
 

Notat 
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Vej Park og Miljø 

Frederiksberg Bakke 

Kommentarer fra følgegruppemøde afholdt 16. december 2020 

Deltagere: 

Slots- og Kulturstyrelsen: Liv Outrup og Lars Friis 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Irene Knuth og Linda 

Hærens Officersskole: Thomas Munch 

Cisternerne: Astrid la Cour og Sille Brethvad 

Zoo: Jørgen Nielsen 

Kommentarer, opstillet i punktform: 

 Der var en generel positiv indstilling til projektet. 
 Cirkelslaget i forslaget bør gøres større, og kan tage afsæt i den lille cirkel i parterreanlæg-

get. 
 Fint at give mere plads foran slottet og sænke niveauet på vejen og dermed fritlægge slottes 

sokkel. Man skal dog være opmærksom på, om det kan give problemer for soklen, men en 
sænkning på op mod 25-30 cm vurderes umiddelbart ikke problematisk. 

 Det eksisterende hegn mod Søndermarken ønskes bibeholdt i videst mulig udstrækning for 
at forhindre parkering på parterreområdet. 

 Der bør ses på et sammenhængende forløb mellem slottet og Zoo. 
 Vigtigt at styrke muligheden for, at fodgængere kan krydse vejen og dermed skabe en bed-

re sammenhæng mellem Søndermarken/Cisternerne og Frederiksberg Slot/Frederiksberg 
Have. 



 Kotering kan være en udfordring, da terrænet falder en del i områdets østligste ende, og 
der mod Søndermarken er en støttemur til optagelse af niveauforskellen. 

 Den viste, vestlige overgang virker for klejn. Derudover bør der være overgange i begge 
ender af projektområdet, hvilket også giver projektet symmetri. 

 Der skal være opmærksomhed på køreradier, så adgang for brandredning og lignende fort-
sat kan ske gennem slottes hovedport. 

 Store granitfliser bør ikke lægges i beton, men grus. 
 Adgang til slottet skal sikres i hele anlægsperioden. 
 Problemer med cykelparkering mellem Zoo og slotte bør der ses på i den videre projekte-

ring. 
 Der ønskes ikke en lukning af Roskildevej for gennemkørsel, da der er bekymring for, at 

det kan have en negativ påvirkning på både besøgstal hos Zoo (1,5 mio. årlige besøgende 
og op til 14.000 daglige gæster i haven) samt events i Søndermarken. 

 Synes det er positivt, hvis anlægsperioden først ligger efter Post Nord Danmark-løbet den 
14. august 2021. 


