
Omkostninger ved, og finansiering af, de forskellige fysiske tiltag for
”Allegades fremtid” - resultat af medborgerinddragende proces, 
med forslag til første skridt

1) Fysiske tiltag, der kan gennemføres enkeltvis (se beskrivelse i dagsordenspunkt)

Mindre projekter I alt ca. 850.000 kr.
Skiltning/formidling Ca. 250.000 kr. Afsættes på budget

inkl. afledt drift
Belysning langs promenadesti
-Trygheds- og stemningsskabende 
lys

Ca. 250.000 kr.
Afsættes på budget
inkl. afledt drift

Styrke det grønne
- Plante træer Ca. 200.000 kr. 

Afsættes på budget
inkl. afledt drift

Bevare stakitterne men åbne lågerne Ca. 150.000 kr. Afsættes på budget

2) Fysiske tiltag på vejarealer
- Mindske trafikkens virkning for bløde trafikanter (trafikale løsninger og omdannelse af Frederiksberg Bredegades 
møde med Rådhusplads/Allégade, Frederik VI's Allés møde med Allégade samt 'sidegaden' til Allégade, bedre 
krydsningspunkter på Allégade, mere jævne/tilgængelige fortove, P-lommer/vejtræer på Allégade). 
Det vurderes at omkostningerne til fysiske tiltag i alt vil være ca. 1.600.000 kr.

Det anbefales at udføre et forprojekt for trafik- og parkeringsløsninger i området. 

Trafiksikkerhedspuljen kan anvendes til at undersøge, hvor der mest optimalt kan etableres støttepunkter for 
krydsning af Allegade og til mindre omlægninger af belægninger, hvor der er tilgængelighedsproblemer. 
Parkeringspuljemidler anvendes pt. til etablering af parkeringslommer langs Allégades østside. Herudover vil 
omdannelse af Frederiksberg Bredegade kunne indgå i klimaprojekt (Skybrudsprojekt FØ22).

Forprojekt – trafik og parkering Ca. 200.000 kr. Midler til forprojekt afsættes på 
budget

Mindske trafikkens virkning for bløde 
trafikanter
- Frederiksberg Bredegade 
- Krydsningspunkter på Allegade
- Fortove
- P-lommer på Allégade
- Vejtræer

I alt ca. 1.600.000 kr. 

Ca. 1.000.000 kr.
Ca. 200.000 kr.
Ca. 100.000 kr.
Ca. 100.000 kr. 
Ca. 200.000 kr. 

Trafiksikkerhedspuljen og 
parkeringspuljen kan anvendes til at 
undersøgelser og mindre elementer.

Større projekt kan gennemføres som 
del af klimaprojekt FØ22, til hvilket 
der er afsat puljemidler.

Supplerende midler inkl. afledt drift 
kan afsættes senere når projekt for 
FØ22 er udarbejdet. 

3) Fysiske tiltag ved Park og Promenadesti
- Skabe bedre forbindelser til destinationer/Promenadesti (stiopgradering, sidde- og opholds elementer, 
pladsdannelse ved Frederik VIs Allé, tydeligere adgang til promenadesti både i nord og syd). 
Det vurderes at omkostningerne til fysiske tiltag i alt vil være ca. 4.600.000 kr. for projekter langs promenadestien (til 
undersøgelser, opgradering af Promenadesti med retænkning af skulpturernes placering for bedre sammenhæng og 
historiefortælling, idéudvikling for opholds- og siddemuligheder, udførelse).

Det anbefales, at udføre et forprojekt for parkområdet indeholdende en særlig plejeplan for udvikling af 
beplantning/anlæg, der kan fungere som forprojekt for klimaprojekt.

Grøn Pakke til flere grønne byrum kan anvendes til at undersøge, hvordan der bedst ledes ind til promenadestien 
både ved Runddelen og ved Rådhuspladsen og Parkeringspuljemidler til at undersøge om der kan skabes en plads 
med færre parkerede biler ved anlægget på Allégade 13-29 og Frederik VIs Allé. Klimaprojekt kan indgå, idet det 
forventes, at der under stier/pladser kan placeres tilstrækkelig kapacitet til det i skybrudsplanen fastsatte volumen, og 
at der i den forbindelse kan arbejdes med opgradering af dele af promenadestien.



Forprojekt - Udvikle plejeplan Ca. 200.000 kr. Midler til forprojekt afsættes på 
budget

- Skabe bedre forbindelser til 
destinationer/Promenadesti
- Skabe nye opholdsmuligheder
- Bedre adgang til promenadesti fra 
nord
- Skabe ’Frederik VI’s plads’
minimere parkering
- Bedre adgang til promenadesti fra 
syd

I alt ca. 4.600.000 kr. 

Ca. 500.000 kr.

Ca. 1.000.000 kr.
Ca. 300.000 kr.

Ca. 2.500.000 kr.

Ca. 300.000 kr.

Grøn Pakke til flere grønne byrum 
kan anvendes til undersøgelser og 
mindre elementer.

Større projekt kan gennemføres som 
del af klimaprojekt FØ22, til hvilket 
der er afsat puljemidler.

Supplerende midler inkl. afledt drift 
kan afsættes senere når projekt for 
FØ22 er udarbejdet. 

4) Fysiske tiltag ved Rådhusplads
- Omdannelse af Rådhuspladsen ud fra forprojekt. Der har i Allégadeprocessen været fokus på Rådhuspladsen, der 
er blevet kaldt gold, kold, vanskelig at gå på og præget af trafik. Der har været forslag om at den skal udvikles til et 
fleksibelt mødested med mere hverdagsliv, kultur, lys og tryghed. Rådhuspladsen kan forbindes bedre til det grønne 
parkområde med promenadestien. 

Det vurderes at omkostningerne i alt vil være ca. 12.000.000 kr. for særskilt projekt for Rådhuspladsen beregnet ud 
fra en kvadratmeterpris på 3.000 kr. (til konkurrence, belysning, opholdselementer, belægninger, beplantning, 
vand/kunst). 

Forprojekt - Profil for pladsen Ca. 200.000 kr. Midler til forprojekt afsættes på 
budget

- Rådhuspladsen I alt ca. 12.000.000 kr.
* Beregnet ud fra en kvadratmeterpris på 3.000 kr.
    (middel kvalitetsniveau)

Større projekt kan gennemføres som 
del af klimaprojekt FØ22, til hvilket 
der er afsat puljemidler.

Supplerende midler inkl. afledt drift 
kan afsættes senere når projekt for 
FØ22 er udarbejdet. 


