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Forord

Frederiksberg Kommune ønsker et sæt bystrategiske 
retningslinjer for Frederiksberg Allé, som 
sikrer en samlet strategi og udvikling af  et af  
kommunens mest attraktive promenadestrøg. Dette 
bylivsregnskab er en del af  grundlaget for disse 
bystrategiske retningslinjer.

“Vej, Park og Miljø” i Frederiksberg Kommune har 
to formål med dette bylivsregnskab. For det første 
skal bylivsregnskabet fungere som en beskrivelse af  
byrummets potentialer og bylivets intensitet, og for 
det andet skal det anvendes som et vidensgrundlag 
med refleksioner og scenarier, som kommunen 
kan bruge som grundlag for udviklingen af  et sæt 
bystrategiske retningslinjer for Frederiksberg Allé.

Ved udarbejdelse af  bylivsregnskabet for 
Frederiksberg Allé er bylivet undersøgt kvalitativt 
med interviews og målt kvantitativt med tællinger 
samt opholds- og videoregistreringer.

Bylivsregnskabet er en ”temperaturmåling” af  
byrummet i måleperioden på ca. to uger i den 
sidste halvdel af  august måned 2016. Der er derfor 
ikke tale om en statistisk eksakt metode, men 
derimod øjebliksbilleder af  brugen og oplevelsen 
af  Frederiksberg Allé. En tælling viser eksempelvis 
hvor mange fodgængere, der passerer et givent 
punkt på et givent tidspunkt, mens et interview, 
beskriver tendenser og sammenhænge. 

Bylivsregnskabet viser, at der generelt er meget 
stor tilfredshed med udbud af  aktiviteter og 
udformning af  Frederiksberg Allé. Interviews 
viser, at brugerne har følelser på spil i forhold til en 
eventuel renovering. Når karakteren og kvaliteterne 
beskrives, bliver der brugt betydningsladede ord 
som fantastisk, majestætisk og fremragende. En af  
konklusionerne på bylivsregnskabet er derfor, at et 
sæt bystrategiske retningslinjer/anlægsprojekt skal 
have respekt for det bestående, og det skal ske med 
stor nænsomhed. Lokale forhold skal inddrages og 
afvejes nøje i forhold til kvalificering af  indhold og 
nedslag. De steder på Frederiksberg Allé, som er 
reelt nedslidte, bliver ikke nævnt som et problem i 
de udførte interviews. Brugerne oplever ikke den 
”trætte” belægning, hullerne i træbeplantningen, 
de få bænke mm. som problemer. Interviews viser, 
at Frederiksberg Allé står klart i respondenternes 

bevidsthed, som en af  kommunens kronjuveler. 
Frederiksberg Allé skal behandles med stor respekt 
og kærlighed. Det er derfor en anbefaling til den 
videre proces omkring udarbejdelse af  et sæt 
bystrategiske retningslinjer, at der lægges et særligt 
fokus på inddragelse af  brugerne, og en tydelig 
kommunikation omkring anlægsprojektets udvikling, 
formål og tidsplan. 

Bylivsregnskabet er udarbejdet af  Bascon powered 
by COWI og er udviklet i et tæt samarbejde med 
“Vej, Park og Miljø” i Frederiksberg Kommune, 
hvor metoder, temaer og resultater er blevet drøftet 
ved udviklings- og statusmøder.

God læselyst. 
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Bylivsregnskabet og Frederiksbergstrategien

Frederiksbergstrategien ønsker at fastholde, at 
kommunen forbindes med kvalitet og som en 
levende grøn oase midt i storbyen. Her spiller 
Frederiksberg Allé en helt særlig rolle som en grøn 
stemningsfyldt allé, et karakteristisk historisk byrum, 
en transportkorridor og et udviklingsområde med en 
ny metrostation.

Frederiksbergstrategien er bygget op om fire temaer. 
Frederiksberg Allé har en tydelig rolle i arbejdet med 
de tre af  disse temaer: ”Byen i byen”, ”Livskvalitet i 
hverdagen” og ”Klimabyen for fremtiden”.  

Hvert tema indeholder en lang række mål for hvor og 
hvordan Frederiksberg skal udvikles. Bylivsregnskabet 
viser, at Frederiksberg Allé spiller en central rolle for 
følgende udvalgte mål i Frederiksbergstrategien:

“Byen i byen” 
• Frederiksberg skal invitere både borgere og gæster   
til at bruge byens rum på tværs af  generationer. 
• Der skal både være plads til at nyde det pulserende 
by- og butiksliv, til byens natur og til ro, samtale og 
egne tanker.

“Livskvalitet i hverdagen”
• Gode byrum og nærhed til offentlig service  giver 
gode rammer for hverdagslivet. 
Prioritering og facilitering af  attraktive grønne og 
tilgængelige byrum, som giver mulighed for mange 
forskellige aktiviteter, bevægelse og møde mellem 
forskellige mennesker og generationer. Herunder 
også, helt konkret, at begrænse luftforurening og 
udlægge støjsvag asfalt. 
“Klimabyen for fremtiden” 
• at sikre mobiliteten på et bæredygtigt grundlag – 
herunder at det er muligt at vælge/skifte mellem 
forskellige transportformer.
• prioritering af  sunde og grønne transportformer 
som gang, cykling og offentlig transport.
• Det skal være let at bevæge sig miljørigtigt af  sted og 
Frederiksberg vil være Danmarks mest cyklende by, 
som effektivt kobler kollektiv trafik med fodgænger- 
og cykeltrafik, og arbejder for mere miljørigtig 
bilisme.
• At der anlægges cykelstier langs alle trafikveje inden 
2020, herunder gode cykelparkeringsforhold over 
hele byen.
  

Bylivsregnskabet viser, at arbejdet med 
Frederiksberg Allé vil få betydning for 
realiseringen af  særligt tre fremtidsønsker i 
Frederiksbergstrategien:
1. En fremtid hvor alle borgere i vores mangfoldige 

og rummelige by, uanset hvem de er og hvor de er 
i livet, kan leve et liv med mest mulig livskvalitet.

2. En fremtid hvor byen fortsat bliver grønnere, 
og hvor vi passer på miljøet og sikrer os bedst 
muligt mod klimaændringer. 

3. En fremtid hvor vi fortsat sikrer byens særlige 
identitet og bykvalitet og har en bred vifte af  
kultur- og oplevelsestilbud.



Metoderne
bag bylivsregnskabet

Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
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Overblik over metoderne

Fundamentet for bylivsregnskabet er både kvalitative 
og kvantitative metoder; interviews, registreringer, 
observationer og tællinger på udvalgte steder, dage 
og tidspunkter (formiddag og eftermiddag / hver-
dag og en lørdag). Alle undersøgelser blev foretaget 
den sidste halvdel af  august med højt solskinsvejr. 
Dette gjorde, at der var mange mennesker og liv på 
allén, hvorfor forholdene var optimale i forhold til 
observation af  adfærd. Formålet med at anvende de 
kvalitative metoder var at iagttage, hvordan folk 
bevægede sig, tog ophold og mødtes, og hvordan 
byrummet blev brugt på forskellige tidspunkter. De 
kvalitative interviews gav et billede af  brugernes til-
fredshed, behov og ønsker. 

Resultater fra de kvalitative metoder blev koblet med 
resultater fra kvantitative tællinger for at undersøge, 
hvor mange brugere der har været de forskellige 
steder i et givent tidsrum. 

På den måde tegner bylivsregnskabet et samlet billede 
af  hvor, hvorfor, hvordan og hvor mange brugere 
der er på Frederiksberg Allé.
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Oversigt af  hvilke metoder der er brugt og hvor.
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Kvalitative metoder

Promenadeinterview

Ved de tre udvalgte steder blev der foretaget mellem 
25-30 interviews af  ca. 5-10 minutters varighed 
med forskellige brugergrupper. For at få så mange 
forskellige brugergrupper i tale som muligt, blev 
samtlige interview foretaget i myldretiden.

Der blev lavet interviews følgende steder:
• Pladsinterview: Sankt Thomas Plads
• Fortovspromenadeinterview: På strækningen 

foran Restaurant Promenaden (Frederiksberg 
Allé 58, hvor der var et høstfest-arrangement, da 
disse interviews blev foretaget)

• Krydsinterview: Kingosgade og Alhambravej

Efterfølgende blev interviews analyseret og bearbejdet 
i forhold til forskellige temaer og problemstillinger og 
med et øje på de nye perspektiver, som blev udfoldet.

Bike-and-talk interviews
 
Formålet med denne metode var at komme tættere 
på cyklisternes behov og adfærd. Interview foregik 
ved at intervieweren cyklede strækningen sammen 
med en respondent. Respondenten ”tænkte højt” 
og fortalte om sin oplevelser langs Frederiksberg 
Allé. Ved ca. hvert andet gadehjørne blev der holdt 
en kort pause, hvor intervieweren noterede respon-
dentens kommentarer på et kort over strækningen. 
Metoden gav mulighed for at indhente detaljeret 
viden om cyklistens oplevelser, konkrete behov og 
registrere cyklistens adfærd undervejs. Der blev lavet 
interview med forskellige ”cyklisttyper”  (pendleren 
og ”seniorcyklisten”) for at få en spredning af  behov 
og kommentarer.

Interviews blev foretaget i myldretid og startede ved 
krydset Frederiksberg Allé/Værnedamsvej og sluttede 
ved Frederiksberg Have. Desuden blev de  suppleret 
af  to tværgående forbindelser henholdsvis Madvigs 
Allé til Platanvej og Alhambravej til Kingosgade. 
Interviews på de to tværgående forbindelser blev 
foretaget, da de er meget benyttede og fungerer som 
vigtige cykelruter og adgange til Frederiksberg Allé.

Vi har anvendt to kvalitative metoder: ”Promenadeinterviews” og 
”Bike-and-talk”. Promenadeinterviews blev foretaget tre steder og inden 
for forskellige typer af  karakteristiske byrum på Frederiksberg Allé: 
Fortovspromenaden, Pladsen og Krydset. Bike-and-talk interviews blev 
lavet på cykel med to respondenter. 

Som forberedelse til begge interviewformer blev der udarbejdet spørgeguider, 
som var enslydende for herved at kunne sammenligne på tværs. 
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Kvantitative metoder

Vi har anvendt tre kvantitative metoder til at analysere byrummet, og det 
drejer sig om: Opholdsregistreringer, tællinger og videoanalyse.

Tællinger

I bylivsregnskabet er der foretaget manuelle tællinger 
af  antal fodgængere og cyklister, der bevæger sig på 
langs og på tværs af  Frederiksberg Allé. 

Tællinger blev foretaget: 
• Foran Aveny-T Teatret. Her blev talt fodgængere 

og cyklister på både nord- og sydsiden af  
Frederiksberg Allé for at kortlægge eventuel 
forskel på de to sider.

• Krydset Platanvej og Madvigs Allé. Her blev der 
talt fodgængere og cyklister, som gik på langs 
eller på tværs af  Frederiksberg Allé.

• Krydset Kingosgade og Alhambravej. Her blev 
der talt gående og cyklister, som gik på langs, 
kommer ind på eller bevægede sig ud 

       af  Frederiksberg Allé.

Alle registreringer blev lavet torsdag den 25.8 og 
lørdag den 27. 8 fra kl. 7.30-18.10 . Registreringerne 
blev udført i en 10 minutters periode indenfor en time. 
I de tællinger, hvor det har været hensigtsmæssigt at 
kende til trafikstrømmen på en time, er tællingerne 
ganget med en faktor seks, selvom det giver anledning 
til en vis statistisk usikkerhed. I de enkelte tilfælde, 
hvor denne regnemetode er anvendt, fremgår det i 
så fald tydeligt. 
Tællingerne blev foretaget af  COWIs tællenetværk. 
For at sikre at opgaven blev udført korrekt, fik tællerne 
fremsendt en tælleguide, som beskrev opgaven. 
Ligeledes blev de briefet på stedet af  en konsulent 
fra Bascon Powered by COWI en halv time inden 
arbejdet skulle gå i gang. Tællerne modtog ligeledes 
et brev fra Frederiksberg Kommune om opgavens 
formål som dokumentation af  deres opgave over for 
beboere/brugere. I løbet af  dagen kom konsulenter 
fra Bascon forbi alléen for at besvare spørgsmål og 
høre om status. 

Begge tælledage foregik  i solskin, ca. 22-24 grader, 
og uden antydning af  regnvejr. Dette har formentlig  
haft indvirkning på, at der var mange mennesker og 
meget liv på alléen, og der var dermed optimale for-
hold for observation af  adfærd på alléen.

Opholdsregistrering

Til at afdække og vurdere brugernes adfærd i 
byrummene, blev der foretaget opholdsregistrering 
tre steder på Frederiksberg Allé:

• Frederiksberg Runddel
• Promenadefortovet på strækningen mellem 

Nyvej og Madvigs Allé ved Restaurant Prome-
naden

• Sankt Thomas Plads

Opholdsaktiviteter blev registreret i 10-minutters 
intervaller hver anden time en hverdag (torsdag) 
og en lørdag, begge dage i tidsrummet 7.30-17.30. 
Registreringerne gav ikke oplysninger om, hvor 
mange der totalt opholdte sig i byrummet eller hvor 
længe, men gav et øjebliksbillede af, hvilke aktiviteter, 
der foregik og hvor de foregik. Ligeledes viste 
registreringen tendenser.

Opholdsregistreringen indeholdte følgende aktivi-
teter:
• Stående
• Siddende på bænk
• Siddende på caféstol
• Siddende på andet
• Ventende på transport
• Gennemgangere (løbende/gående)
• Legende børn
• Liggende 
• Kommercielle aktiviteter
• Kulturelle aktiviteter 
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Billede fra videofilm. En kortere strækning af  gaderummet kan ses på videoen.

Videoanalyseværktøj

Videoanalyseværktøjet er en faktisk måling af  et om-
råde over en længere periode, hvor der ikke er statis-
tisk usikkerhed. Metoden giver et datagrundlag, hvor 
der er mulighed for detaljerede analyser og udtræk ud 
fra forskellige temaer. 

Ved indgangen til Frederiksberg Allé, i krydset ved 
Værnedamsvej, blev der ophængt et videokamera 
på terrassen i bygningen på Frederiksberg Allé 3 
(Europæiske Rejseforsikringer). Der blev videofilmet 
en hel dag fra kl. 7:45 til 18:00. Videofilmen blev 
indlæst i et software til analyse af  bevægelse i 
videofilm. 

I softwaren er det muligt at følge enkeltpersoner 
eller køretøjers passage gennem billedet. Dermed er 
det muligt at foretage tællinger af  antal biler, cykler 
og fodgængere. Ligeledes er det muligt at måle 
hastigheder og acceleration.

1
2
3

1
2
3

Ud over tællingerne kan der udarbejdes analyser i form 
af  heatmaps, som eksempelvis viser, hvor den skiltede 
hastighed overskrides eller hvor fodgængere tager op-
hold. Det er således en betydelig mængde målinger af  
adfærden og interaktionen mellem trafikanterne, der 
bliver kortlagt gennem analyse af  1 dags videofilm.



Karakteristiske byrum
på Frederiksberg Allé

Frederiksberg Runddel
Sankt Thomas Plads

Promenadefortov
Foran Aveny-T Teatret
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Frederiksberg Runddel

Til at udfolde dette byrum, blev følgende metoder anvendt: Op-
holdsregistreringer, kommentarer fra ”Bike-and-talk” samt 
generelle kommentarer fra interviews på alléen.

Kvantitative observationer

På kortet er vist en optegning af  aktiviteter, som er 
registreret henholdsvis en hverdag og lørdag. Obser-
vatøren er gået gennem byrummet hver anden time i 
tidsrummet 7.30-17.30, og har registreret antallet af  
forskellige typer ophold på de respektive tidspunkter, 
og det angivne antal er altså ikke en total for hele 
dagen, men derimod øjebliksbilleder.
Aktiviteten ”gennemgang” er den primære og er 
koncentreret henover pladsen mod indgangen til 
Frederiksberg Have, langs pladsens nordlige (og sol-
rige) kant samt den vestlige kant foran indgangen. På 
en hverdag er aktiviteterne fordelt på: Gennemgang 
66 %, stående 22 % og siddende 12 %. Ophold på 
pladsen sker i kanten af  pladsen i den attraktive sol-
side, hvor der er opstillet bænke. Generelt er der mest 
aktivitet på pladsen ved frokosttid og om eftermid-
dagen. I eftermiddagstimerne er opholdsfrekvensen 
størst . 
I weekenden er der registreret mere ophold på 
pladsen end på hverdage, og mere end dobbelt så 
mange, som ”står”. Opholdet på Frederiksberg 
Runddel topper lørdag kl. 15.30 for herefter at dale 
mod aftenen.

Brugen af pladsen

Fordelingen af  aktiviteter viser, at pladsen primært er 
et gennemgangsrum og med et forholdsvis ensidigt 
brug. Dog tager folk kortvarigt ophold i forbindelse 
med indtagelse af  frokost eller en kortere pause. 
Der blev ikke lavet interviews specifikt på denne 
plads. I de øvrige interviews vedrørende generelle 
forbedringer til Frederiksberg Allé, efterspørger 
brugerne dog flere midlertidige aktiviteter på pladsen 
over hele året, og ikke kun i vintermånederne i 
forbindelse med skøjtebanen. Pladsen bliver primært 
anvendt som transit mellem alléen og Frederiksberg 
Have, og tilbyder ikke funktioner, som inviterer til 
længerevarende ophold.
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Lørdag d.27.08.2016 (7.30-17.30)

”Her sker ikke så meget. Det 
er kun om vinteren, her er liv. 

Folk går bare igennem”
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Tallene angiver aktivitet målt i 10-min. intervaller over 
en periode på en dag. Pilene viser den retning, som folk 
bevæger sig i på pladsen. Cirklerne viser aktiviteten.

På registreringen kl.15.30 opholdte der sig ca. 46 
stående gæster i forbindelse med et event.  
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”Det er en smuk afslutning 
på Frederiksberg Allé”

Refleksion

Det er påfaldende, hvor få aktiviteter, der er på pladsen. Disponeringen af  pladsen indeholder et dilemma, som også 
blev udtrykt igennem interviews. Opstilles byrumsmøbler permanent, såsom stole, borde, overdækninger mm., ændrer 
pladsen mærkbart karakter. I dag er det en tydelig kvalitet, at pladsen netop er fleksibel og har mulighed for at ændre 
karakter alt efter, hvordan den bruges. Observationer og interviews lægger op til, at pladsen derfor i højere grad kan 
indeholde flere midlertidige aktiviteter. Aktiviteterne kan kobles med et arrangements-hjul for Frederiksberg Allé og 
en midlertidig flytbar indretning, som underbygger pladsens almene karakter og høje grad af  fleksibilitet. Runddelen 
kan herved bibeholder sin charme og særpræg, som folk holder af, men samtidig tilbyde flere oplevelser af  midlertidig 
karakter og byliv. Herved slås ”to fluer med et smæk”.

”Det er godt med det tomme 
areal på midten, der skal ikke 

stå noget fast”
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Sankt Thomas Plads

Til at udfolde dette byrum, blev følgende metoder anvendt: Op-
holdsregistreringer, manuelle tællinger, ”pladsinterview” samt 
generelle kommentarer fra interviews på alléen.

Kvantitative observationer

På kortet er vist en optegning af  aktiviteter, som er 
registreret henholdsvis en hverdag (torsdag) og en 
lørdag. I forhold til Frederiksberg Runddel, er der en 
mere alsidig brug af  pladsen, hvor der ved Runddelen 
kun er registreret tre typer af  aktivitet, er der på 
Sankt Thomas Plads seks forskellige aktiviteter. Dog 
er der registreret lidt færre mennesker over en hel 
dag på Sankt Thomas Plads end på Runddelen og 
ved Restaurant Promenaden. Fordelingen mellem 
”gennemgang” og ”siddende på en bænk” fordeler 
sig stort set ligeligt over en hverdag. På en hverdag 
sidder der lidt flere på bænke end på en lørdag, særligt 
ved frokosttid og frem mod aftenen. Dette tyder på, 
at pladsen bruges til korte pauser ved frokosttid. Der 
er et fald i opholdsaktiviteter i weekenden, hvilket 
tyder på, at pladsen ikke bliver brugt som en egentlig 
weekenddestination, men snarere et sted, som er 
knyttet til hverdagsbrug med korte ophold. Flere 
brugere benytter springvandet som siddemøbel.

Brugen af pladsen

Pladsen indskriver sig som et klassisk byrum i den 
østlige del af  Frederiksberg Allé, og defineres 
af  markante bygninger og lindetræer på alle fire 
sider. Vejarealet er belagt med brosten, og langs 
lindetræerne er der opstillet bænke i smedejern. Til at 
understrege pladsens symmetri og klassiske præg, er 
der opstillet prydbrønde med inskriptioner på begge 
sider af  vejbanen.

Pladsens rolige karakter er både en kvalitet, men 
også en kontrast til den meget livlige Værnedamsvej 
og Vesterbrogade. På pladsen kan man trække sig 
tilbage fra trafikken og det pulserende byliv og nyde 
en kort pause. Dette understreges af, at pladsen 
primært bruges af  de lokale, der bor omkring/
nær pladsen. Brugen af  pladsen er varieret. Børn 
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leger ved brøndene og folk tager ophold. Generelt 
kan Sankt Thomas Plads karakteriseres som et 
gennemgangsrum mellem Frederiksberg og Indre By, 
hvor folk tager et kortvarigt ophold ”på vej hjem”.

Tallene angiver aktivitet målt i 10-min. intervaller over 
en periode på en dag. Pilene viser den retning, som folk 
bevæger sig i på pladsen. Cirklerne viser aktiviteten.
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91%
er enten ‘Meget tilfredse’ 

eller ‘Tilfredse’ med 
opholdsmulighederne 

på Sankt Thomas 
Plads

”Belægningen gør, at biler og 
busser larmer mere, men den 

er også rigtig flot”

”Der er plads til at man kan gå to 
ved siden af  hinanden og snakke, 
og andre kan stadig komme forbi. 

Det er hyggeligt!”

47%
af de adspurgte 

benyttede pladsen 
til rekreation
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Refleksion

Den måde svarene blev fordelt på sammenholdt med tællinger viser, at hvis der skal ændres eller tilføres noget til 
pladsen, skal det have en midlertidig karakter. Det overordnede billede er, at byrummet fungerer godt med den 
nuværende disponering. Der er en klar forståelse af  den dobbelte anvendelse af  den brostensbelagte køreareal, 
som på den ene side genererer mere støj end asfalt, men på den anden side er med til at give byrummet karakter 
af  en egentlig plads. En bearbejdning af  brostenene ved cykelpassagen kunne være fordelagtigt, så deres 
oplevelse af  at krydse pladsen bliver mere behagelig.    

“Alléen er nærmest 
majestætisk. Det ses ikke så 

mange andre steder”

Overordnet oplevelse

Der er en generel stor tilfredshed med pladsen, idet 
91 % af  de adspurgte svarede, at de var henholdsvis 
”Meget tilfredse” (69 %) eller “Tilfredse” (22 %) 
med opholdsmulighederne. Ligeledes var de også 
generelt tilfredse med udbuddet af  funktioner og 
aktiviteter. Flere mener, at pladsen skal bibeholdes i 
dets nuværende udformning, og flere sagde specifikt, 
at der ikke skulle gøres noget ved Sankt Thomas 
Plads. Foreslåede forbedringer var midlertidige 
kunstinstallationer, caféer og byrumsinventar. Da 
der blev lavet interviews, var der en midlertidig 
kunstinstallation fra Metroselskabet, hvilket kan have 
påvirket svarene, da den var meget synlig i byrummet. 
Der var yderligere et par af  de adspurgte, der ikke 
havde forstået, at det var en egentlig udstilling. 

Noget af  det, der blev nævnt som barriere for ophold 
var støj og trafik, men ikke manglende muligheder 
for ophold på siddepladser.
Generelt var kommentarer til både Sankt Thomas 
Plads og Frederiksberg Allé særdeles positive. Ord 
som majestætisk, smuk beplantning og fantastisk 
blev nævnt. Som forslag til en generel forbedring af  
hele Frederiksberg Allé nævnte respondenterne på 
denne lokalitet flere cafeer og cykelsti.
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Lørdag d. 27.08.2016 (7.30-17.30)
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Promenadefortov

Til at udfolde dette byrum, blev følgende metoder anvendt: 
Opholdsregistreringer, ”fortovsinterview” samt generelle 
kommentarer fra interviews på alléen.

Kvantitative observationer

På kortet er vist en optegning af  aktiviteter, som er 
registreret henholdsvis en hverdag og lørdag.
Promenadestrækket bruges primært til rekreation og 
gennemgang, hvor aktiviteten ”Siddende på caféstol” 
udgør 58% på en hverdag og 62% i weekenden, og er 
koncentreret i arealet foran Restaurant Promenaden. 
Frederiksberg Allé bliver her brugt som et mødested, 
hvor man kan nyde byens puls og være en del af  
lokalmiljøet. På den udvalgte strækning er der kun én 
bænk på hjørnet ved Madvigs Allé, og registreringer 
viser, at den stort set ikke bliver brugt (blot 1 % 
af  tiden). Det sparsomme ophold i byrummet kan 
også skyldes, at der er få bænke, og dermed er der 
ikke noget som fysisk inviterer til ophold. Ophold 
på denne strækning er primært betinget af, at 
man skal købe noget ved en af  cafeerne. Meget få 
venter på offentlig transport (2 % på en hverdag, i 
weekenden er der ikke registreret nogen), hvilket 
understreger, at Frederiksberg Allé ikke er en travl 
busgade. Der er registreret over dobbelt så mange 
brugere i weekenden end på en hverdag, mens den 
procentmæssige fordeling af  aktiviteter stort set er 
den samme.
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Lørdag d.27.08.2016 (7.30-17.30)

Af de der
opholder sig i 

byrummet, sidder ca. 

60%
på caféerne

Tallene angiver aktivitet målt i 10-min. intervaller over 
en periode på en dag. Pilene viser den retning, som folk 
bevæger sig i. Cirklerne viser aktiviteten.
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”Det er godt med 
det brede fortov”  

”Jeg har ikke et stort behov for 
en cykelsti, selvom jeg cykler 

her hver dag” 

85%
af de adspurgte er 

‘Meget tilfredse’ med 
tilgængeligheden på 
promenadefortovet
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Brugen af byrummet

Promenadefortovet er en vital og identitetsskabende 
del af  Frederiksberg Allés DNA. Det er et af  de 
eneste steder, hvor man kan bevæge sig på et bredt 
gangareal omgivet af  beplantning på begge sider.
Kombineret med kulturinstitutionerne, den karak-
teristiske grønne allébeplantning og de historiske 
bygninger på Frederiksberg Allé, er promenadefunk-
tionen en central del af  identiteten på Frederiksberg. 

Byrummet har en dobbeltfunktion. På den ene side 
er det et hverdagsrum med trafik, spredt handel, folk 
som skal fra a til b, og på den anden side er det et 
karakteristisk byrum, som rummer så mange 
kvaliteter, at det bliver et aktivt valgt til at promenere 
og opholde sig i.

Overordnet oplevelse

Der er en generel stor tilfredshed med promenaden, 
idet 85 % af  de adspurgte svarede, at de var ”Meget 
tilfredse” med tilgængeligheden. Kun 11 % mente, 
at der var fysiske forhindringer i byrummet, hvilket 
primært var folk med barnevogne eller gangbesværede. 
Ligeledes var de også ”Meget tilfredse” (42 %) og 
”Tilfredse” (42 %) med udbuddet af  funktioner og 
aktiviteter. Folk brugte byrummet til rekreation, og 
det skete ofte ”på vej hjem”. 

Et af  ønskerne til lokale forbedringer var flere caféer 
og forretninger, hvilket var et interessant udsagn, 
da der i øvrigt var generel stor tilfredshed med 
udbuddet. Desuden ligger der to caféer indenfor 100 
meter på denne strækning: Restaurant Promenaden 
og Café Glas ved Henrik Ibsens Vej. Svaret kan 
skyldes, at det ikke er et reelt behov på dette sted, 
men det snarere et udtryk for et generelt ønske om 
forbedring af  Frederiksberg Allé og et umiddelbart 
bud på bylivsforbedringer.

Refleksion

Den måde svarene blev fordelt på sammenholdt med tællinger viser, at folk generelt er meget tilfredse med prome-
nadefortovet. Interviews på tværs af  Frederiksberg Allé viser, at folk er lidt mere tilfredse på netop dette sted end de 
øvrige lokaliteter. Interviews bar præg af, at folk skulle lede efter et svar til forslag til forbedringer, og svarene primært 
var små forbedringer såsom flere skraldespande eller ”hundeposer”. En af  de mulige forbedringer på dette sted kunne 
være opstilling af  flere bænke. Ligesom ved de andre lokationer var der flere, som mente, at der ikke skulle gøres noget 
for at forbedre Frederiksberg Allé som helhed.
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Foran Aveny-T Teatret

Til at udfolde dette byrum, blev følgende metoder anvendt:  
Manuelle tællinger samt generelle kommentarer fra interviews 
på alléen.

Kvantitative observationer

Ved dette sted blev der talt på begge sider af  
Frederiksberg Allé for at undersøge eventuelle for-
skelle på antal afhængig af  sol- og skyggeside.

Generelt er der flere, som foretrækker solsiden (nord) 
frem for skyggesiden. Fordelingen er 58 % gående på 
solsiden og 42 % på skyggesiden (samlet set for både 
hverdag og weekend). Ligeledes går der i weekenden 
knapt 40 % flere mod haven end mod byen. På sol-
siden og på en hverdag topper antallet af  gående ved 
frokosttid og igen om eftermiddagen. 

Der er generelt lidt flere cyklister mod Frederiksberg 
Have end mod Indre By, især på en hverdag. 

Igennem observationer i byrummet blev det 
noteret, at flere stiger af  deres cykel, særligt i efter-
middagstimerne, og trækker cyklen på det brede 
promenadefortov, hvilket indikerer, at folk gerne vil 
have en rekreativ pause efter arbejde og være en del 
af  det langsommere byliv. Dette kan også skyldes, at 
antallet af  cyklister topper i eftermiddagstimerne, og 
at forholdene for cyklister ikke er optimale på grund 
af  parkerede biler, når så mange cyklister færdes 
langs Frederiksberg Allé. 

Det blev både klart ved observationer og gennem de 
konkrete bike-&-talk interviews, at der er utryghed 
forbundet med at cykle langs de parkerede biler, idet 
en bildør pludseligt kan blive åbnet foran cyklisten. 
En følge af  denne utryghed er, at cyklister, især 
med børn eller dem der er ’mindre stærke’, vælger at 
cykle på det brede fortov. Som nævnt tidligere kan 
følgen også være, at folk står af  cyklen og trækker 
den langs fortovet. Dette er dog ikke observeret som 
en ”nødhandling”, men mere som et aktivt tilvalg for 
at nyde den særlige stemning på Frederiksberg Allé. 

58%
Går på

solsiden

42%
Går på

skyggesiden

Refleksion

Tællinger og observationer viser, at Frederiksberg 
Allé bliver brugt som et stort rekreativt byrum, og 
ikke kun er en travl transportkorridor som forbinder 
Indre By med Frederiksberg. Der bliver hos brugerne 
taget et aktivt valg om, på hvilken side man vil 
bevæge sig afhængig af  solorientering, oplevelser og 
beplantning.    
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på Frederiksberg Allé
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Madvigs Allé/Platanvej

Til at udfolde dette byrum, blev følgende metoder anvendt: 
Manuelle tællinger samt generelle kommentarer fra interviews 
på alléen.

Ved denne lokation blev der lavet tællinger tre steder 
i krydset: Madvigs Allé, Frederiksberg Allé og på 
tværs af  Platanvej ved Metrobyggeriet. 

Madvigs Allé

Krydset er del af  en nord-sydgående cykel-
forbindelse mellem Frederiksberg Allé og Gammel 
Kongevej.  Antallet af  cyklister topper på en hver-
dagsmorgen. Hen på eftermiddagen er der en mere 
jævn fordeling i tidsrummet 15.30-17.30. Generelt 
er der få gående i krydset på hverdage med en lille 
stigning i antallet ved frokosttid. Det kunne tyde 
på, at folk går ud for at spise frokost.

Tællinger i weekenden viser, at der er en mere jævn 
fordeling af  cyklister hen over dagen med meget få 
om morgenen og flest om eftermiddagen. Der er 
ligeledes flere cyklister mod Frederiksberg Allé end 
mod Gammel Kongevej. Hvad angår gående er der 
en jævn fordeling over en lørdag med færre gående 
end på hverdage. På både hverdag og lørdag er der 
stort set ingen gående om morgenen. 
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Platanvej

Overgangen ved Platanvej er præget af, at der 
pågår anlæg af  en ny metrostation. Der er dog 
etableret mulighed for at cyklister kan komme til 
og fra Vesterbrogade fra Frederiksberg Allé via en 
smal passage langs Platanvejs østlige side. Antallet 
af  cyklister topper “kort” om morgenen med lidt 
flere om eftermiddagen, end på Madvigs Allé og 
Frederiksberg Allé. Ligeledes er der færre gående på 
Platanvej, hvilket vurderes at skyldes metrobyggeriet.

I weekenden er der færre gående (13 %) end på en 
hverdag, og halvt så mange cyklister på en lørdag end 
på en hverdag.

Frederiksberg Allé

Antallet af  cyklister om morgenen og om efter-
middagen på hverdage topper ligeligt, og her er flere 
cyklister end længere ude af  Frederiksberg Allé.  Der 
er stort set lige mange cyklister i begge retninger 
langs Frederiksberg Allé fordelt over hele dagen. 

For gående er der en jævn fordeling i løbet af  dagen  
på en hverdag, dog topper det en smule om morgenen 
og om eftermiddagen.  Ligesom ved Aveny Teatret, 
er der registreret flere gående på en hverdag mod 
Frederiksberg Have end mod byen, og der var også 
flere gående langs Frederiksberg Allé end på tværs 
ved Madvigs Allé og Platanvej. 

I weekenden var der lige mange gående i begge ret-
ninger og lidt flere cyklister mod Frederiksberg Have 
end mod byen. 

Refleksion

Krydset bruges primært af  cyklister, særligt på 
hverdage, og vil blive et vigtigt trafikalt knudepunkt 
med den kommende metro.  Metroen kan endvidere 
betyde, at pladsen skal håndtere et skifte mellem 
transportformer, fra cykel til metro, hvilket vil kræve 
cykelparkeringspladser samt trygge og funktionelle 
byrum.

74%
flere cykler på 

Frederiksberg Allé  
i dette kryds på 

en hverdag end i 
weekenden 

“Der mangler noget til cyklister. 
Børnene cykler på fortovet”
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“Krydset ved Kingosgade skal 
moderniseres”

Kingosgade

Krydset er en del af  en vigtig nord-sydgående 
cykelforbindelse, som går på tværs af  grænsen til 
Københavns Kommune. Mod syd kobler den sig på 
Enghavevej og mod nord på H. C. Ørsteds Vej. På en 
hverdag kommer der over en hel dag ca. 3800  cyklister 
fra Vesterbro, som cykler over til Alhambravej.

Tællinger viser, at de fleste cyklister kører ”lige 
over” krydset mod Gammel Kongevej og kun 2 % 
drejer ind på Frederiksberg Allé, mens flere cyklister 
fra Alhambravej drejer ind på Frederiksberg Allé. 
Generelt topper antallet morgen og eftermiddag, 
mens antallet af  gående er jævnt fordelt over dagen.

I weekenden er mængden af  cykler størst om for-
middagen, mens antallet fordeler sig mere jævnt efter 
frokost og hen mod aftentimerne. Der er lidt flere 
(9%), som drejer ind på Frederiksberg Allé i dette 
tidsrum. Antallet af  gående stiger ved frokost og 
fortsætter jævnt hen over eftermiddagen.

Til at udfolde dette byrum, blev følgende metoder anvendt: 
Manuelle tællinger, ”krydsinterview” samt generelle 
kommentarer fra interviews på alléen.

Ved denne lokation blev der lavet tællinger to steder 
i krydset: På tværs af  Alhambravej og og på tværs af  
Kingosgade.

Kingosgade/Alhambravej
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“Krydset er farligt for børn. 
Jeg har cyklet her med min 
datter og hun forstår bare 

ikke krydset.”

Alhambravej

Ved Alhambravej topper antallet af  cyklister på en 
hverdag om morgenen og om eftermiddagen, mens 
antallet af  gående er mere jævnt fordelt over hele 
dagen. 16 % drejer ind på Frederiksberg Allé, hvilket 
vil sige mange flere end fra Kingosgade. På en hverdag 
er der ca. 2900 cyklister fra Gammel Kongevej mod 
Frederiksberg Allé, som kører lige over til Vesterbro.

I weekenden topper antallet af  gående midt på 
dagen, mens det for cyklister er stødt stigende hele 
dagen, dog med en stagnering omkring kl. 15. Ved 
Alhambravej er der flere gående mod Gammel 
Kongevej end mod Frederiksberg Allé.
Samlet cykler der på en hverdag ca. 6700  person-
er nord/syd igennem krydset, hvilket gør Alham-
bravej til en meget vigtig transportkorridor for lette 
trafikanter.

Refleksion

Interviews i krydset blev foretaget i ultimo august med høj sol, hvor cyklisternes og de gåendes fremkommelighed var 
optimal. Udsagn ville muligvis have været anderledes i eksempelvis januar.
Respondenterne var primært lokale med daglig gang i byrummet. Deres formål var primært at komme fra a-b (54 %), 
mens nogle også var ude i byrummet på grund af  rekreation (29 %). 

Det er et befærdet kryds med dårlige oversigtsforhold, hvilket afspejles i, at hele 41 % føler sig utrygge. Det blev nævnt, 
at det især for børn er utrygt at cykle igennem krydset. 

Der er en ligelig fordeling af  brugere, som opfatter byrummet henholdsvis positivt og negativt. Ord som hyggeligt, rart og 
dejligt optrådte på den ene side, mens kaotisk, utrygt og larmende optrådte på den anden. Selvom vi bad respondenterne 
besvare ud fra det specifikke kryds, kan de positive svar bero på, at der er svaret for Frederiksberg Allé som helhed og 
ikke specifikt for krydset. Selv med den megen trafik i krydset, sagde 61 % at de kunne passere i det tempo, de gerne vil, 
som både fodgængere og cyklister. Der er således ikke nogle fysiske barrierer, som hindrer flow.

Af  generelle forbedringer til Frederiksberg Allé nævnte 28 % af  de adspurgte, i modsætning til de andre lokationer, 
etablering af  en cykelsti. Dette kan tyde på, at respondenterne bedst kan relatere sig til den løsning, der gør sig gældende det 
konkrete sted. 21 % svarede flere cafeer og 27 % svarede, at man ikke skal gøre noget på Frederiksberg Allé overhovedet.
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Værnedamsvej - videoanalyse

Til at udfolde dette byrum, blev følgende metoder anvendt: 
Videoanalyseværktøj samt generelle kommentarer fra interviews 
på alléen.

Ved denne lokation blev der lavet tællinger et sted: Ved 
starten af  Frederiksberg Allé ved Værnedamsvej.

Til at analysere hvordan fodgængere benytter denne 
del af  alléen, er der foretaget opgørelser af  de bløde 
trafikanters færden. Dette drejer sig om en optælling 
af  fodgængernes anvendelse af  fortov, krydsning af  
alléen og cykeltrafikken langs alléen. Yderligere er der 
udarbejdet en analyse af, hvor de enkelte fodgængere 
færdes gennem strækningen, som er summeret op i et 
samlet billede. Resultatet er en heatmap, som i dette 
tilfælde viser fodgængernes hastighed.
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Gående

Det fremgår, at fodgængerne har præference for det 
nordlige fortov, hvor der er ca. dobbelt så mange 
fodgængere. Det kan der være flere grunde til – ek-
sempelvis ligger der flere butikker på den nordlige side 
på denne strækning. Ligeledes er nordsiden solsiden og 
der var fint vejr med sol den dag, videoen blev optaget. 
Antallet af  krydsende fodgængere fremgår af  bilag og 
varierer mellem 15-25 pr. time. Samlet set er der regis-
treret 3.400 fodgængere fra kl. 8-18.
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3400
registrerede

 gående imellem 
kl. 8-18 
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Cyklister

Det fremgår af  figuren, at der er en betydelig cykel-
trafik på strækningen. Der optræder en klar hovedret-
ning mod Vesterbrogade i morgenspidsperioden, mens 
eftermiddagsspidsperioden viser modsat retning som 
hovedretning, men ikke i så udpræget grad som om 
morgenen. Samlet set er der registreret 4.200 cyklister 
i perioden kl. 8-18.

4200
registrerede

 cyklister imellem 
kl. 8-18 
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Heatmap for fodgængeres hastighed - blå er under 3 km/t og rød er over 7 km/t. Perioden er hele formiddagen 
kl. 8-12.30.

Som beskrevet tidligere er der genereret et samlet billede 
af  fodgængernes bevægelse gennem strækningen. 
Dette er samlet i nedenstående heatmap, som viser 
fodgængernes hastighed ved passage af  strækningen.

Når billedet betragtes, er følgende forhold særlig in-
teressante:

1. På begge fortove ses en meget tæt farve med 
et hastighedsniveau på cirka 5 km/t. Dette viser, at der 
færdes forholdsvis mange fodgængere på de to for-
tove, og at de primært går gennem strækningen og ikke 
tager længerevarende ophold. Ved butiksvinduerne ses 
blå nuancer, som opstår når fodgængerne gør ophold. 
En mere detaljeret læsning af  kortet viser, at det særligt 
er i tidsrummet kl. 11-12 at folk gør ophold, hvilket 
formentlig hænger sammen med indkøb af  frokost. 
Inddeling i 1-times intervaller fremgår af  bilag.

2. Der ses et stort mørkeblåt område ved cykel-
parkeringen i alléens nordlige side. Dette viser, at 
cykelparkeringen benyttes af  mange, og folk ikke blot 
parkerer langs facaden, eller “der hvor der er plads”. 
I en kommende udvikling af  alléen, kan man derfor 
indtænke cykelparkering, da det dels er en pænere 
løsning i gademiljøet, dels anvendes af  brugerne. 

3. Videoregistreringen viser, at fodgængernes 
passage over kørebanen sker i to tempi. Først går de 
ud til kanten ved de parkerede biler (blå = ophold), for 
derefter at passeres hurtigt over kørebanen (rød = let 
løb).



 

Observationer på langs af 
strækningen

Cyklister
Gående

Bike & Talk
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Cyklister 

Der er mere gennemstrømning i morgenmyldretiden 
på tværs af  Frederiksberg Allé end på langs. Især 
Alhambravej/Kingosgade er en vigtig nord-
sydgående korridor (i alt ca. 1800 cyklister mellem 
kl. 8 og kl. 10). I alle de følgende betragtninger er 
det vigtigt at gøre opmærksom på usikkerheden i 
de manuelle tællinger, da der er talt i 10 minutters 
intervaller, og dette er efterfølgende ganget med 
en faktor 6 for at udregne gennemstrømningen 
på en time. For tællingerne ved Værnedamsvej er 
der dog ingen usikkerhed, da disse tal stammer fra 
videoregistreringen. I morgenmyldretiden kører der 
fra Værnedamsvej  næsten dobbelt så mange cyklister 
som på Madvigs Allé/Platanvej, som dog også er 
en meget benyttet strækning (i alt ca. 850 cyklister 
mellem kl. 8 og kl. 10). Gennemstrømningen på tværs 
af  Frederiksberg Allé er nogenlunde ens i nord-sydlig 
retning, dog er der lidt flere cyklister, som kører mod 
nord end mod syd.

I morgenmyldretiden sker den primære gennem-
strømning på Frederiksberg Allé i retning mod Indre 
By. Dette ses både ved krydsningerne ved Madvigs 
Allé/Platanvej, ved Alhambravej/Kingosgade samt 
ved Værnedamsvej. Frederiksberg Allé kan altså 
betragtes som en vigtig korridor for pendlere, der 
skal ind til Indre By og ligeledes hjem fra Indre By 
om eftermiddagen. Ved Aveny Teatret, for enden 
af  Frederiksberg Allé, er gennemstrømningen deri-
mod stort set ens i begge retninger. Det skyldes, at 

Refleksion

Hvis der gives bedre forhold for cyklister på Frederiksberg Allé (ved f.eks. etablering af  cykelsti/cykelbane), vil 
gennemstrømningen af  cyklister på langs sandsynligvis kunne øges betragteligt, og Frederiksberg Allé kan blive en 
endnu vigtigere korridor for pendlere, der skal til/fra Indre By. Det vil kunne aflaste eksempelvis Gammel Kongevej. 
Igennem interviews blev de dårlige forhold for cyklister på Gammel Kongevej nævnt af  flere respondenter som en 
grund til at fravælge den cykelkorridor, uden vi specifikt havde spurgt til det.

mange af  dem, der benytter Frederiksberg Allé for 
at komme ind til Indre By, støder til Frederiksberg 
Allé fra sidevejene. Ved Aveny Teatret kører der 
således kun ca. 250 cyklister i østlig retning, hvori-
mod der ved metrobyggeriet ved Platanvej kører ca. 
550. Det vurderes, at en del af  disse netop støder 
til ved metrobyggeriet (der er ikke fortaget tælling i 
dette kryds, hvor mange der drejer ind på Frederiks-
berg Allé). Tilsvarende støder i alt ca. 150 cyklister 
til Frederiksberg Allé i retning mod Indre By ved Al-
hambravej/Kingosgade. Langt størstedelen af  disse 
kommer fra Alhambravej.

Der er også mange, som drejer væk fra Frederiksberg 
Allé ved sidevejene. Det kan udledes af, at der på 
Madvigs Allé kører ca. 400 cyklister i sydlig retning, 
hvorimod der syd for Frederiksberg Allé på Platanvej 
kører ca. 500 cyklister i sydlig retning. De ekstra 
cyklister må være stødt til fra Frederiksberg Allé. 
Tilsvarende er der i krydset ved Kingosgade knapt 
200 cyklister, som drejer fra Frederiksberg Allé og 
ind på Kingosgade. Her er det dog vigtigt at være 
opmærksom på usikkerheder i tællingerne, og at 
mængden af  tilstødende cyklister altså kan være 
mindre end det talte. Da der er så forholdsvis mange 
cyklister (ca. 300 i alt), der kører fra Frederiksberg 
Allé ved de vigtigste nord-sydlige korridorer, må det 
betyde, at en endnu større mængde cyklister kobler 
sig på Frederiksberg Allé fra sidevejene – også de 
mindre sidevej.
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Modsat cyklisterne er der mere gennemstrømning 
af  fodgængere langs Frederiksberg Allé end på 
tværs af  alléen. Dette er tilfældet både ved Aveny-T 
Teatret, ved metrobyggeriet på Platanvej og ved 
Værnedamsvej. Det understreger, at Frederiksberg 
Allé er et særligt attraktivt promenadestrøg for 
gående. Der er flest gående på selve alléen ved 
metrobyggeriet (ca. 500 personer), dernæst ved 
Aveny Teatret (ca. 450 personer) og færrest ved 
Værnedamsvej (ca. 400 personer). Det lavere antal 
gående ved Værnedamsvej tyder på, at Frederiksberg 
Allé primært benyttes som promenadestrøg på den 
del af  alléen, hvor der er bredt promenadefortov og 
træer, nærmere bestemt fra Sankt Thomas Plads til 
Frederiksberg Runddel.

Ved Aveny-T Teatret og ved metrobyggeriet på 
Platanvej er der i morgenmyldretiden generelt flere 
gående mod Frederiksberg Have end mod Indre By.

Den nord-sydgående strækning Alhambravej/
Kingosgade benyttes af  flere gående end Madvigs 

Gående

Refleksion

Frederiksberg Allé er et velbenyttet promenadestrøg og interviews understøtter, at der er stor tilfredshed med den 
nuværende udformning. Hvis forholdene for gående skal forbedres, kan dette ske gennem en bearbejdning af  både 
nord- og sydfacaden, hvor der i dag er langt færre gående end på det brede fortov mellem de to trærækker. Gående 
benytter kun fortovet langs facaden, hvis de har et ærinde. Et større udbud af  caféer, forretninger, gallerier etc., vil 
kunne give mere liv langs facaden og bidrage til, at alléen bruges mere aktivt som en destination, og ikke blot som 
promenadestrøg. 

Allé/Platanvej. Krydset ved Madvigs Allé/Platanvej 
kan i øjeblikket betragtes som særligt uattraktivt for 
gående pga. metrobyggeriet, og det kan være en årsag 
til den relativt lave mængde gående. 

Ved krydset Alhambravej/Kingosgade drejer 
en del gående ind på Frederiksberg Allé. Der er 
ca. 100 gående i nordlig retning på Kingosgade, 
hvorimod der på Alhambravej kun er ca. 50 gående 
i nordlig retning. Det tyder altså på, at en stor del 
af  de gående bruger sidegaderne til at koble sig på 
promenadestrøget Frederiksberg Allé.

Ved Værnedamsvej og Aveny-T Teatret benytter flest 
det nordlige fortov (dog er Aveny-T Teatret undta-
get dette i myldretiden). Dette tyder på, at gående på 
dette tidspunkt af  dagen primært transportere sig fra 
a til b, og ikke har til formål at nyde solen.
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Bike & Talk
1
2
3

1
2
3
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Platanvej krydset: Der er grønt i for 
kort tid, hvorfor hun ikke nåede over 
før dem fra den anden side, var ved at 
sætte i gang. Dette gjorde situationen 
meget utrygt. Håber krydset bliver løst 
efter metrobyggeriget er færdigt. 

Bike & Talk 

Respondent 1

Navn: Dorte, pensioneret. ca. 75 år 
Tidspunkt for interview: Tirsdag morgen d.6/9 
kl.7.30-9.00. 
Vejrforhold: Solskin, kølig morgen. ca. 15-16 grader.

Frederiksberg Runddel: 
Trafikken larmer lidt, flot 
plads om morgenen. Lidt tomt.

Mange parkerede biler som gør hende utryg, og 
cykler derfor ret langt ude på vejen. Hun tvinges 
til at cykle længere ude på vejen. Men Alléen er 
så smuk med byen i baggrunden. Det er en af  de 
smukkeste gader i byen. 

Ruten for interview

Nedenfor ses udsagn fra Dorte fra Bike & Talk interwiew
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Alhambravej krydset: Når hun i 
fremtiden kommer fra Frederiks-
berg Allé, vil hun undgå at stoppe 
ude i krydset, for nu kunne hun 
se, hvor bøvlet det er når, når der 
holder cyklister derude. Hun synes, 
krydsningen fungerer fint som 
cyklist og følte sig tryg, men der er 
virkelig en voldsom strøm af  biler. 

Det er en lidt død 
strækning, hvor 
der ikke det store 
forretningsliv.

Ikke noget godt kryds. Vold-
somt med trafik. Hun holdte 
langt fremme i krydset, hvilket 
gjorde, vi kom i problemer 
med andre krydsende cyklister. 
Hun sagde, det var en vane. 
Synes generelt at tempoet 
igennem alléen er fint, da hun 
ikke er ikke en “hurtigcykler”. 

Det stykke med brostenene 
kan hun godt undvære, men 
det ser også fint ud. Smukt, 
men irriterende. Pladsen er lidt 
småkedelig, og ikke et sted hun 
ville sætte sig. Men hun vil gerne 
have pladsen bliver, som den er.  

Der sker ikke så meget 
på den strækning, nu 
begynder det hektiske 
København. Hun læg-
ger mærke til at træerne 
forsvinder, og det giver 
en brat overgang til en 
mere snusket bydel. 

Krydset ved 
Værnedamsvej er 
rodet og hektisk. 

Respondentens cykelvaner:
Respondenten cykler som regel ikke i myldretiden, 
da det er for hektisk. Da hun er pensionist, giver det 
hende mulighed for at cykle på andre tidspunkter af  
dagen, hvor der ikke er så meget aktivitet. Hun cykler 
helst på cykelstier, og har nogle faste ruter til Søerne 
og ud til vandet. 
Generelt cykler hun rundt på Frederiksberg, når hun 
har ærinder, og hun cykler hver dag. 

Er der særlige ruter på Frederiksberg, du ofte 
bruger? Hvorfor?
Respondenten kan godt lide at cykle fra Nyelandsvej 
ind mod Landbohøjskolen langs Den Grønne Sti. 
Desuden cykler hun til Gammel Kongevej, når hun 
skal handle eller har ærinder. Hun bryder sig ikke om 

Gammel Kongevej, da cykelstien er meget smal, og 
hun fravælger den i myldretid. 

Hvor ofte kommer du på Frederiksberg Allé? 
Hvorfor?
Et pr. gange om måneden pga. den gode cykeltur, 
eller hvis hun har ærinder på Værnedamsvej. Og igen 
nævner hun, at hun undgår Gl. Kongevej. 

Generelt om fremkommelighed: Hun kan komme 
frem i det tempo, som ønskes.

Generelt om byrum: Dejligt byrum med store 
kvaliteter. 

Konkrete forslag til forbedringer:
Ændre p-forhold langs alléen.
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Platanvej krydset: Det er 
midlertidigt, smalt, men man 
kan komme igen. 

Folk sidder på bænke. Dette bør bredes 
ned gennem gaden. Desuden ønske om 
flere  cafeer. Det er ikke så Frederiksber-
gagtigt i denne del, ikke så klassisk. Fedt at 
folk sidder på  bænkene og bruger rum-
met. God oplevelse af  tryghed. Selvom 
der er mange cykler og biler, har han 
fornemmelsen af, at det er stort og bredt 
byrum, omvendt synes han ikke det er så 
sikkert at cykle, han ved godt selv, det er 
divergerende.

Bike & Talk 

Respondent 2

Navn: Morten, 28 år 
Tidspunkt for interview: Torsdag eftermiddag 
d.25/8, kl.15.15-16.45
Vejrforhold: Solskin, varmt. ca. 25 grader. 

Frederiksberg Runddel: 
Han kan godt lide de gamle bygninger, men synes det 
et mærkeligt rum. Han spørger ”Hvad kan man bruge 
det til?”  Nov.-Mar. er der skøjtebane, men det skal til-
føre nogle nye funktioner. Pladsen er fed, men mangler 
 funktioner om sommeren. Gerne mere cykelparkering. 

Ruten for interview

Nedenfor ses udsagn fra Morten fra Bike & Talk interview

”Cykelister gør det der er nemmest. 
Man følger bilerne, derfor skal 

man gøres opmærksom på, hvis der 
sker noget andet”

Det er fedt med butikkerne i stueetagen. Lav 
en fed bred cykelsti. Her er pladsen, så udnyt 
 pladsen til cykler. Det er ikke muligt at cykle 
2 og 2. Man skal være opmærksom her. 
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Alhambravej krydset: Fedt med 
cykelsti, man føler sig sikker, god 
og bred, og man kan næsten cykle 
tre ved siden af  hinanden. Fedt at 
de har plantet træer. Det er svært at 
cykle igennem krydset, da bilerne 
kan fortsætte ligeud, så der er brug 
for baner. Overordnet ok kryds. 

Han siger, det er mærkeligt med 
parkering i dobbeltlag, vil gerne 
have parkeringen struktureret 
noget bedre. Det grønne er flot, 
da det virker fartdæmpende, 
men der er mange biler. Der er 
en boulevardstemning, og det er 
storslået, så man skal ikke fælde 
træerne. Det er flot med kigget 
under træerne, når man cykler 
under en dobbeltallé. 

Hyggeligt med cafeer og det 
grønne tag, men underligt kryds. 
Han glemte, at man kunne bruge 
arealet ved facaden som cykelsti. 
En lidt sydlandsk stemning, som 
godt kunne udnyttes bedre. Ikke 
mange cykler langs  facaden, måske 
fordi der er  brosten. Det skal helst 
være effektivt, og han skal kunne 
komme frem, og derfor vil han al-
tid cykle udenom brosten, selvom 
det vil være den korteste vej.

Der er brug for noget ophold. 
Han vil gerne bruge byrummet, 
men det mangler nogle funktioner. 
Pladsen står lidt stille. Ønsker 
opdelling mellem biler og cykler 
gennem pladsen.

Der skal gøres noget 
ved de parkerede 
biler langs fortorvet.  

Det er besværligt 
at komme fra 
Værnedamsvej til 
Vesterbro. Et underligt 
kryds, som mangler 
struktur. 

Respondentens cykelvaner:
Respondenten cykler næsten hver dag, ca. 6-8 km. 
Han synes, det er den nemmeste måde at transpor-
tere sig på, og desuden er det sundt at cykle. Han 
prøver at undgå myldretid. Han kan ikke lide 
parkerede busser. Han synes, det er komfortabelt at 
cykle, og det er kun dårligt vejr der afholder ham. Det 
er praktisk og sundt.

Er der særlige ruter på Frederiksberg, du ofte 
bruger? Hvorfor?
Respondenten cykler ofte ad Vester fælledvej, krydser 
Vesterbro og Gl. Kongevej, Bülowsvej, forbi LIFE, 
tager den grønne sti på Nørrebro. Han synes det er 
dejligt med et grønt afbræk i byen. 

Hvor ofte kommer du på Frederiksberg Allé? 
Hvorfor?
Ca. en gang om ugen. Primært inde fra byen mod 
Frederiksberg Have. Frederiksberg Allé er en direkte 
vej, som er bred og god at cykle på. Vesterbrogade er 

smal, og Gl. Kongevej har også smalle cykelstier. På 
alléen er der plads og ikke så mange biler, og det er 
let og hurtigt at komme frem. Han skal ikke bremse 
op en masse gange.

Generelt om fremkommelighed: 
De parkerede biler skaber utryghed, og det gør, at 
man skal være opmærksom hele tiden.

Generelt om byrum: Frederiksberg Allé er hektisk, 
men det er måske bare fordi det er myldretid. 
Træbeplantningen gør den rolig. Det er en hoved-
pulsåre. Den er meget flot, og den har en stor-
hedseffekt. Det er en gennemgående rar fornem-
melse, som bunder i det grønne. 

Konkrete forslag til forbedringer:
Man skal fjerne den yderste række med biler. Sætte 
flere cykelstativer og det skal gøres mere trygt. 
Der er for få skilte til cykelister, og der må gerne laves 
en cykelstimarkering.



Etnografiske observationer
på Frederiksberg Allé
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Biler i starten af Alléen 
Langs Frederiksberg Allé. Tirsdag morgen kl.08.30.

Observation: Bilerne har fart på fra Værnedamsvej 
mod Sankt Thomas Plads, når de drejer ind fra Vester-
brogade. De gasser op. Brostenene på pladsen sænker 
dem en smule, med der er en del, som fortsætter med 
samme fart, hvilket larmer gevaldigt. 

Refleksion: Eksemplet viser, at brostenene til dels 
har en betydning for farten på alleen, men det er ikke 
konsekvent. 

Busser langs alléen
Tirsdag morgen kl.9.30

Observation: Det er observeret, at relativt få står og 
venter på bussen ved stoppestederne. Der er  ikke flere 
end tre personer i myldretiden om morgenen, som står 
og venter ved en busperron.

Refleksion: Bustrafik virker ikke dominerende i 
gaderummet, og perronerne er integreret i det øvrige 
inventar. Udover lidt larm fra busserne ved Sankt 
Thomas Plads, var deres tilstedeværelse ikke et 
tema, som blev taget op af  respondenterne igennem 
interviews.

Langs Frederiksberg Allé
Torsdag eftermiddag kl.17.20.  

Observation: Der er flere, som vælger at trække deres 
cykel ned gennem Frederiksberg Allé fremfor at cykle. 

Refleksion: Det er en attraktiv oplevelse at promenere 
på alleen fremfor at haste igennem.  Brugerne tager 
sig tid til at gå og være en del af  ”byscenariet”. Det 
brede fortov gør det også muligt at trække med sin 
cykel uden at være til gene for andre.
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Boldspil på Plads
På Sankt Thomas Plads. Torsdag eftermiddag kl.16.00. 

To unge fyre står og spiller med en lille bold på 
pladsen ud mod vejearealet.  Solen skinner, og der er 
en afslappet stemning.

Refleksion: Dette eksempel viser, at brugerne har 
et meget afslappet forhold til trafikken, selv når det 
er tæt på. Derudover er det meget beskrivende for, 
hvad pladsen kan rumme af  liv, gerne impulsive og 
uplanlagte aktiviteter.

Langs Frederiksberg Allé
Tirsdag morgen kl.09.00. 

Selv i myldretid er der god plads om morgenen i for-
hold til andre cyklister. Det opleves ikke som en travl 
cykelkorridor. Mange går tur med hunden eller bruger 
den til løb og motion. 

Refleksion: Alléen bruges i høj grad til rekreation 
med forskellige brugergrupper. Rummets bredde 
inviterer til flere slags aktiviteter og liv, hvilket er en 
stor kvalitet. 

Ved Betty Nansen Teateret langs 
Frederiksberg Allé
Tirsdag morgen kl.09.00. 

En kvinde stopper med sin ladcykel ca. en meter fra 
kantstenen ude på vejen for at se til sit barn i vognen. 

Refleksion: Det virker som en tryg handling, og hun 
føler ikke, at hun bliver nødt til at trække cyklen op 
på fortovet. Der er heller ikke cyklister, der kommer 
bagfra, som bliver generet af  dette, da pladsen er så 
god.
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Isbutik – en populær funktion. 
Eftermiddag kl.16.30

Selv ved fremragende solskinsvej i eftermiddags-
timerne, er der stort set ingen mennesker, som går eller 
cykler langs bygningsfacaden. Al bevægelse foregår på 
det brede fortov eller i vejarealet. En af  de steder på 
solskinssiden, hvor der blev observeret mange men-
nesker var ved isbutikken (Frederiksberg Chokolade). 
Her var der så mange mennesker, at folk måtte trække 
ud for at sidde på vejbanen.

Refleksion: For at tiltrække mennesker på særlige steder 
på alléen, skal der være en attraktiv funktion. Byrummet 
gør det ikke alene.  

Udeservering om aftenen
Lørdag aften kl.19
Generelt er der er ikke meget aktivitet langs alléen om 
aftenen, men ved restauranterne var der en del menne-
sker, som gjorde ophold og sad ved udendørs-
serveringerne. 

Refleksion: Ophold og byliv sker primært som punktned-
slag, og er knyttet til en funktion. Dette er en kontrast til 
livet om morgenen og om eftermiddagen, hvor alléen bruges 
som et livligt promenaderum. Generelt for alléen var der 
meget stille efter kl. 19. Registreringerne er fra august før 
teatersæsonen gik i gang, hvilket kan have påvirket akti-
vitetsniveauet.

Cyklende på Sankt Thomas Plads
Torsdag eftermiddag kl.17.20. 

Observation: Mange holder på deres ting i cykelkur-
ven, mens de kører over brostenene på pladsen. Det 
ryster meget, og det kan være lidt ubehageligt.

Refleksion: Dette eksempel kan underbygge, at en af  grun-
dene til at cyklister fravælger sporet langs facaden på 
Frederiksberg Allé skyldes, at det er ukomfortabelt at cyk-
le på brosten. Selv i godt vejr og i myldretid, er der ingen 
cyklister. 
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Mand skælder kvindelig cyklist ud
Torsdag morgen kl.7.35. Alhambravej/Frederiksberg 
Allé

Observation: En midaldrende kvinde cykler inde på 
fortovet i myldretrafikken umiddelbart for at undgå at 
cykle ude på vejen, hvor der er utrygt. En mand som 
er ude og lufte sin hund, løber efter damen og fanger 
hende i krydset, tager hendes arm, og skælder ud. 
Herefter vælger kvinden at cykle inde på brostenene.

Refleksion: Eksemplet viser, at damen ikke var tryg 
ved at cykle ude på vejen, da hun vælger at cykle 
på brostensbelægningen, som er mere ukomfortabel. 
Mandens holdning er tydeligvis, at det var meget 
uforsvarligt at cykle oppe på fortovet og ikke på vejen. 
Sidenhen er det observeret, at flere vælger at cykle 
inde på fortovet. Især forældre med børn. 

Barn på løbecykel
Eftermiddag kl.16.30

Observation: En mor lader sit barn på ca. 4-5 løbe alene 
ca. 30 m. foran på det brede promenadefortov.  Mo-
deren viser ingen form for utryghed eller  bekymring. 

Refleksion: Dette eksempel beskriver på mange måder 
alléens dna og kvalitet: Det brede fortovs betydning, 
brugernes tryghed og beplantningens beskyttende 
virkning i gaderummet.

Far og Datter krydser vejen
Torsdag kl.9.10 Alhambravej/Frederiksberg Allé

Observation: Datteren dribler med en basketbold, 
mens hun krydser alleen på et tidspunkt, hvor der var 
relativt meget aktivitet i vejarealet.

Refleksion: Dette eksempel viser, at brugerne er trygge 
ved omgivelserne, selv i myldretid.



Konklusioner og anbefalinger
til bylivsregnskabet

“Hold fingrene væk”
Ønske om cykelstier - trods alt

Bylivspotentialer langs facader og fortove
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“Hold fingrene væk!”

Frederiksberg Allé er et unikt byrum på 
Frederiksberg, som tilbyder gæster og besøgende 
en oplevelse af  høj kvalitet. Promenaden er 
kendetegnet ved dets lindetræsbeplantning 
i fire rækker, brede gangstrøg og præcise 
bebyggelseskanter på begge sider. Udover de 
synlige kvaliteter, er alléen et populært kulturstrøg 
med teatre og legendariske restauranter, og den 
bærer en historie, som er en vigtig fortælling om 
hele bydelens identitet. 

Ved samtlige interviews bad vi om forslag til 
generelle forbedringer for Frederiksberg Allé for 
herved at kunne pejle os ind på, hvordan 
prioriteringen kunne være i fremtidige bystrate-
giske retningslinjer. Svarene er tydelige, idet hele 
44% mente, at der ikke skulle gøres noget. Hold-
ningen var: “Hold fingrene væk!” 

Dette udsagn blev suppleret af  citater som: 

”Det er et klassisk byrum, som kan noget, andre 
byrum ikke kan. Det skal fastholdes”

”Nærmest majestætisk – ses ikke andre steder”

”Det er den flotteste gade i hele København”

Der var igennem dialog med respondenterne 
forslag til enkelte forbedringer, men der var ikke et   
entydigt svar på, hvad der skulle til for at øge 
oplevelsen og funktionen. Der var igennem 
dialog med respondenterne forslag til enkelte 

Refleksion

Bylivsregnskabet viser følgende generelle ønsker til de bystrategiske retningslinjer:
• Respondenterne sætter stor pris på Frederiksberg Allé, som den ser ud i dag! Lindetræsbeplantning i fire rækker, 

brede gangstrøg og præcise bebyggelseskanter på begge sider af  Frederiksberg Allé skal bevares og fastholde 
Frederiksberg Allé som “Nordens Champs Elysées”

• Anlægsprojekter på Frederiksberg Allé, som har betydning for disponering, beplantning eller funktioner, skal 
nænsomt tilpasses og underbygge den eksisterende kvalitet og karakter. Her tænkes eksempelvis på cykelstier, 
klimatilpasningsprojekter og almindelig vedligehold og renovering. 

• Anlægsprojekter på Frederiksberg Allé, som har betydning for disponering, beplantning eller funktioner, skal 
kommunikeres og formidles tydeligt til borgerne. Budskaber om hvorfor, hvornår og hvordan skal skabe tryghed 
omkring selv mindre tiltag på Frederiksberg Allé. Tiltag, som har baggrund i reelle hensyn og konkrete behov, 
vil kunne risikere, at skulle opgives på grund af  modstand mod projektet, hvis ikke der holdes et særligt fokus på 
hvordan borgerne får konkret indflydelse.

forbedringer, men der var ikke ét entydigt svar på, 
hvad der skulle til for at øge oplevelsen og funk-
tionen. 
Respondenternes svar viste en klar bevidsthed om 
Frederiksberg Allés tydelige kvaliteter og eksister-
ende karakter. 

Et eksempel som understreger dette, var et 
interview, hvor en respondent blev bedt om at give 
konkrete forslag til forbedringer. Dette kunne han 
umiddelbart ikke, og interviewet blev afsluttet. 
Efter to minutter kom respondenten løbende til-
bage og sagde ”Det er irriterende, at der ikke er 
låg på skraldespandene, for så kommer der fugle, 
og de kaster skraldet ud over det hele”. De fleste 
respondenter underbyggede således, at hvis der 
skal gøres noget, så skal Frederiksberg Allés stærke 
identitet som klassisk grønt byrum bevares, ved-
ligeholdes og understøttes.

Svarene kan muligvis også være udtryk for en 
generel skepsis for indgreb, der ikke er nøje 
tilpasset Frederiksberg Allés karakter og en generel 
frygt for forandring ”man ved hvad man har, men 
ikke hvad man får”. Flere respondenter nævnte 
Gammel Kongevejs cykelsti som et projekt, der 
ikke resulterede i en oplevelse af  forbedring. 
Flere respondenter gav udtryk for, at Frederiksberg 
Allé fungerer godt, og at de ikke kan se formålet 
med en gennemgribende omdisponering/
renovering. Hvis der skal gøres noget, skal det  ske 
med stor nænsomhed. 

44%
af de adspurgte men-

er ikke at der skal gøres 
noget for at forbedre 

Frederiksberg Allé som 
helhed
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Refleksion

Bylivsregnskabet viser, at følgende vil understøtte cyklisternes behov i de bystrategiske retningslinjer:
• Indpasning af  egentlig cykelsti på begge sider af  Frederiksberg Allé, som sikrer, at der ikke opstår utryghed, når 

døren åbnes af  fører i parkerede biler. Dette kan gøres ved en bearbejdning af  arealer langs facader, så det er 
tydeligt at arealet kan benyttes af  cyklister.

• Bearbejdning af  brostensbelægningen, så cyklisternes oplevelse af  kørekomfort hæves.
• Omdisponering af  cykelarealer/kryds, så der er mulighed for at krydse lysreguleringer i en lige linje.

53%
ønsker cykelstien 

placeret på det brede 
fortov

Ønske om cykelstier - trods alt

På baggrund af  interviews i byrummene og bike-
and-talk kan det ikke entydigt konkluderes, at 
der blandt respondenterne er et ønske om store 
fysiske ændringer af  design og indretning af  
Frederiksberg Allé. De fleste respondenter gav 
udtryk for, at de kan cykle i det tempo, de gerne vil, 
og at Frederiksberg Allé har en bredde, som gør 
det muligt at komme frem. Respondenterne bruger 
alléen som transitkorridor fra A til B, og som en 
forbindelse med mulighed for rekreation undervejs. 
Dog blev der i flere af  svarene udtrykt et ønske om 
indpasning af  en cykelsti eller cykelbane i begge 
sider af  Frederiksberg Allé. Dette skyldes, at der 
ind i mellem opstår konflikter mellem cyklister og 
de parkerede biler, som holder på vejarealet. Denne 
utryghed gør, at nogle cyklister rykker længere ud i 
vejrummet, for at undgå at blive ramt af  en bildør, 
der åbner. 
 
I dag er der mulighed for at cykle langs facaden 
på Frederiksberg Allé, men bylivsregnskabet viser, 
at det sjældent sker. Brostensbelægningen opleves 
som en barriere, som påvirker fart og komfort 
negativt. Ligeledes ligger ”sidearealerne” langs 
facaden forskudt af  krydsene, så det virker ikke 
oplagt at ”køre lige over” på cykel. Eksempelvis 
havde en respondent fra bike-and-talk, som ellers 
bruger alléen flere gange om ugen, slet ikke tænkt 
over, at man kunne cykle langs facadens side-
arealer.

Indpasning af  en cykelsti på Frederiksberg Allé er 
forbundet med en række dilemmaer. 61 % af  de 
adspurgte i interviews ved restaurant Promenaden 
ønsker en cykelsti, hvoraf  flest ønsker den på 
det brede fortov, mens 18 % ikke ønsker en 
cykelsti. Respondenterne nævner, at noget af  det 
brede fortov mellem træerne kan inddrages til en 
cykelsti, mens andre understreger, at muligheden 
for at kunne gå på et bredt fortov på promenaden 
er helt særligt for Frederiksberg Allé. Den ene 
halvdel af  respondenterne kan gennemskue 
konsekvenserne ved at inddrage promenaden til 
cykelsti og dilemmaet, som er knyttet hertil, idet 
de svarede ”Man kan ikke få det hele. Det handler 
om prioritering”. Den anden halvdel nævner, at de 
både vil have cykelsti og rekreative kvaliteter og det 
brede fortov.

61%
af de adspurgte ved 

restaurant Promenaden 
ønsker en cykelsti

“For gående er alléen perfekt, 
for cyklister lidt træls”
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SCENARIE A: Parallelparkeringen på de brostensbelagte veje fjernes, og cykelstien anlægges her. Dette vil medføre ca. en halvering i antallet af  parkeringspladser 
langs Frederiksberg Allé. Herudover vil en cykelsti på 2 m. indsnævre selve kørebanearealet væsentligt.  

SCENARIE B: En del af  det brede fortov inddrages til at cykelstien anlægges her. Dette betyder, at de gående får et væsentligt smallere fortov, som er meget 
benyttet og værdsat af  brugerne i dag. 

SCENARIE C: Parallelparkeringen på det brede vejareal/alléen fjernes, og cykelstien anlægges her. Dette vil medføre ca. en halvering i antallet af  
parkeringspladser langs Frederiksberg Allé.  

Ved alle scenarier er cykelstien dimensioneret med en bredde på 2 m. 

Nedenfor ses mulige scenarier for placering af  en cykelsti byrummet.

“En cykelsti skal være inde på brostenene. Der 
skal være plads til bilerne ude på vejen”

“Jeg synes, der skal være cykelsti. Den skal være 
mellem træerne ved at tage noget af  fortovet”
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Andelen af dem, der 
benytter det smalle 
fortov langs facaden 

er i dag kun.

20%

Bylivspotentialer langs facader og fortove

Igennem iagttagelser i byrummet på både hverdag og 
weekend, blev det tydeligt, at der var enkelte 
arealer på Frederiksberg Allé, som stort set lå døde 
hen, selv i solskinsvejr og i myldretid. Denne ob-
servation ledte til en undren – hvorfor? Vi spurgte 
derfor til, hvorfor størsteparten vælger at gå på det 
yderste brede fortov og ikke langs facaden. Begrun-
delserne var: Mere plads, lys, luft samt bedre og mere 
jævn belægning. Ligeledes er der fra det brede fortov 
direkte adgang til fodgængerovergange i lyskrydsene. 
For respondenterne virkede det mest logisk at gå her. 

Respondenterne pegede også på, at gående langs 
facaden, som skal krydse en sidevej, først skal krydse 
den brostensbelagte vej for at komme ud på det brede 
fortov, og dernæst krydse sidevejen, for igen at krydse 
den brostensbelagte vej, for at komme ind på fortovet 
langs facaden.

Belægningen på vejarealerne langs facaden er af  
brosten, hvilket gør, at flere cyklister fravælger at 
anvende dette areal. En tur ned ad Frederiksberg Allé 
viste, at arealet primært bruges af  både gående og 
cyklister, hvis der er en attraktion i stueetagen, som 
inviterer til ophold eller besøg. Bl.a. var der en masse 
mennesker foran chokoladebutikken, hvor der var 
mulighed for at købe hjemmelavet is. Inden for dette 
område var der tæt af  mennesker, som slog sig ned på 
fortovet eller langs bygningskanten for at nyde isen 
og rekreere. Bare fem meter væk var der ikke et øje, 
selvom vejret var fremragende. Dette betyder, at der 
er et areal, som ikke benyttes, medmindre der er en 
direkte inviterende funktion.

Refleksion
Bylivsregnskabet peger på følgende potentialer langs facader og fortove, som kan understøttes i de bystrategiske 
retningslinjer:
•      Det brede fortov anvendes af  mange på grund af  plads, lys, luft og den jævne belægning, hvilket skal bevares og    
        understøttes. 
•      Frederiksberg Allé kan udvikles, så der skabes bedre synlighed ved teatrene og cafeerne. Det kan gøres ved at 
       trække disse funktioner ud på det brede fortov, så de inviterer ind til livet/funktionerne langs facaderne. 
•      Flere inviterende funktioner/yderligere programmering i form af  et større udbud af  caféer, forretninger, 
       gallerier etc., vil kunne give mere liv langs facaden og bidrage til, at hele alléen bliver en egentlig destination.
•      Der kan skabes bedre adgangsforhold i lyskryds for de fodgængere, der går langs facaden. Forbedring af  
       dette flow kombineret med flere inviterende funktioner i stueetagen, vil kunne trække flere folk ind på 
       fortovet langs facaden.

“Jeg savner nogle flere 
opholdsmuligheder og 

udeserveringer”

“Det kunne være super fedt at have et 
par gallerier rundt om hjørnet frem for 

at skulle tage ind til indre by”

Som forslag til hvad der 
kan forbedre Frederiksberg 

Allé, nævner

12%
af respondenterne, at de 

ønsker mere caféliv
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