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Udviklingen af Nordens Plads og Betty Nansens Allé 

Nordens Plads og Betty Nansens Allé området, i den sydvestlige del af Frederiksberg, blev udbygget 
imellem 1950-80, og er kendetegnet ved ”modernistisk byplanlægning”. Den modernistiske 
byplanlægning havde et stort fokus på systemtænkning og på trafikhåndtering, og et langt mindre fokus 
på hvordan mennesker lever i denne form for arkitektur og bystruktur.

Nordens Plads og Betty Nansens Allé er således planlagt som en selvforsynende bydel, med egen 
detailhandel, institutioner og servicefunktioner. Konsekvensen af byplanlægning er at bydelen i dag er 
defineret af den store parkeringsplads ved Nordens Plads, hvor den menneskelige skala mange steder 
glemt, og området fremstår fysisk afskåret  fra den omkringliggende by. Området er dog relativt  godt 
forbundet til offentlig transport. 

Der har i længere tid været et særligt fokus på at sikre en udvikling af området omkring Nordens Plads, 
og herunder at de kommunale investeringer i området bliver sammentænkt med de almene og private 
udviklingsprojekter i området. 

Renoveringen af Domus Vista Centret er således i gang og forventes færdig i medio 2018. Der opføres 
127 Ungdomsboliger på 1. salen af centret. I stuen udvider Meny deres supermarked, der åbner en 
restaurant, dyrehandel, og fitnesscenter. En lokal læge og fysioterapeut (sundhedscenter), og 
kommunen åbnede i 2017 dørene for  et nyt flot medborgercenter i Domus Vista.

Betty Nansens Allé 57-61 (Betty 1) vil fra ultimo2018 rumme ungdomsboliger, ældreboliger og 
handicapboliger. Bygningen totalrenoveres med ny facade og taghave, og der tilføres nye 
publikumsrettede aktiviteter i stuen, hvor det er tiltænkt at en social økonomisk virksomhed skal drive en 
cafe.

Renoveringen af Betty Nansens Allé 51-53 (Betty 2)  bliver projekteret i 2017, med forventet etablering 
imellem 2018-20. Dette projekt vil rumme almene plejeboliger for udviklingshæmmede borgere, almene 
ældreboliger samt botilbud. Kommunen bibeholder 100% anvisningsret til ejendommen.

Yderligere har forvaltningen igangsat en analyse og ideoplæg til placering af en ny stor idrætshal på 
Frederiksberg, og analysen peger blandt andet på en placering ved Skolen ved Nordens Plads mod den 
Grønne Sti (se indstilling i KFU d. 15. maj 2017). Der er afsat midler ved budget 2018 til at undersøgelse 
muligheden for etablering af en ny stor idrætshal ved Nordens Plads. 
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Frederiksberg Kommune har i forlængelse af den omfattende byudvikling indgået samarbejde med FfB, 
KAB og Realdania og udarbejdet en helhedsorienteret skitselandskabsplan for udearealerne ved 
Nordens Plads og Betty Nansens Allé området. Denne plan går nu underbetegnelsen Generationernes 
byrum,  og omfatter udearealerne ved alle udviklingsprojekter syd for Domus Vista Centret. 
Landskabsplanen arbejder blandt andet med, hvordan der skabes synergi imellem udviklingsprojekterne, 
hvordan der kan skabes en samlet parkeringsløsning på Betty Nansens Allé, samt hvordan der skabes 
bedre forbindelser fra Nordens Plads til A-grunden og Langgade Station i Valby.  

Etablering af Generationernes Byrum skal sikre, at kommunen samt de almene og private grundejere får 
mere ud af de investeringer der foretages i området. Generationernes Byrum skal således bidrage til en 
helhedsorienteret byudvikling, og ikke mindst bidrage til at øge borgernes livskvalitet og skabe nye 
sammenhæng i området og trygge forbindelser ved Nordens Plads. 


