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1 Baggrund 

I forbindelse med udvidelse af en eksisterende REMA1000 butik ved Rosenørns 

Allé på Frederiksberg, har REMA Etablering bedt COWI om at udarbejde et for-

slag til indretning af området mellem butikken og naboejendommen (27a).  

2 Eksisterende forhold 

Området er del af en lang pladsdannelse fra Metro stationen frem til bygningen 

der rummer REMA1000 butikken.  

 

Figur 1 Butik og nabobygning set fra Rosenørns Allé 
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Pladsen afsluttes belægningsmæssigt af indkørslen til den private ejendom 27a, 

som er udført i brosten hen over pladsdannelsen. Denne vej fungerer også som 

brandvej og giver adgang for gående til parkeringen bag REMA1000. Langs fa-

caden af bygningen er der etableret en rampe til REMA1000 samt stativ til kun-

devogne. 

Ved indkørslen opstår der konflikter mellem gående og biltrafik til den private 

parkering i gårdrummet bag Rosenørns Allé 27a. 

3 Forslag til ændret indretning 

Som følge af trafikken til butikken, cykelparkeringen og metrostationen vil der 

være en stor krydsende trafik over indkørslen på strækningen ud mod Rosen-

ørns Allé. Biltrafikkens fremkommelighed må nødvendigvis være nedprioriteret 

på denne strækning, og den valgte løsning med at udføre adgangsvejen i bro-

sten understøtter dette visuelt, samtidig med at den gør det mere attraktivt for 

gående og cyklister så vidt muligt at holde sig på pladsens flisebelægning. 

Den nuværende placering af kundevogne bryder et naturligt gangforløb mellem 

parkeringen og rampen til butikken. Derfor foreslås kundevogne i stedet placeret 

i et skur i forlængelse af bygningsfacaden, så det stadig er synligt fra pladsen. 

  

Figur 2 Forslag til fremtidig løsning  
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For at markere et gangforløb fra parkeringen til butikken tydeligere foreslås 

etableret en flisebelægning i 1,5 m bredde langs bygningen med en 3 cm lysning 

til adgangsvejen til den private parkering, som fastholdes udlagt i asfalt. 

Flisebelægningen udvides mod vest syd for skuret til kundevogne og fortsættes 

frem til parkeringen, i det den her også fungerer som brandvej. Mellem det fli-

sebelagte område og den asfalterede indkørsel etableres en grøn skillehelle om-

kring de eksisterende træer. 


