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For at få en karakteristik af handelsstrøgene på Frederiksberg til brug for opgaven vedrørende 
”Indkøb og cyklisme på Frederiksbergs handelsstrøg”, er der foretaget en byrumbesigtigelse på 
handelsstrøgene; Gammel Kongevej, Godthåbsvej, Falkoner Allé, Peter Bangs Vej, H.C. Ørsteds 
Vej/Rosenørns Allé, Vesterbrogade, Fasanvej/Finsensvej, Smallegade og Borups Allé.

Besigtigelserne er udført i august 2018 på dage med skiftende, men generelt varmt vejr, og in-
denfor butikkernes åbningstid. Der er tilbragt et par timer i hver gade, hvor vi har gjort os overord-
nede indtryk af handelsstrøget - til fods og på cykel - og taget fotos og noter med hjem. Der er 
således tale om en ”temperaturmåling” og øjebliksbillede af byrummet, som beskriver brugen og 
oplevelsen.

I dette dokument har vi samlet de indtryk, vi tog med os hjem med fokus på identitet, forhold for 
forskellige typer af trafikanter (gående, cyklister og bilister), kantzoner og detailhandel. 

I forbindelse med besigtelserne har vi desuden udpeget to-tre steder på hvert handelsstrøg, hvor 
stopinterviewene i uge 36 og 37 er gennemført. De er udpeget i forhold til, hvor der ”lavpraktisk” 
var plads og hvor der var observeret byliv. 

Besigtigelse af  
handelsstrøgene 
på Frederiksberg 



Gammel Kongevej løber øst-vest, fra Sankt Jørgens Sø i øst til Falkoner Allé i vest. Forløbet 
fra Rådhuspladsen til Værnedamsvej er udpeget som handelsstrøg i Kommuneplan 2017.

Det er byens mest livlige og kompakte handelsstrøg, og er en meget populær destination 
med et aktivt byliv. Her er et stort og varieret udbud af butikker, cafeer og restauranter, som 
ligger dør om dør. Sammen med Frederiksberg Allé er det formentlig byens mest kendte 
vejforløb.
 
Sidevejene er hovedsageligt boligområder, bortset fra H.C. Ørsteds Vej og Værnedamsvej. 
De store funktioner/magneter ligger i enderne, og er dermed også med til at skabe flow gen-
nem handelsstrøget. 

Vejen er domineret af karrébebyggelse fra 1800-tallet. Facaderne er generelt tre-fem etager 
høje, men enkelte steder er der bygninger i en-toenhalv etagers højde, hvilket bryder rytmen 
og udgør pejlemærker på forløbet. 

Enkelte steder er der moderne byggeri, som generelt indpasser sig med nabobygningerne 
i forhold til linjer og højde. De nyere bygninger tilføjer ikke alle samme arkitektoniske kvali-
tet. Det der fungerer godt er, at bygningerne generelt er trukket lidt tilbage fra vejen, hvilket 
giver lidt mere plads til bylivet. 

Byrummet er smalt og samtidig færdes her mange til fods, på cykel og i bil.

01 Gammel Kongevej

Byens mest kendte handelsstrøg 
- unik butikssammensætning
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Moderne byggeri på vejens 

nordlige side sætter sit præg 

på forløbet. Der er brede for-

tove på begge sider af vejen, 

mens vej og cykelsti er smal. 

Den brede vej og pladsen 

foran Codan-tårnet skaber 

et meget stort byrum. Store 

boligbutikker dominerer. 

Størstedelen af Gammel Kongevej er forholdsvis 

smal, dette angår både fortov, cykelsti og vej. 

Der findes kun mindre byrum med sideheller 

som er indrettet med træer, bænke, cykelpar-

kering eller plads til udeservering. Butikkerne 

er hovedsageligt ejerledede livsstils-, tøj- og 

delikatessebutikker eller caféer og restauranter. 

Der findes kun enkelte kæder på forløbet. 

FREDERIKSBERG
RÅDHUS

FALKONER
CENTERET

TEATER

TEATER

PLANETARIUM

SANKT JØRGENS SØ

BYRUM/PLADSER

HANDELSSTRØG

FORHOLD FOR GÅENDE
På store dele af forløbet er fortovet kun to fliser 
bredt, andre steder er det tre fliser bredt. På 
grund af den store fodgængertrafik føles fortovet 
dog smalt på størstedelen af strækningen, da der 
samtidig er meget udstilling og udeservering. Det 
kan altså være udfordrende at bevæge sig med 
en cykel, barnevogn, gangstativ o.lign. 

FORHOLD FOR CYKLISTER
Cykelstien er separeret og beskyttet af parkerede 
biler og bustoppesteder på store dele af stræk-
ningen.
 
Cykelstien er smal, og det kan være vanskeligt at 
overhale - især hvis der er tale om en ladcykel. 
Det er udfordrende at parkere langs butikkernes 

facader, men der er gjort plads til cykelparkering på 
sideheller. Flere af disse parkeringssteder ser ud til at 
være fyldt med langtidsparkerede cykler. 

FORHOLD FOR BILER
Vejen har et smalt kørespor i hver retning. Der er gjort 
plads til parkering i en side af vejen (skiftende).  

KOLLEKTIV TRANSPORT
Forløbet serviceres af bus 9A og 31. Bus 3A krydser 
ved H. C. Ørsteds Vej. Dele af forløbet vil blive betjent 
af Frederiksberg Allé Metrostation fra 2019. 

KANTZONER
Da fortovet er meget smalt, er det vanskeligt for butik-
kerne at anvende kantzonerne til udstilling og udeser-
vering. Udeserveringen får plads ved sideveje, hvor der 

GAMMEL KONGEVEJ

M

FREDERIKSBERG 
ALLÉ ST. (2019)

IRMA

FAKTA
LILLE
IRMA

NETTO

FØTEX

er etableret ekstra store sideheller, som bliver til små 
pladser.

Der er plantet træer ved alle sideveje, hvilket giver 
forløbet et grønt præg, selvom der kun er få træer på 
selve vejforløbet. 

DETAILHANDEL
Vejen opleves som et stemningsmættet og sammen-
hængende handelsstrøg, med en god blanding af 
individuelle butikker og madsteder, supermarkeder og 
enkelte kæder. Hele Gammmel Kongevej er et ubrudt 
butiksforløb. Derudover er vejforløbet meget smalt, 
hvilket gør det meget nemt at krydse vejen og på den 
måde shoppe på begge sider. Standen på butikkernes 
facader er generelt god. 

INTERVIEWSTEDERX

X

X

X
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H. C. Ørsteds Vej løber nord-syd og forbinder Åboulevard i nord med Gammel Kongevej i syd, 
og sammen med den del af Rosenørns Allé, der løber fra H. C. Ørsteds Vej til Forum St., er 
den i Kommuneplan 2017 udpeget som handelsstrøg (markeret med gult på kortet).

Handelsområdet har en homogen karakter med relativt smalle butiksenheder, som har et 
varieret udbud. Forløbet har et lokalt præg, selvom det er en vigtig forbindelse mellem det 
centrale Frederiksberg og Nørrebro og der dermed kommer mange pendlere forbi.

Forum St., Forum og Konservatoriets Koncertsal på Rosenørns Allé udgør sammen med 
Rema 1000 en stærk magnet midt i området. Mod vest har Københavns Universitet en del af 
deres Science-campus, som også udgør en magnet. 

Området er domineret af karrébebyggelse fra 1800-tallet i tre-fem etagers højde. Enkelte ste-
der brydes den ældre arkitektur af nyere byggeri, som dog ikke altid rummer samme kvalitet, 
som de ældre bygninger. 

Overordnet er vejrummet meget smalt og samtidig færdes her mange til fods, på cykel og i 
bil.

02 H. C. Ørsteds Vej/
Rosenørns Allé

Kompakt butiksmiljø  
med små ejerledede butikker

6



ROSENØRNS ALLÉ
H

.C
. Ø

R
S

TE
D

S
 V

EJ

ÅBOULEVARD

H
. C

. Ø
R

S
TE

D
S

 V
EJ

GAMMEL KONGEVEJ

THORVALDSENSVEJ

DANASVEJ

FORHOLD FOR FODGÆNGERE
På de dele af strækningen, hvor der ikke er par-
kering er fortovene to-tre fliser bredt, mens de på 
den del, hvor der er parkering (størstedelen) kun 
er halvanden Københavnerflise bredt, hvilket gør 
det svært at passere - og især vanskeligt hvis man 
går med en rollator, cykel, barnevogn o.lign.

FORHOLD FOR CYKLISTER
Cykelstien er separeret og beskyttet af parkerede 
biler og bustoppesteder på store dele af stræknin-
gen. Stierne opløses delvist ved krydsene. Cykel-
stien er forholdsvis smal og det er vanskeligt at 
overhale - især hvis der er tale om en ladcykel. 

Der er gjort plads til et mindre antal cykelpar-
keringspladser i forbindelse med parkeringen til 
biler og i sideheller. Det kan være udfordrende at 
parkere langs butikkernes facader. 

FORHOLD FOR BILER
Vejen er smal og der er gjort plads til parkering i 
en side af vejen (skiftende).  

BUS
Bus 3A servicerer forløbet. Stoppested hhv. ved 
krydset med Thorvaldsensvej og Rosenørns Allé. 

KANTZONER
Da fortovet er meget smalt, er det vanskeligt for 
butikkerne at anvende kantzonerne til udstilling og 
udeservering. 
Udeserveringen får for alvor plads ved sideveje 
og på gadehjørnerne, hvor der er etableret ekstra 
store sideheller, som bliver til små stemningsfulde 
pladser. 

I forbindelse med cykel-/bilparkering er der  
etableret enkelte øer på forløbet, hvor der er plan-
tet træer. Der er desuden sådanne øer ved alle 
sideveje. 

DETAILHANDEL
Forløbet opleves som et sammenhængende 
handelsområde, især fordi der i den centrale del 
af området er et ubrudt forløb af butikker, cafeer 
og restauranter. Derudover er vejrummet meget 
smalt, hvilket gør det nemt at krydse byrummet, 
og på den måde shoppe på begge sider af vejen. 

Der observeres enkelte tomme butikslokaler, men 
ikke nogen der ser ud til at have stået tomme i 
længere tid. Standen på butikkernes facader er 
meget forskellig, nogle ser nyrenoverede ud, mens 
andre kunne trænge til en opfriskning. 

Her ligger de små traditionel-

le og ejerledede butikker dør 

om dør. Et unikt miljø.

Facaderne på begge si-

der af vejen er forholds-

vis lukkede, da der ligger 

skole og liberalt erhverv. 

Samtidig er bygningerne 

af nyere dato og man 

oplever derfor et brud i 

forløbet. 

Handelstrøget fortsæt-

ter ind på Nørrebro. 

Mange mindre ejerledede 

butikker og cafeer mm. 

Kædebutikker/-spisesteder 

dominerer krydset. 

Butikker på hele forløbet 

mod Gammel Kongevej, men 

forholdsvist spredt. Mindre, 

selvstændige butikker.  

FORUM

KONSERVATORIETS 
KONCERTSALSKOLE

REMA
1000

BYRUM/PLADSER

HANDELSSTRØG
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Den yderste del af Vesterbrogade ligger på Frederiksberg og løber fra Pile Allé ved indgangen 
til Søndermarken i vest til bygrænsen til Københavns Kommune/Vesterbro i øst. Forløbet er i 
Kommuneplan 2017 udpeget til handelsstrøg.  
Sidevejene er hovedsageligt boligområder. Søndermarken, Cisternerne og Zoologisk Have 
fungerer som magneter i vest, mens Indre Vesterbro og Indre By er hovedmagneten i øst. Alle 
er stærke magneter, som skaber flow i vejens længderetning.

Vesterbrogade bærer præg af at være et gennemkørselsrum fra Indre by til forstæderne uden 
en markant handelsstrøgsidentitet. Der er således ikke tale om en samlet byrumsoplevelse, 
men snarere ”en vej med butikker på hver side” end et egentligt handelsstrøg.

Vejen er domineret af karrébebyggelse fra 1800-tallet. Facaderne er generelt tre-fem etager 
høje, men enkelte steder er der bygninger i en til toenhalv etagers højde, hvilket bryder ryt-
men og udgør pejlemærker på forløbet. 

De få moderne bygninger, der er på forløbet, indpasser sig generelt med nabobygningerne ift. 
linjer og højde, men ikke i forhold til arkitektonisk kvalitet. Byggeriet med Netto i stueetagen 
er det, der formår at indpasse sig bedst, rent arkitektonisk. 

Vejforløbet er bredt med god plads til alle typer trafikanter. 

03 Vesterbrogade

Transitrum  
med handel i begge sider 
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Klassisk brokvartersvej med 

en meget blandet butikssam-

mensætning. Både ældre 

butikker (nogle lidt “trætte”) 

og yngre restauranter, cafeer 

og designbutikker. 

Den gamle trælast i en etage 

fylder hele den sydlige del 

af dette område, og giver 

vejrummet et særpræg. 

Butikssammensætningen er 

meget blandet. 

FORHOLD FOR FODGÆNGERE
Fortovet er generet tre fliser bredt, og der er god 
plads til fodgængere.

FORHOLD FOR CYKLISTER
Cykelstien er separeret og beskyttet af parkerede 
biler i begge sider på stort set hele strækningen.  
Cykelstien har en god bredde. Der er god adgang 
til at parkere langs butikkernes facader, og der er 
desuden gjort plads til cykelparkering i små lom-
mer ved sidevejene. 

FORHOLD FOR BILISTER
Der er et kørespor i hver retning og der er parkering 
i begge sider af vejen. 

KOLLEKTIV TRANSPORT
Vejen serviceres af bus 6A. Der er ingen metro- eller 
s-togsstationer inden for 500 meter, men fra 2019 vil 
store dele af forløbet blive serviceret af Frederiksberg 
Allé metrostation. 

KANTZONER
Det brede fortov giver god mulighed for udstilling og 
udeservering, men der observeres kun lidt af begge 
dele. 

I forbindelse med cykel-/bilparkering er der etableret 
enkelte øer, hvor der er plantet træer. Der er desuden 
sådanne øer ved alle sideveje, hvilket betyder, at der er 
et grønt præg på hele forløbet. 

VESTERBROGADE

ROSKILDEVEJ

P
IL

E 
A

LL
É

SØNDERMARKEN

FORMEL B
NETTO

IRMA

TIDLIGERE
TRÆLAST

DETAILHANDEL
Vejen har stort set kun ejerledede butikker og der 
observeres kun en enkelt kædebutik. Der er dog to su-
permarkeder. Vejrummet er forholdsvis bredt, og derfor 
er det ikke oplagt at krydse. Forløbet er derfor i mindre 
grad et sammenhængende handelsstrøg, med to sider, 
som hænger sammen. 

Der observeres enkelte tomme butikslokaler, men flere 
ser ud til at være under transformation. Standen på 
butikkernes facader er meget blandet, nogle er nyreno-
verede, mens andre ser lidt ”trætte” ud. 

BYRUM/PLADSER

HANDELSSTRØG

INTERVIEWSTEDERX
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Fasanvej løber nord-syd og Finsensvej øst-vest. Der er i analysen fokuseret på de dele af 
vejene, som er udpeget til handelsstrøg i Kommuneplan 2017 (markeret med gult på kortet på 
modsatte side). Området strækker sig fra Frederiksberg Hospital i nord til Diakonissestiftel-
sen i syd og mod vest ad Finsensvej til Rema 1000. Der ligger herudover flere større funktio-
ner i området, herunder CBS og en metrostation, som er med til at skabe flow.

Området bærer præg af af være meget sammensat både i forhold til funktioner og i forhold til 
arkitektur. Det har en meget uhomogen karakter med spredte butikker uden en samlet iden-
titet. Selv ved metrostationen er der relativt få butikker, primært mindre ejerledede butikker/
madsteder. 

Nordre Fasanvej har en del karrébebyggelse fra 1800-tallet, mens karrébebyggelsen på 
Søndre Fasanvej og Finsensvej er nyere og mere sammensat. Området er, rent arkitektonisk, 
generelt mere sammensat i forhold til de andre handelsstrøg på Frederiksberg. Her findes 
både karrébebyggelse fra 40/50’erne, 70/80’erne, fritstående stål- og glasbyggeri fra 00’erne, 
lejlighedsbyggeri fra 00’erne, Diakonissestiftelsens stænger fra 60/70’erne og omdannede 
industribygninger. Etagehøjden ligger dog primært omkring tre-fem etager.

Bortset fra stykket mellem Smallegade og Finsensvej er vejforløbet forholdsvis bredt, og 
bilerne er prioriterede.

04 Fasanvej/ 
Finsensvej

Handelsstrøgene  
der servicerer hverdagslivet 
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FASANVEJ ST.

DEN GRØNNE STI

PETER BANGS VEJ

FINSENSVEJ

SMALLEGADE

NYELANDSVEJ
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FREDERIKSBERG
HOSPITAL

GYMNASIUM

CBS

CBS

OUTLET
DIAKONISSE-STIFTELSEN

FORHOLD FOR FODGÆNGERE
På Fasanvej er fortovet forholdsvist smalt, og de fleste 
steder er det ca. to fliser bredt. Der er lange strækninger 
af vejen, hvor det ser ud til at være tilstrækkeligt, da der 
ikke er nogen publikumsrettede funktioner. Der er en 
midterhelle på det meste af strækningen, som gør det 
lettere at krydse vejen for både cyklister og gående. 
 
Situationen på Finsensvej er noget anderledes, her 
er fortovene forholdsvis brede, og der er god plads til 
fodgængere. 

FORHOLD FOR CYKLISTER
På Fasanvej er cykelstien separeret og beskyttet af hhv. 
parkerede biler, træer og busstoppesteder i begge sider 
på stort set hele strækningen. Cykelstien har en rimelig 
bredde. Der er god adgang til at parkere langs butikker-
nes facader, og der er desuden gjort plads til cykelparke-
ring i små lommer og cykelparkering ved metrostationen.  
 
På Finsensvej er der generelt bedre plads, og dermed 
også til cyklister; cykelstierne er bredere, og der er god 
plads til at parkere langs facader. 

FORHOLD FOR BILISTER
På størstedelen af Fasanvej er der et kørespor i hver ret-
ning og parkering i begge sider af vejen. På strækningen 
hvor vejprofilet er smallere, er der ingen parkering. 

På Finsensvej er der ligeledes et kørespor i hver retning, 
men pga. den gode plads er der parkering i begge sider 
på hele forløbet. 

BUS
Forløbet serviceres af bus 4A og 34.

KANTZONER
På Fasanvej er der ikke de store muligheder for udstilling 
og udeservering på fortovet, og der observeres ikke me-
get af begge dele, hovedsageligt fordi koncentrationen af 
butikker ikke er så høj. 

På Finsensvej er der masser af plads til udstillinger og 
udeserveringer, men koncentrationen af butikker/caféer 
er også her lav og derfor ses der kun lidt af det.

I forbindelse med cykel-/bilparkeringen er der i den 
nordlige del af Fasanvej og langs Finsensvej etableret 
øer, hvor der er plantet træer, hvorfor strækningen virker 
meget grøn. På den del af Fasanvej, der løber fra statio-
nen til Smallegade, er vejprofilet noget smallere, og der 
er derfor kun fundet plads til få træer, hvilket skaber en 
anden byrumsoplevelse.

DETAILHANDEL
Områdets detailhandel består hovedsageligt af ejerle-
dede butikker, og der observeres kun to kædebutikker. 
Føtex er det eneste supermarked på Fasanvej, mens der 
på Finsensvej er en klynge med tre supermarkeder.

Forløbet opleves ikke som et sammenhængende han-
delsstrøg, da butikslivet ikke er gennemgående. Bilare-
alet er, på det meste af begge strækninger, forholdsvis 
bredt, men midterheller er med til at forbedre trygheden 
for gående på tværs af byrummet.

Der observeres enkelte tomme butikslokaler, hvoraf 
nogle ser ud til at have stået tomme længe. Standen 
på butikkernes facader er meget blandet, med en del 
”trætte” facader. Derudover skæmmer det med de lange 
tomme/inaktive facademeter.

Den Grønne Sti går på 

tværs af vejforløbet og 

sætter sit præg på by-

rummet med cyklister og 

gående. 

Området ved stationen er 

domineret af cykelparkering 

og to store moderne byg-

ninger, herunder Føtex, som 

sammen med en enkelt café 

udgør detailhandlen. 

Meget få publikumsret-

tede funktioner i stueeta-

gen. Mange stuetager er 

boliger, og de butikslo-

kaler der er, indeholder 

hovedsageligt liberalt 

erhverv/erhverv. 

Blanding af ejerledede butikker, 

caféer og restauranter. 

Blanding af ejerledede butikker og 

dagligvarebutikker.

Stort set ingen publikumsret-

tede funktioner, delvist pga. 

et stort tomt butikslokale 

(tidl. supermarked). 

Søndre Fasanvej. På dette forløb er 

den eneste detailhandel Georg Jen-

sen/Royal Copenhagen-outlet. Rent 

arkitektonisk dominerer de tidligere 

fabriksbygninger strækningen. 

På denne stræk-

ning findes hoved-

sageligt caféer/

take-awaysteder. 

BYRUM/PLADSER

HANDELSSTRØG

INTERVIEWSTEDERX
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X

X

X
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05 Falkoner Allé
Falkoner Allé løber nord-syd, fra Åboulevard i nord til Frederiksberg Rådhus i syd. Hele vejen 
er udpeget som handelsstrøg i Kommuneplan 2017. 

Handelsstrøget er præget af meget bil- og cykeltrafik, og opleves som en travl og hektisk 
destination, hvor Frederiksbergcenteret, metrostationen og Kvickly er hovedmagneten.  Man 
er oppe i tempo, når man bevæger sig gennem vejrummet! 

Nord for centret er sidevejene hovedsageligt boligområder. Langs vejens sydvestligste del 
ligger der flere større funktioner, som trækker forskellige målgrupper til området; Frederiks-
berg Centret, CBS, gymnasium, bibliotek, Falkoner Centret (under ombygning), Rådhuset mv. 
I den nordlige del er Kvickly en betydelig magnet. 

Forløbet er domineret af karrébebyggelse fra 1800-tallet. Facaderne er generelt tre-fem 
etager høje. De større funktioner, nævnt ovenfor, skiller sig dog alle ud ved at være moderne 
byggeri af fin arkitektonisk kvalitet. 

Vejrummet er forholdsvist smalt og samtidig færdes her mange både til fods, på cykel og i bil.

Frederiksbergs pulserende  
transport- og handelsåre 
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FORHOLD FOR GÅENDE
På størstedelen af strækningen er fortovet kun to 
fliser bredt, hvilket gør det udfordrende at passere 
andre - især hvis man går med rollator, cykel, bar-
nevogn eller lignende. Fortovet er dog udvidet de 
steder, hvor bygningerne er trukket tilbage og ved 
sideejene, hvoraf flere er lukket for biltrafik. Der 
opleves ikke, at der er den samme mængde fod-
gængertrafik som på f.eks. Gammel Kongevej, og 
derfor føles fortovspladsen tilstrækkelig, bortset fra 
området ved Frederiksberg Centret, som er presset 
for alle trafikanttyper. 

FORHOLD FOR CYKLISTER
Cykelstien er separeret, men kun beskyttet af par-
kerede biler, bustoppesteder eller heller på dele af 
strækningen. 
Cykelstien er forholdsvis smal, og det er vanskeligt 
at overhale - især hvis der er tale om en ladcykel. 
Der er gjort plads til cykelparkering ved stort set 
alle sideveje, og det ser også ud til at være tilgæn-
geligt at parkere ved de fleste facader. 

FORHOLD FOR BILER
Vejen har et smalt kørespor i hver retning. På dele 
af strækningen er der gjort plads til parkering i en 
side af vejen.  

KOLLEKTIV TRANSPORT
Vejen serviceres af bus 8A og 74. Bus 9A stopper 
ved Frederiksberg Rådhus og bus 2A ved Godt-
håbsvej. 
Metrostoppet Frederiksberg st. servicerer den syd-
lige del af vejforløbet. Fra næste år (2019) kommer 
der yderligere to metrostop - Aksel Møllers Have 
og Nuuks Plads - som kan servicere andre dele af 
gaden. 

KANTZONER
Butikkerne har meget lidt gadeudstilling. Der er en 
del udeservering omkring Frederiksberg Centret og 
ved de små lommer ved sidegaderne. 
Der er plantet træer i forbindelse med parkeringen 
og i de fleste sideveje, hvilket bidrager positivt til 
vejrummets rekreative kvalitet. 

DETAILHANDEL
Strækningen har sammen med Frederiksberg 
Centret en god sammensætning af forskelligartede 
butikker og madsteder. Dele af vejen synes at være 
i forandring, her skiftes ældre butikker ud med 
nyere madsteder. 
Hele Falkoner Allé er et ubrudt butiksforløb, som 
dog er meget trafikeret, hvilket gør det udfordrende 
at krydse vejen og få en samlet shoppingoplevelse.
Der observeres ingen tomme butikslokaler. Standen 
på butikkernes facader er god, med enkelte lidt 
slidte facader. 

Blanding af 

ejerledede 

butikker/re-

stauranter og 

enkelte kæder.

Falkoner Centret dominerer denne 

del af vejen. Derudover er der en 

blanding af ejerledede butikker/re-

stauranter og kæder og en Netto. 

Den nordligste del af forløbet 

har ingen kæder, dog ligger 

Kvickly her. 
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Krydset er præget af 

flow til og fra centeret 

og metrostationen 

samt at Den Grøn-

ne Sti krydser her. 

Cykelparkeringen ved 

centret er visuelt do-

minerende. Derudover 

finder man også en del 

udeservering. 
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X

X
Frederiksbergs pulserende  
transport- og handelsåre 

SMALLEGADE
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06 Godthåbsvej
Den inderste del af Godthåbsvej er udpeget som handelsstrøg i Kommuneplan 2017. Han-
delsstrøget løber øst-vest, fra Nordre Fasanvej i vest til Falkoner Allé i øst. 

Forløbet er præget af at have mange restauranter, cafeer, take-away, delikatesser inden for 
kort afstand. Der er enkelte kæder, men hovedsageligt lokale butikker. Ligeledes oplever 
man, at gaden har været under forandring, og at der er kommet en del nye butikker/caféer til 
inden for de seneste år.

Vejforløbet er domineret af karrébebyggelse fra 1800-tallet. Facaderne er generelt tre-fem 
etager høje. Særligt for Godthåbsvej er de mange åbne gårdhaver, der sammen med sideve-
jene punkterer vejforløbet for ca. hver 50 meter. 

To markante bygninger fra midten af sidste århundrede indpasser sig fint i forløbet; 
Roxy-bygningen (nu Netto) og den store beboelsesejendom ved Aksel Møllers Have. Byg-
ningen på hjørnet af Falkoner Allé med Danske Bank i stueetagen passer mindre godt ind i 
forløbet. 

Handelsstrøg med
stort udbud af madoplevelser
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FORHOLD FOR FODGÆNGERE
På den inderste del af strækningen er fortovet 
to+ fliser bredt, hvilket skaber konflikter mellem 
fodgængere og cyklister - især ved de befærde-
de steder som Netto og Aksel Møllers Have. Fra 
Aksel Møllers Have til Fasanvej er fortovet flere 
steder tre+ fliser bredt, hvilket giver god plads, da 
der er noget færre gående. 

FORHOLD FOR CYKLISTER
Cykelstien er separeret, men kun beskyttet på 
dele af strækningen. Cykelstien har en rimelig 
bredde, hvor to cykler kan køre ved siden af hin-
anden. 
På den yderste del af vejen er der god adgang til 
at parkere sin cykel langs facaderne, mens det er 
mere udfordrende på den inderste del af vejen. 
Der er dog etableret cykelparkering i små lommer 

ved sidevejene på hele forløbet. På den inderste del af 
vejen vurderes at være flere langtidsparkerede cykler. 

FORHOLD FOR BILISTER
Vejen har et kørespor i hver retning. Der er parallelpar-
kering i én side på dele af strækningen. 

KOLLEKTIV TRANSPORT
Forløbet serviceres af bus 2A. Fra 2019 vil Aksel Møl-
lers Have Metrostation kunne servicere det meste af 
vejen.

KANTZONER
Der er en del udeservering omkring Aksel Møllers Have, 
hvilket især gør pladsen trang for gående.  
Det er meget varierende, hvad butikkerne gør ud af 
deres udstilling, hvilket giver et lidt uhomogent præg.
Forløbet har ingen vejtræer, men der er træer og andet 

AKSEL MØLLERS 
HAVE ST. (2019)

M

Blanding af ejerledede bu-

tikker og kædebutikker. Over-

vægt af caféer, restauranter 

og delikatesseforretninger. 

Aksel Møllers Have udgør en 

grøn pause midt på handels-

strøget. Der er cafeer/bage-

rier med udeservering på og 

overfor pladsen. I 2019 åbner 

metrostationen.  

Den yderste del af handels-

strøget har udelukkende 

lokale ejerledede butikker. 

Blanding af ejerledede butikker, kun en 

enkelt kædebutik og gadens eneste super-

marked, en Netto. Mange madsteder, men 

også strækninger med liberalt erhverv eller 

passive stueetager. 
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HOSPITAL

NETTO

NETTO

grønt i forbindelse med alle sideveje og de åbne gård-
rum, hvilket giver en grøn karakter til forløbet. 

DETAILHANDEL
Vejen har stort set kun ejerledede butikker og der 
observeres kun en håndfuld kæder. Netto er forløbets 
eneste supermarked. 

Vejen har et meget sammenhængende butiksforløb, 
som er domineret af cafeer, restauranter, take-away 
steder og andre madbutikker. De mange ”huller” i hus-
rækken gør det dog svært at skabe et stemningsfuldt 
handelsstrøg. 
Det forekommer at være et mere lokalt handelsstrøg 
end en samlet shoppingdestination. 

Der observeres kun enkelte tomme butikslokaler, og 
standen på butikkernes facader er generel fin.  
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07 Peter Bangs Vej
Den del af Peter Bangs Vej, der er udpeget som handelsstrøg i Kommuneplan 2017 løber øst-
vest, fra Dalgas Boulevard til Sønderjyllands Allé. Sidevejene er hovedsageligt boligområder. 

Peter Bangs Vej er præget af lokal handel og gennemkørende biltrafik. Vejrummet er meget 
bredt, hvilket bevirker, at det for gående og cyklister opleves som et trygt byrum at færdes i. 
Butikslivet er relativt traditionelt med slagter, bager, fisk, vin og vinhandel, og de virker vel-
drevne.

Gaden er domineret af karré- og stokbebyggelse fra midten af sidste århundrede. Facader-
ne er generelt tre-fem etager høje. De to kirker - Lindevang og Flintholm - og stationen er de 
eneste bygningsværk, der bryder forløbet.

Handelsstrøg  
med solidt og traditionelt udbud
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PETER BANGS VEJ

FORHOLD FOR FODGÆNGERE
Fortovet er generelt tre fliser bredt, og der er god 
plads til fodgængere. Der observeres ikke mange 
fodgængere. 

FORHOLD FOR CYKLISTER
Cykelstien er separeret og beskyttet af parkerede 
biler i begge sider på stort set hele strækningen.  
Kun ved stationen er der etableret cykelparkering. 
Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere 
cykelparkering. 

FORHOLD FOR BILISTER
Vejen har relativt brede kørespor i hver retning. Der 
er parkering i begge sider af vejen, med flere ledige 
pladser. Der er desuden en større parkeringsplads i 
forbindelse med Netto. 

KOLLEKTIV TRANSPORT
Strækningen serviceres af bus 9A og 72. Peter Bangs 
Vej S-togstation ligger midt på handelsstrøget, hvilket 
genererer et naturligt flow af mennesker.

KANTZONER
Det brede fortov giver god mulighed for udstilling og 
udeservering, men der observeres kun lidt af begge 
dele. 

I forbindelse med cykel-/bilparkering er der etableret 
mange øer, hvor der er plantet træer. Desuden er side-
vejene meget brede og meget grønne, hvor der både er 
synlige haver og træer. Strækningen virker meget grøn.  

DETAILHANDEL
Gaden har hovedsageligt ejerledede butikker, og der 

Klynge af 

forskellige 

ejerledede 

butikker over-

for kirken. 

Spredte butikker.
Ingen publikums-

rettede funktioner i 

stuetagerne.

Stationsområde 

med Netto.  

Blanding af for-

skellige typer ejer-

ledede butikker og 

kæder. 

Blanding af for-

skellige typer ejer-

ledede butikker og 

kæder. 

(Næsten) sammenhængende 

butiksforløb med ejerledede 

butikker. Pladsen Sløjfen er 

et velfungerende byrum med 

vand og en del udeservering. 

Sammenhængen-

de og stemnings-

mættet shopping-

gade. 

Butikker 

forekommer 

spredt på 

strækningen. 
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observeres en håndfuld kædebutikker. Der er desuden 
en Irma og Netto på strækningen. Vejen er forholdsvis 
bred, og derfor er det ikke oplagt at krydse vejen. Det 
er dog gjort nemmere med flere fodgængerkrydsninger 
med midterhelle.  

Vejen er i mindre grad et sammenhængende handels-
strøg, hvor de to sider af vejrummet spiller sammen. 
De mange ”huller” i husrækken, som de meget brede 
sideveje skaber, gør det svært at skabe en stemnings-
fuld strøggade. 
Det forekommer, at vejen er et lokalt handelsstrøg for 
de bagvedliggende villakvarterer mere end en samlet 
shoppingdestination. 

Der observeres kun enkelte tomme butikslokaler. Stan-
den på butikkernes facader er overordnet lidt trætte, 
men nogle fremstår meget velholdte. 

XX X
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08 Borups Allé
Borups Allé løber nord-syd fra Frederikssundsvej, forbi Nordre Fasanvej og under Bispeeng-
buen til Jagtvej. Stykket mellem Fuglebakkevej og Nordre Fasanvej er det, der er udpeget 
som handelsstrøg i Kommuneplan 2017. Sidevejene er primært boligområder. 

Mellem Nordre Fasanvej og Bispeengbuen er der hovedsageligt tale om 1800-tals karrébe-
byggelse med fire til fem etager. Mellem Fuglebakkevej og Nordre Fasanvej er arkitekturen fra 
30’erne og 40’erne, blandet med nyere bebyggelse. 

Bebyggelsen med Meny og kædebutikkerne skiller sig arkitektonisk ud, og opleves som et 
pejlemærke. Det samme gælder for kirken i den østlige del af alleen.

Butikssammensætningen er meget blandet. Der observeres kun to kædebutikker, placeret 
ved Meny i midten af alleen, og derudover flere ejerledede butikker, klinikker mv.
Der er god plads i byrummet til både biler, cyklister og fodgængere samt træer langs hele 
vejforløbet. Foran butikkerne er der god plads, hvilken giver mulighed for udeservering på 
enkelte hjørner for caféer og bodegaer. 

Borups Allé opleves som et lokalt handelsstrøg med dagligvarehandlen i centrum. 

Trafikåre med enkelte butikker
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FORHOLD FOR FODGÆNGERE
Fortovet er forholdsvis bredt, og de fleste steder 
med tre fliserækker, hvilket lader til at være til-
strækkeligt på hele strækningen, da der ikke blev 
observeret stor trængsel.

FORHOLD FOR CYKLISTER
Cykelstien på strækningen er separeret og generelt 
bred. Der er ingen cykelparkering, men overvejen-
de god plads til eventuel parkering langs butik-
kernes facader. På store dele af strækningen er 
cykelstien beskyttet af parkerede biler og træer. 

FORHOLD FOR BILISTER
Vejen har et bredt kørespor i hver retning. Der er 
parkering i begge sider af vejen bortset foran Meny 
og parkeringspladserne var ved besigtigelsestids-
punktet alle optagede. 

KOLLEKTIV TRANSPORT
Fuglebakken S-togstation ligger ca. 400 meter fra 
strøggadestrækningen. Vejen serviceres desuden af 
bus 12 og 68.

KANTZONER
Der er god plads foran butikkerne til udstillinger, men 
på grund af butikssammensætningen er det kun enkel-
te steder, der observeres udstilling og udeservering. 

Der er træer langs hele strækningen, hvoraf mange af 
dem er nyplantede, hvorfor strækningen først vil blive 
rigtig grøn om et par år. 

DETAILHANDEL
Butikkerne på alleen er hovedsageligt ejerledede, med 
undtagelse af to kædebutikker. 

BYRUM/PLADSER

HANDELSSTRØG

INTERVIEWSTEDERX

Det primære supermarked på strækningen er Meny, 
og på hjørnet af Nordre Fasanvej ligger også en Irma, 
der dog er trukket lidt tilbage fra vejen, og lidt længere 
nede ligger en Aldi mod Åboulevarden. Kædebutikker-
ne ligger på hver side af Meny, hvilket skaber et han-
delsmæssigt hotspot midt på strækningen.

Butikssammensætningen er blandet. Der er flere former 
for klinikker og andre typer funktioner, der ikke skaber 
meget kundeflow. Butikslivet er primært koncentreret 
omkring Meny, og er ellers spredt ud på alleen, hvilket 
gør at byrummet opleves en smule fragmenteret. Der 
observeres dog ingen tomgang i butikslokalerne, og 
facaderne er også generelt i pæn stand. 
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09 Smallegade
Smallegade løber vest-øst mellem Fasanvej i vest og Allégade/Falkoner Allé i øst. Stræknin-
gen er udpeget som handelsstrøg i Kommuneplan 2017. 

Strækningen har overordnet tre forløb: Ét fra Falkonér Allé til efter parkeringspladsen bag 
Rådhuset, hvor både kørebane, cykelsti og fortov er brede. Herefter bliver vejprofilet smalle-
re med færre parkeringsmuligheder. På dette stykke er der generelt lavere bebyggelse samt 
flere blandede fritliggende villaer, der er trukket lidt tilbage fra vejen. Det sidste stykke er 
primært beboelse, hvor det præger vejrummet, at bygningerne er trukket tilbage fra vejen på 
det omdannede industriområde.

Smallegade ligger mellem Frederiksberg Rådhus, Frederiksberg Have med tilhørende funkti-
oner som Møstings Hus og 4. Maj Kollegiet på den ene side, og Frederiksberg bymidte med 
tilhørende funktioner på den anden side. Der er mange fodgængere, der bevæger sig på 
tværs af vejforløbet. Gammel Kongevej og Rådhuset udgør en vigtig funktion i den ene ende, 
mens der ikke er nogen væsentlig magnet i Smallegades modsatte ende. Det er også tyde-
ligt, at den østlige del af forløbet er det mest intense. 

Enstrenget handelsstrøg 
under transformation

20



FORHOLD FOR FODGÆNGERE
Der er overvejende god plads på fortovet, og på 
hele strækningen er der to rækker fliser. Fortovet 
virker til at være passende til den mængde fod-
gængere, der bevæger sig langs forløbet, og der 
blev ikke observeret nogle konflikter, dog fylder 
udeserveringen forholdsvis meget.  

FORHOLD FOR CYKLISTER
Cykelstien på strækningen har en bredde, der 
virker passende for strækningen. Cykelstien er 
separeret på hele gaden, men kun delvist beskyttet 
af busheller og parkering - alt efter pladsforhold.
Der er cykelparkering på begge sider af Rådhuset 
og et par enkelte steder i gaden. Det afhænger af 
vejprofilets bredde, om der er plads til at parkere 
langs facaderne. 

FORHOLD FOR BILISTER
Vejforløbet er forholdsvis trafikeret, og det er tyde-
ligt, at Smallegade også udgør en forbindelse til og 

fra det centrale København i regional kontekst. Der er 
indpasset parkeringspladser, hvor det har været muligt i 
forhold til bredden på vejforløbet, og samtlige ser ud til 
at være i brug.

KOLLEKTIV TRANSPORT
Gaden serviceres af bus 9A, 31 og 71, 72, 74. Der-
udover ligger både Frederiksberg og Fasanvej metro 
station inden for 500 meters afstand.

KANTZONER
Der er god plads til udeservering på fortovet, og der 
observeres en del caféer og restauranter, der har ude-
servering på begge sider. 

Der er få træer i gaden, og de er primært på sidevejene. 
På hjørnet af Solvej er et lille uprogrammeret byrum, 
som ikke benyttes i væsentlig grad.

På strækningen ligger et af de eneste byrum, Rådhus-
pladsen, der hovedsageligt fungerer som en ”parade-

BYRUM/PLADSER

HANDELSSTRØG

INTERVIEWSTEDERX

plads”/forplads til Rådhuset. På pladsen blev der ude-
lukkende observeret aktivitet omkring cykelparkeringen 
og udeserveringen mod Smallegade. 

DETAILHANDEL
Smallegade er et velfungerende handelsstrøg. Der 
er ingen kædebutikker på strækningen, men en fin 
sammensætning af velfungerende ejerledede butikker, 
spisesteder og specialbutikker - med overvægt til de 
to sidste. Butikkerne er både ældre butikker og nyere 
konceptbutikker, restauranter og specialbutikker. De 
ejerledede butikker er suppleret med ét supermarked 
på strækningen. 

Alle butikslokaler ser ud til at være fyldte og standen på 
facaderne er generelt meget fin, hvilket giver et sam-
menhængende og meget hyggeligt indtryk af handels-
strøget. 
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Kun butikker ved krydset 

med Fasanvej, ellers 

boliger.

Ensidet handelsstrøg 

med supermarked og 

ejerledede butikker. 

Strækning med Råd-

hus og p-plads er uden 

publikumsrettet aktivitet, 

bortset fra spisested ved 

Rådhuspladsen. 

FREDERIKSBERG RÅDHUS

To-sidet handelsstrøg 

med små ejerledede 

butikker og spisesteder 

på begge sider - mange 

delikatesser.
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