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Notat 

 

Mulighed for cykelfaciliteter på Frederiksberg Allé 

 

 

 

 

 

Projektkontoret er blevet bedt om, at vurdere mulighederne for at etablere cykelfa-

ciliteter på Frederiksberg Allé. De tre modeller der ønskes vurderet er: 

 

1. Etablering af cykelbaner på lokalgaderne parallelt med Frederiksberg Allé. 

2. Etablering af cykelbaner ”uden på” opstribet længdeparkering på Frederiks-

berg Allé. 

3. Etablering af cykelstier på Frederiksberg Allé. 

Efter en faglig vurdering af de 3 modeller, kan det konkluderes, at der ikke er plads 

nok på Frederiksberg Allé til at anlægge cykelfaciliteter. Vurderingen er foretaget 

med baggrund i at eksisterende træer, promenadefortov og parkering bibeholdes. 

 

Generelt om Frederiksberg Allé: 

Frederiksberg Allé består af selve Frederiksberg Allé, 2 lokalgader adskilt fra alléen 

med fortov og til sidst fortov langs facaderne. Et tværprofil af vejen kan ses herun-

der. 

 
Figur 1. Tværprofil af Frederiksberg Allé. 

 

Kørebanearealet på alléen varierede under kontrolmålinger mellem 12,3 og 12,8 

meter. Promenadefortovet mellem alléen og lokalgaderne mellem 6,2 og 6,7 meter. 

Lokalgaderne mellem 4,4 og 4,5 meter og endeligt fortovet langs facaderne som er 

mellem 3,8 og 4,3 meter bredt. 

 

Den samlede bredde af Frederiksberg Allé er altså ca. 43 meter. 
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Model 1: Cykelbaner på lokalgaderne på Frederiksberg Allé. 

Lokalgaderne har en bredde på ca. 4,5 meter. 

Det vurderes, at det vil være problematisk at etablere cykelbaner på lokalgaderne. 

Især ved sidevejene vil der kunne opstå konflikter og farlige situationer mellem cyk-

listerne og den øvrige trafik.  

 

Et af de krav der stilles, i forbindelse med at lette trafikanter skal krydse en vej er 

at, der skal være god oversigt for de lette trafikanter til vejbanen, og for bilisterne 

til selve krydsningen og til de lette trafikanter der nærmer sig.  

Dette krav vil ikke kunne opfyldes i forhold til en cykelbane på lokalgaderne, da cyk-

listerne på cykelbanerne langs facadefortovene vil være skjult af parkerede biler, 

ligesom alléens træer vil bidrage til at skjule cyklisterne og således vil de ikke være 

synlige for svingende trafik før denne er på vej ned af sidevejen og har nået kryds-

ningspunktet. 

 

Derudover skal cyklisterne krydse sidevejene ca. 10 meter fra alléen, hvilket er på 

et sted hvor biler der kommer fra signalanlægget er i gang med at accelerere. Vejdi-

rektoratet fraråder at lægge cykelstien væk fra krydset og hvis det alligevel er nød-

vendigt, så bør den ligge mere end 30-40 meter fra krydset. Følges disse anbefalin-

ger ikke, kan det medføre flere uheld med cyklister end i dag, blandt andet på 

grund af ovennævnte acceleration. 

 

 
 
Figur. 2. Principskitse af Frederiksberg Allé med cykelbane på lokalgaden.  

 

Dertil kommer, at belægningen på en cykelbane vil give cyklisterne mulighed for 

højere hastighed end den nuværende belægning med chaussésten, der i dag er i 

lokalgaderne. Cyklisterne vil derfor komme kørende med høj fart på en plan cykel-

bane og vil være gennemkørende trafik der skal krydse sidevejene. Her kan der 

opstå konflikter, da cyklisterne ved samtlige sideveje vil have ubetinget vigepligt, 
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hvilket vil betyde forringet fremkommelighed for cyklisterne i forhold til de nuvæ-

rende forhold. Dette kan ændres ved de mindre sideveje, hvis vigepligtsforholdene 

ændres så cyklisterne får forkørselsret, mens det ved de signalregulerede sideveje 

vil kræve betydelige ændringer af krydsene og deraf følgende negativ effekt på den 

øvrige trafik og dennes fremkommelighed. 

 

Desuden vil etableringen af en cykelbane med en bredde på 1,5 meter på lokalveje-

ne betyde, at det reelt ikke vil være muligt at parkere på lokalvejene, da der ikke er 

plads nok til både cykelbane, køre- og manøvreareal og parkeringspladser. En cy-

kelbane med en bredde på 1,5 meter er valgt, da det er minimumsbredden, der 

anbefales i vejreglerne. 

 

Hvis både cykelbane og parkering ønskes, så vil det betyde en væsentligt forøget 

risiko for konflikter mellem cyklister og bilister, da cykelbanen vil optage det nød-

vendige køre- og manøvreareal ved siden af parkeringspladserne. Ved etablering af 

cykelbanen vil der kun være ca. 1 meter tilbage til køre- og manøvreareal, med 

mindre at bilerne tager cykelbanen til hjælp, hvilket de jo ville blive nødsaget til hvis 

de ønsker at parkere på lokalgaderne. 

 

Det anbefales derfor ikke, at der anlægges cykelbaner langs facadefortovene på 

Frederiksberg Allé. 
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Model 2: Cykelbaner ”uden på” parkeringen på Frederiksberg Allé. 

I dette afsnit vurderes mulighederne for, at anlægge cykelbaner uden på opstribet 

længdeparkering på Frederiksberg Allé.  

 

Denne opbygning afviger fra den normale opbygning, hvor cykelfaciliteterne anlæg-

ges tættest på fortovet og derefter parkeringsspor og kørebane. Opbygningen er 

dog positivt beskrevet i dansk vejtidsskrift (jeg har desværre ikke kunnet finde ar-

tiklen, men PSR har henvist til den). En principskitse kan ses i figur 2. 

 

 
 

Figur. 3. Principskitse af Frederiksberg Allé med cykelbaner.  

 

Som tidligere beskrevet har Frederiksberg Allé en bredde af ca. 12,3 – 12,8 meter. 

 

Der er på Frederiksberg Allé buskørsel og det anbefales derfor, at der som minimum 

anvendes en kørebanebredde på 6,5 meter (2x3,25 meter) for at tilgodese busser-

nes pladsbehov og sikre dem god fremkommelighed. 
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Tages der udgangspunkt i en middelværdi af de målte kørebanebredder på 12,6 

meter, vil der være 6,1 meter til rest til anlæggelse af 2 parkeringsspor og 2 cykel-

baner. 

På Frederiksberg Allé parkerer der primært biler. Parkeringssporet for biler må dog 

ikke udføres med mål, der er mindre end minimumsmålene angivet for parkerings-

båse jævnfør ”Bekendtgørelse om anvendelse af Vejafmærkning” fra 2006. Parke-

ringssporet skal derfor anlægges med en bredde på 2,0 meter (inkl. opstribning) for 

at opfylde bekendtgørelsens krav. 

 

Herefter vil der være 2,1 meter til etablering af 2 cykelbaner, hvilket giver mulighed 

for cykelbaner med en bredde på 1,05 meter. Et tværprofil for opbygningen kan ses 

i figuren herunder. 

 

 
 

Figur. 4. Tværprofil af Frederiksberg Allé med cykelbaner. 

 

En cykelbane bredde på 1,05 meter er 0,45 meter smallere end den i vejreglerne 

anbefalede minimumsbredde for cykelbaner, der er 1,5 meter. 

Med den varierende kørebanebredde på Frederiksberg Allé, kan cykelbanerne an-

lægges med en bredde fra 0,9 meter til 1,15 m. Alle disse værdier er mindre end 

den anbefalede minimumsbredde og kan derfor give problemer med både sikkerhe-

den og fremkommeligheden for cyklisterne. Grunden til det er, at minimums plads 

behovet for en cykel er 0,75 meter, mens der normalt regnes med et pladsbehov på 

1,0 meter for en cykel. Det skal i øvrigt påpeges, at en cykel lovligt kan være op til 

1,25 meter bred. 

 

Med baggrund i disse tal vurderes det ikke være muligt, at holde sig indenfor cykel-

banen hvis man ønsker at overhale og man vil derfor være nødt til at anvende enten 

parkeringsarealet (såfremt der ikke er parkerede biler) eller kørebanen, hvilket ikke 

er hensigtsmæssigt. 

 

På den baggrund anbefales det ikke, at der anlægges cykelbaner på Frederiksberg 

Allé, da det skønnes at forringe både trafiksikkerheden og fremkommeligheden på 

alléen. 

 

Baseret på tidligere priser for anlæg af cykelbaner på Frederiksberg, skønnes det at 

anlæg af cykelbaner på Frederiksberg Allé vil koste ca. 6 mio. kr. 
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Model 3: Cykelstier på Frederiksberg Allé. 

Den sidste mulighed for etablering af cykelfaciliteter, som vil blive vurderet i dette 

notat er etableringen af cykelstier op mod promenadefortovet på Frederiksberg Allé. 

 

Cykelstierne ville skulle anlægges langs promenadefortovet mellem alléen og lokal-

gaderne, på ydersiden af promenadefortovet. Uden på cykelstien etableres afstribet 

længdeparkering. En principskitse kan ses i figur 4. 

 

 
 

Figur. 5. Principskitse af Frederiksberg Allé med cykelstier.  

 

Der tages igen udgangspunkt i en vejbredde på 12,6 meter, kørebanebredde på 6,5 

meter og parkeringsspor med en bredde på 2,0 meter. Det giver så mulighed for at 

etablere cykelstier med en bredde på 1,05 meter. For at udvide denne bredde er det 

blevet foreslået, at inddrage en del af fortovet mellem Frederiksberg Allé og lokal-

gaden til cykelstiareal. 

 

Opmåling på Frederiksberg Allé har vist, at der er ca. 0,5 meter fra træstammer, 

færdselstavler mm. til kørebanekanten. I henhold til vejreglerne, bør afstanden fra 



 7 

cykelstiens kant til faste genstande være mindst 0,30 m. Hermed vil det være mu-

ligt, at få yderligere 0,2 meter til anlæg af cykelstier i hver side af alléen. 

 

Et forhold der taler mod denne udvidelse er alléens træer. Træernes rødder ligger 

meget tæt på overfladen og op mod den eksisterende kantsten. En udvidelse ind 

over fortovet og en omsætning af kantstenen vil derfor beskadige træerne væsent-

ligt. Derudover vil den mindre afstand til cykelstien betyde at træerne vil blive udsat 

for mere vejsalt/glatførebekæmpelse for de i forvejen udsatte træer end tilfældet er 

nu, da cykelstierne også skal ryddes for sne og saltes. Udvidelsen vil også betyde 

mindre plantehuller til træerne og det vil også have skadelige indvirkninger på allé-

ens træer. 

 

Yderligere et forhold der taler imod udvidelsen er, at samtlige læskærme ved bus-

stoppestederne skal omplaceres, da der ellers ikke vil være tilstrækkeligt frirum 

foran læskærmene. Endvidere kan det blive nødvendigt at omplacere diverse byin-

ventar og skilte for at opfylde pladskravene for cyklisterne. 

Foretager man alligevel en udvidelse, vil det give mulighed for cykelstier med en 

bredde på 1,25 meter. Et tværprofil for opbygningen kan ses i figuren herunder. 

 
 

 
 
Figur. 6. Tværprofil af Frederiksberg Allé med cykelbaner. 

 

En bredde på 1,25 meter er 0,45 meter smallere end den i vejreglerne anbefalede 

minimumsbredde for cykelstier, der er 1,7 meter og 0,95 meter smallere end den 

anbefalede normalbredde for en cykelsti på 2,2 meter. 

 

Med den varierende kørebanebredde på Frederiksberg Allé, kan cykelstierne anlæg-

ges med en bredde fra 1,1 meter til 1,35 m. Alle disse værdier er mindre end den 

anbefalede minimumsbredde og kan ligesom for cykelbanerne give problemer med 

både sikkerheden og fremkommeligheden for cyklisterne, idet det enten kan være 

svært eller umuligt, at holde sig indenfor cykelstien såfremt man ønsker at overhale 

den forankørende. Modsat cykelbanen vil det ikke være muligt at anvende parke-

ringsarealet (såfremt der ikke er parkerede biler), da cykelstien anlægges med 

kantstenslysning ud til parkeringssporet. 

 

På baggrund af ovenstående kan det ikke anbefales, at der anlægges cykelstier på 

indersiden af Frederiksberg Allé, da det skønnes at forringe både trafiksikkerheden 

og fremkommeligheden for cyklister på alléen, ligesom det vil skade alléens træer 

væsentligt. 

 

Baseret på tidligere priser for anlæg af cykelstier på Frederiksberg, skønnes det at 

anlæg af cykelstier på Frederiksberg Allé vil koste ca. 16 mio. kr. 


