget en mere offentlig karakter, og nye passager skaber bedre adgang til haven.
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De fleste eksisterende træer bevares, heriblandt 
de to store kastanjer ved kirken og en del af de 
klippede platantræer mod Peter Bangs Vej.

Der plantes mange nye træer. Rækken af klippede 
platantræer forstærkes i hver side med en ekstra 
række træer, mens der på det midterste stykke 
plantes nye træer, som får lov at blive fuldkronede.

goDe BYrUm og grønne haver

Eksisterende beplantning

Ny beplantning

Eksisterende beplantning

Ny beplantning

Lille skala
Buske og hække
  

Mellemskala
Opstammede træer og små lunde 
skaber sammen med hækkerummene 
mindre rum og opholdspladser i en 
menneskelig skala.

Stor skala
Store træer som Robinie og Eg for-
midler skalaen til bygningskroppene 
og skaber lethed og lys i kontrast til 
bygningernes tyngde.



35

Store træer som Kastanje og Platan står skalamæssigt i relation 
til de store bygningers gavle og forstærker tyngden og monu-
mentaliteten på stedet.                  

Langs haver og stier ud til Dronningensvej 
danner hække intime rum med solkroge og 
plads til grill og hygge. Principskitse.

I det grønne strøg på sydsiden bevares 
det meste af det eksisterende haveanlæg.
Principskitse.

På hjørnet af Peter Bangs Vej og Søndre 
Fasanvej anlægges en lille plads. Det store 
platantræ ved gavlen af hovedbygningen 
skaber en visuel forbindelse til haven bagved.
Principskitse.

De historiske bygninger lægger op 
til, at haveanlægget fortsat har en 
bymæssig og ”præsentabel” 
karakter. Principskitse.

Det grønne Frederiksberg
Frederiksberg er på samme tid tæt og grøn. Det 
gælder også Diakonissestiftelsen, hvor kombinationen 
af markante bygninger, store træer og fine have-
detaljer er med til at give området en særlig karakter 
og stemning. Disse kvaliteter vil vi med Udviklingsplan 
2020 fastholde og videreudvikle. Der skal fortsat være 
steder til ro og fordybelse, men også steder, som invi-
terer mere til aktivitet og byliv end i dag.
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Skitse af de nye byrum mod Peter Bangs Vej. 
De grønne anlæg omkring kirken får en varieret 
beplantning med små opholdskroge. Belægninger 
er grus, granit og græs.
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Peter Bangs Vej Trappe og 
fritvoksende 
plataner 
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Nye træer

Diakonissestiftelsen Terrænbearbejdning KantTerrænbearbejdningEksisterende Platan

Bænke

Promenade

ENTREPRISEGRÆNSE

Dronningensvej

jeV sgnaB reteP

Den Grønne sti

Sundhedshus

Atriumgård

Plejecenter

Plejecenter

Børneinstitution

Studieboliger
Seniorboliger

Seniorboliger

Seniorboliger

Seniorboliger
KOL-Pladser

Plejecenter
Seniorboliger

Indgang

Seniorboliger

Seniorboliger
Seniorboliger

Seniorboliger

AuditoriumEmmauskirken
Byg.8

Byg.7

Klammergården

Byg.6

Byg.1

Byg.2

Byg.3

Byg.4

Byg.5

Seniorboliger

Søster Sofies Minde

Tilbygning

Hospice
  

Bløde kanter og nye byrum ved peter Bangs vej

Med en høj plantemur og parkerede biler i tætte rækker 
har Diakonissestiftelsen i dag ‘forskanset sig’ mod omver-
denen. Det vil vi ændre med Udviklingsplan 2020!

• på den midterste strækning ud for kirken og de to 
grønne anlæg skabes en ny og blødere kant, der invi-
terer forbipasserende ind i området

• de grønne gårdrum på hver side af kirken indrettes og 
beplantes, så de i højere grad indbyder til ophold

• hjørnet af peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej åbnes 
med en lille plads

• hjørnet og Søndre Fasanvej får nyt liv med udad-
vendte funktioner i en om- og tilbygget version af 
Søster Sophies Minde

• ved lindevangs allé dannes en ny ankomstplads med 
bedre forhold for cyklister og fodgængere.

De parkerede biler skal væk fra forarealet.

Principsnit i det nye 
trappeanlæg ved Peter 
Bangs Vej.

Skitse af haveanlæg mod Peter Bangs Vej
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Søndre Fasanvej

ENTREPRISEGRÆNSE
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Skitse af hjørnet Peter Bangs Vej – Søndre Fasanvej. En tilbygning til Søster Sophies Minde 
definerer rummet og skaber en vestvendt opholdskrog med eftermiddagssol.

Søster Sophies Minde energirenoveres 
med en ny skærm af glas og forlænges 
med en mindre tilbygning. Tagetagen 
fjernes, og i stedet indrettes to nye 
tagetager. Principskitse.

Principsnit af 
Søster Sophies 
Minde med ny kli-
maskærm af glas 
og nye tagetager.

Principsnit i en ny plads ved hjørnet af 
Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej.

Søndre Fasanvej

Pe
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ej
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Illustration af, hvordan sundhedshus og atriumgård 
med cafémiljø mm. kan blive en ny indgang til Diakonis-
sestiftelsen. Det er tanken, at sundhedshuset får en let 
og åben karakter og en transparent underetage som 
modspil til de murede facader på de gamle bygninger. 
Den arkitektoniske udformning skal fastlægges på bag-
grund af en arkitektkonkurrence.
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Den Grønne Sti trækkes helt frem til Peter Bangs 
Vej, hvor der bliver en direkte og sikker krydsning 
for cyklister. Indkørslen for biler flyttes lidt. Der 
anlægges en ny ankomstplads, og parkering i 
konstruktion anlægges i forbindelse med det nye 
plejecenter. Vest for sundhedshuset bliver der 
plads til udeservering for en ny café.
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store byvillaer i grønne omgivelser mod Dronningensvej

Kongensvejkvarteret er et roligt og grønt kvarter med ældre villaer i 
2-3 etager og er udpeget som kulturmiljø. Dronningensvej er lukket for 
biler ved Søndre Fasanvej og er derfor kun lidt trafikeret. Disse forhold 
ændres ikke med udviklingsplanen, idet hovedadgangen for biler til 
Diakonissestiftelsen fortsat vil være fra peter Bangs Vej.

Nordsiden af Dronningensvej er præget af blandet bebyggelse: ældre 
villaer, nyere parcelhuse, et par treetages blokke fra 1970’erne og 
hospice i en toetages vinkelbygning opført i 1980’erne. 

tre af villaerne, heriblandt en af de privatejede, er udpeget som be-
varingsværdige. Med udviklingsplanen bevares den mest markante af 
dem, Ilias’ Minde, mens en anden nedrives for at gøre plads til friareal 
for den nye børneinstitution.

For at sikre et varieret bybillede med en blanding af nye huse og ældre 
villaer bevares også Dronningensvej 18.

Seniorboligerne placeres i mindre grupper, der får karakter af store byvillaer med grønne haver omkring. Til seniorboliger og 
hospice vil der være mulighed for ærindekørsel og enkelte handicap- eller gæstepladser, mens parkering i øvrigt skal ske i et 
nyt parkeringsanlæg med adgang fra Peter Bangs Vej.

De nye seniorboliger - facade mod Dronningensvej.
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Illustration af, hvordan ny bebyggelse 
langs Den Grønne Sti kan  komme til 
at se ud. Den konkrete udformning og 
arkitektur er ikke lagt fast endnu.
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ny bebyggelse langs Den grønne sti

I den vestlige del af Diakonissestiftelsens område ligger bør-
neinstitutionen louisegården i en nedslidt pavillonbygning. 
Institutionen har en dejlig legeplads, men ellers virker hele 
området med louisegården, Café Kram og speciallægecentret 
rodet og utidssvarende med spor af mange års slid og mere el-
ler mindre heldige til- og ombygninger.

Med udviklingsplanen vil vi nedrive den utidssvarende be-
byggelse og opføre nye, gode bygninger, som blandt andet 
kan rumme et plejecenter og en ny børneinstitution. Den 
nye bebyggelse orienteres nord-syd og viderefører således 
Diakonissestiftelsens gavlmotiv i en moderne fortolkning. I de 
nederste etager kædes bygningerne sammen med lave mellem-
bygninger, og samlet danner bebyggelsen en ny, klar kant mod 
Den grønne Sti.

Med belægninger og beplantning skabes et smukkere forareal 
og en bedre kontakt til Den grønne Sti. Mellem den nye 
bebyggelse og den eksisterende hovedbygning bliver der en 
passage ind til haveanlægget på sydsiden.

I den vestlige del af området gøres plads til en sammenhængende bebyggelsesstruktur, der blandt andet kan rumme et nyt 
plejecenter med ca. 60 plejeboliger. Bebyggelsen trapper ned mod vest og afsluttes med en ny børneinstitution i 2-3 etager. 
Både plejeboliger og børneinstitution får syd- og vestvendte friarealer. Mellem plejecentret og den eksisterende hovedbygning 
bliver der en ny passage ind til haveanlægget.

De nord-sydgående længehuse bindes sammen af lavere 
bygninger med tagterrasser og taghaver. Principskitse.
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Cyklerne frem og bilerne under jorden

Det skal være nemt og indbydende at komme på cykel til 
Diakonissestiftelsen, og de parkerede biler skal gemmes 
væk i kælder eller konstruktion, så udearealerne bliver 
smukkere.

I samarbejde med Frederiksberg Kommune har Diakonis-
sestiftelsen udarbejdet en plan for, hvordan krydset peter 
Bangs Vej-lindevangs allé kan omlægges, så cyklisterne 
på Den grønne Sti kan komme nemt og sikkert over den 
trafikerede vej. Samtidig flyttes bilindkørslen, så bil- og 
cykeltrafik kan afvikles hver for sig. 

arealet mellem Den grønne Sti og Diakonissestiftelsens 
nye bebyggelse mod vest befæstes og beplantes, så det 
får karakter af et lille bytorv, hvor trafikken foregår på fod-
gængeres og cyklisters præmisser. Hovedparten af bilerne 

til Diakonissestiftelsen føres til en parkeringskonstruktion 
i tilknytning til plejecentret tæt på peter Bangs Vej, men 
der vil fortsat være mulighed for ærindekørsel, ligesom 
der på terræn sættes plads af til korttidsparkering for 
forældre, som skal hente eller bringe børn. en trafiktælling 
i september 2012 viste, at kun 28 procent af børnene i 
louisegården og Mariagården bliver hentet eller bragt i bil, 
mens langt de fleste kommer til fods eller på cykel.

For cyklister, som kommer fra Valby, kan der skabes bedre 
adgang med en lysregulering af Søndre Fasanvej ud for 
Dronningensvej, hvilket også vil forbedre cykelforholdene 
for beboere og skolebørn på Dronningensvej samt beboere 
i porcelænshaven.

Der etableres rigelig cykelparkering, dels i kælder, dels på 
terræn tæt på alle indgange.

P-pladser på terræn: 23 

P-pladser i kælder: 195

Den Grønne Sti omlægges, 
så den får et mere direkte 
forløb ved krydsning af 
Peter Bangs Vej. 
Biladgangen til Diakonisse-
stiftelsen flyttes lidt 
længere mod øst, så bil- og 
cykeltrafik kan afvikles 
hver for sig.

En samlet parkeringsløsning 
for Diakonissestiftelsen skal 
anlægges i den vestlige del 
af området med indkørsel fra 
Peter Bangs Vej. Ud over de 
eksisterende p-pladser, som 
skal flyttes fra arealet foran 
hovedbygningen, etableres 
der parkering efter kom-
munens normer til at dække 
behovet ved udvidelsen af 
etagearealet.
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Visionerne i Udviklingsplan 2020 blev formuleret af 
Diakonissestiftelsens bestyrelse i 2010.

konkurrence
I slutningen af 2011 inviterede Diakonissestiftelsen 
efter en prækvalifikation fire tværfaglige hold af 
arkitekter, landskabsarkitekter, sociologer, ingeniører 
m.fl. til at deltage i en konkurrence om at omsætte 
visionerne til en helhedsplan.

Konkurrencen blev afholdt i foråret 2012 i form af en 
åben parallelkonkurrence, hvor holdene undervejs 
skulle fremlægge deres tanker og ideer og gå i dialog 
med Diakonissestiftelsens bestyrelse, medarbejdere, 
naboer og andre interessenter. Desuden blev konkur-
renceprojekterne udstillet, inden dommerkomiteen 
afgav betænkning.

Den 20. april 2012 var der præmieoverrækkelse. en 
delt 1. præmie gik til team Vandkunsten og team 
ensemble med Cubo arkitekter i spidsen. Dom-
merkomiteen fandt, at der var mange gode ideer i 

samarbejde med Frederiksberg kommune
Dialogen med Frederiksberg Kommune blev indledt 
allerede i forbindelse med formulering af konkurren-
ceprogrammet. I dommerkomiteen deltog borgmester 
Jørgen glenthøj og formand for By- og Miljøudvalget 
Jan e. Jørgensen sammen med Diakonissestiftelsens 
bestyrelse. efter konkurrencen har der været løbende 
kontakt mellem Diakonissestiftelsen og Frederiksberg 
Kommune, herunder særligt By- og Miljøforvaltningen.

Bred kontakt med interessenter og naboer
parallelt med den fysiske helhedsplan er der i 
efteråret 2012 arbejdet med udvikling af koncepter for 
nogle af de projekter, som indgår i udviklingsplanen: 
sundhedshus, KOl-tilbud, psykiatriske bofællesskaber, 
seniorboliger, børneinstitution, kirkelige og kulturelle 
aktiviteter. De medvirkende i denne proces har været 
ledere og medarbejdere fra de relevante fagområder, 
nuværende og kommende lejere og beboere samt 
eksterne fagpersoner. 

Der er gennemført fokusgruppeinterviews med 

de fire konkurrenceprojekter, og anbefalede, at det 
bedste fra de fire forslag blev kombineret i “en femte 
løsning”. resultatet er det forslag til helhedsplan, som 
beskrives i dette hæfte.

helhedsplan
Helhedsplanen er udarbejdet af Diakonissestiftelsen 
i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten og Mari-
anne levinsen landskab og i tæt dialog med Frederiks-
berg Kommune.

Undervejs har planen været drøftet med en lang 
række interessenter, som er kommet med værdifulde 
kommentarer og input:

• Frederiksberg Kommune

• Medarbejdere, beboere, erhvervslejere og foræl-
drerepræsentanter

• Naboer

• Fagpersoner, rådgivere, interesseorganisationer 
mm.

PROCEs

Indtil nu har der været afholdt konkurrence og udarbejdet en 
helhedsplan. 2013-14 skal blandt andet bruges til det videre 
arbejde med lokalplan samt konkretisering af de dele af be-
byggelsen, som vil være mest markante i forhold til de offentlige 
rum omkring Diakonissestiftelsen. Offentlig høring om et forslag 
til lokalplan forventes at kunne finde sted i foråret 2014.
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seniorer, som er interesseret i en seniorbolig på Diako-
nissestiftelsen, sundhedshuset har været drøftet med 
speciallæger, psykologer og Frederiksberg lægelaug, 
og ideer til fremtidens børneinstitution har været 
drøftet med repræsentanter for forældre til børn i 
louisegården og Mariagården.

Der har endvidere været holdt en række informations-
møder for de grundejer- og boligforeninger, som 
grænser op til Diakonissestiftelsen, Handicaprådet og 
Ældrerådet samt forskellige interne interessenter.

Fagekspertise
Faglig rådgivning er ydet dels i forbindelse med 
konkurrencen, dels i det efterfølgende arbejde med 
helhedsplanen. Dommerkomiteen fik assistance 
af en række fagspecialister: Mats Olsson, tidligere 
stadsbyggnadsdirektör i Malmø (byrum, arkitektur og 
helhedsgreb), klimachef Jørgen abildgård og arkitekt 
maa anders lendager (bæredygtighed), specialkonsu-
lent Caspar Jørgensen (kulturarv) og seniorkonsulent 
Margrethe Kähler (fremtidens ældre). Herudover blev 

Den videre proces
Hvis Frederiksberg Kommune godkender forslaget til 
helhedsplan som grundlag for, at der kan udarbejdes 
lokalplan, vil Diakonissestiftelsen gå videre med at 
konkretisere projektet. Det er tanken, at der i 2013 
gennemføres en arkitektkonkurrence om det nye 
sundhedshus og et parallelopdrag for den nye be-
byggelse omkring Søster Sophies Minde ved hjørnet af 
peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej. 
resultaterne heraf vil kunne indgå i lokalplanarbejdet.
lokalplanarbejdet forventes påbegyndt i 2013, så 
plangrundlaget kan være på plads medio 2014. et for-
slag til lokalplan vil komme i offentlig høring, 
formentlig i foråret 2014.

Herefter kan de første bygge- og anlægsarbejder be-
gynde i efteråret 2014 eller foråret 2015.

Om alt går vel, kan de første seniorboliger og det nye 
sundhedshus tages i brug i slutningen af 2015.   

dommerkomiteen rådgivet af repræsentanter for Dia-
konissestiftelsen, Frederiksberg Kommune og beboere 
fra Kongensvejkvarteret.

I konkurrencen indgik bæredygtighed som et væsent-
ligt element, og de fire konkurrenceforslag blev vur-
deret på 26 bæredygtighedsindikatorer.

I arbejdet med helhedsplanen har der, ud over teg-
nestuen Vandkunsten og Marianne levinsen land-
skab været tilknyttet en række rådgivere med særlige 
faglige kompetencer inden for klima, vand, energi og 
trafik.

høring om kommuneplanændring
I maj-juni 2011 afholdt Frederiksberg Kommune i hen-
hold til planloven en tidlig høring (indkaldelse af ideer 
og forslag) om ændringer af kommuneplanen, som kan 
muliggøre, at ideerne i Udviklingsplan 2020 realiseres. 
Der blev holdt et borgermøde den 31. maj 2011. For-
slag, ideer og bemærkninger fra høringen indgår i den 
igangværende revision af kommuneplanen.





Helhedsplanen er udarbejdet af Diakonissestiftelsen 2012.

rådgivere:
Tegnestuen Vandkunsten A/s - hovedrådgiver på udviklingsplanen

marianne levinsen landskab aps - rådgivning om landskabs- og byrumsstrategier

Sloth Møller - teknisk rådgivning om regnvandshåndtering, parkeringsanlæg og ny klimaskærm på 
Søster Sophies Minde

esbensen rådgivende ingeniører a/S - teknisk rådgivning om klima og energi

Cowi a/S - teknisk rådgivning om trafik

Materialet må gengives med tydelig kildeangivelse. tegninger må kun gengives 
med reference til tegnestuen Vandkunsten og Marianne levinsen landskab.




