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Belysning     
2 Ny belysning af cykel- og gangsti 

mellem Rolighedsvej og 
Thorvaldsensvej  

Indkøb af master, etablering af master og 
føring af nye kabler  

390.000 kr.  Merdrift = 7.500 kr.  

3 Ny belysning af cykel- og gangsti 
mellem Thorvaldsensvej og Ceresvej 

Indkøb af master, etablering af master og 
føring af nye kabler 

600.000 kr.  Merdrift = 11.500 kr.  

9 Ny belysning af cykel- og gangsti 
mellem Nordre Fasan Vej og Peter 
Bangs Vej 

Indkøb af master, etablering af master og 
føring af nye kabler 

550.000 kr. Merdrift = 10.500 kr. 

11 Ny belysning af cykel- og gangsti 
mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej 

Indkøb af master, etablering af master og 
føring af nye kabler  

1.800.000 kr. Merdrift = 35.000 kr. 

13 Ny belysning af cykel- og gangsti 
mellem Roskildevej og 
kommunegrænse  

Indkøb af master, etablering af master og 
føring af nye kabler 

470.000 kr. Merdrift = 9.000 kr. 

Beplantning     
4 Areal mellem cykelsti og KU-bygning Langs KU-bygning plantes 5 træer og der 

etableres græs i bunden.  
Græsarmering på regningspladser til 
Metroen omlægges til anden type der kan 
klare slid fra trafik 

90.000  kr. Neutral = 0 kr. 
Obs. Drift at træer og 
græs aftales med KU 

6 Grøn skærm mod graffiti langs med 
cykelsti ved Kejserinde Dagmars Plads 

Fritstående plantevæg sættes i skel for at 
skærme for graffiti mod naboejendomme 

150.000 kr. Merdrift = 3.000 kr. 

7 Ny beplantning langs med sti ved CBS Beplantningen fremstår hullet.  
Ny beplantning af stedsegrønt bunddække 
 
 
 

120.000 kr. Neutral = 0 kr. 

Byrum     
1 Ankomstplads til Frederiksberg efter 

Ågade 
 
 

Der etableres et bed med bunddække med 
et træ, en bænk og en affaldskurv 

50.000 kr. Merdrift = 4.500 kr. 

5 Kejserinde Dagmars Plads, optimering 
af byrum mellem cykel- og gangsti 
Se bilag 2 
 
Projektet er behandlet på BMU den 
24.09.2017, se beslutning 

Ny belægning af chaussesten for optimering 
af gang- og opholdsarealer. Supplerende og 
ny belysning af pladsen samt en ny 
effekbelysning af det store træ og statuetten 
af Kejserinde Dagmar. Begrønning af 
pladsens `kanter`, så naboejendommes 
graffitivægge skjules.  

1.500.000 kr. Merdrift = 13.000 kr. 
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8 Ny midlertidig plads ved Kilevej 
Se bilag 1 
 
Projektet er behandlet på BMU den 
24.09.2017, se beslutning 

Anlæg af plads til gennemgang fra Kilen til 
stien. Her anlægges konvekse græsarealer 
med løgplantninger, træer og rumdelende 
hækrækker. Stort siddemøbel samt mindre 
med lys i markere sig på pladsen fra stien.   
Anlæggets levetid 5-10 år alt efter CBS´ 
udbygning. 
Siddemøbler og træer kan efterfølgende 
flyttes til andet byrum. 

450.000 kr. Merdrift = 31.000 kr. 

Inventar  
16 Skråtstillede affaldsspande mellem 

Rolighedsvej og kommunegrænse i syd 
Affaldsspande langs med cykelsti, en i begge 
retninger pr. 1 km eller hvor det er muligt. 
Ca. 8 stk. 
Model som supercykelsti 

90.000 kr. Merdrift = 40.000 kr. 

Løgplantninger – samlet pulje 
10 Græsareal langs med stien på areal før 

Peter Bangs Vej  
Der udlægges øer af løg der `overrasker` 
med en farverig oplevelse i foråret.  
Kan etableres i efteråret 2018 

  

12 Græsareal langs med stien på areal 
ved Frederiksvej 

Der udlægges øer af løg der `overrasker` 
med en farverig oplevelse i foråret.  
Kan etableres i efteråret 2018 

  

 75.000 kr. Neutral = 0 kr. 

Sti     

14 Hævet flade i krydset Den Grønne 
Sti/Sofus Francks Vænge 
Se bilag 6 
 

Der etableres en hævet flade der gør bilister 
opmærksom på krydsende cykellister, hvor 
Den Grønne Sti krydser Sofus Francks 
Vænge. Fladen inkludere overgangen for 
gående og er ca. 160 m2.  
På fladen markeres en cykelbane ved 
udkørsel fra Den Grønne Sti til Sofus 
Francks Vænge, så det er lettere og mere 
sikkert for cykellister at komme ud på vejen. 

250.000 kr. Neutral = 0 kr. 

15 Tilslutning til sti for cykellister fra 
Vilhelm Topsøes Vej forbedres.  

Tilslutning omlægges for bedre oversigt. 
Gang- og cykelsti afmærkes for klart overblik 
for opdeling af gående og cyklende trafik. 

80.000 kr. Neutral = 0 kr. 

 


