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1.0 INDLEDNING

1.1 INTRODUKTION 

Det massive tryk, der er på området i form 
af parkerede cykler, skaber reelle udfor-
dringer for udfoldelsen af byliv og ophold i 
området samt områdets fremtoning.

”Parkerede og væltede cykler, der spærrer for-
tove og indgange til bygninger, er velkendt i 
København og Frederiksberg. Den cyklende 
befolkning er en kultur Danmark er internati-
onal kendt for, men med cykelsuccesen følger 
et behov for bedre parkeringsfaciliteter.

”Der kan næsten ikke komme for mange 
cykelparkeringspladser”, lyder
det i Transportministeriets nationale cy-
kelstrategi Danmark – op på cyklen!

Området ved Solbjerg Plads på Frederiksberg 
er en oplagt case. Her er cykelparkering en be-
tydelig udfordring, fordi både undervisnings-
institutioner, Frederiksberg Bibliotek, Frede-
riksberg Centret, metrostationer, bustrafik og 
cykelruten ’Den Grønne Sti’ lokker cyklister til 
et kompakt område.”

Således indledes fondsansøgningen fra sep-
tember 2016 om fremtidens cykelparkering. 
Det er bla. den udfordring, som dispositi-
onsforslaget for Frederiksberg bymidte/
CBS Solbjerg Plads sigter mod at håndtere.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er i dag en underkapacitet af cykelpar-
kering i området, som betyder at ganglinjer 
og veje gennem området ikke er fremkom-
melige. 
I store dele af døgnet, ligger Solbjerg Plads 
hen som en plads der er svær at anvende, 
grundet de mange cykler der er parkeret 
uhensigtsmæssigt, og udenfor de opstillede 
stativer.

Helt konkret er der registreret belægnings-
procenter på ca. 300 %, på det centrale 
område omkring Solbjerg Plads, og den ge-
nerelle belægningsprocent indenfor det un-
dersøgte område nærmer sig til tider 170 %.

Målet med dispositionsforslaget er derfor til 
dels at tilvejebringe flere permanente cykel-
parkeringspladser, men også at understøtte 
bedre muligheder for ophold og rekreativ 
udnyttelse af Solbjerg Plads og i området 
med umiddelbar tilknytning hertil.

Gennem en bedre placering af flere cykelsta-
tiver i området, og gennem en ny indretning 
af byrummet, er det håbet, at Solbjerg Plads 
igen kan få en karaker af et aktiv byrum 
med plads til ophold og byliv. Projektet ta-
ger ikke højde for den planlagte masterplan 
for området, da den fortsat er i proces, hvor-
for den endelige plan endnu ikke kendes.

1.3 PROCES OG FORUDSÆTNINGER

Dispositionsforslaget er udarbejdet efter 
en længere proces. Området og fremtidens 
cykelparkering skulle indledningsvist have 
været udbudt som en arkitektkonkurrence. 
Forskellige forhold gjorde dog at strategien 
blev ændret, og de mange indledende ana-
lyser og workshops blev i stedet grundlaget 
for udarbejdelsen af dispositionsforslaget.

Dispositionforslaget er desuden udarbejdet 
med input fra de væsentligste interessenter 
i området, som alle er blevet inddraget.

Tidligere registreringer og analyser, viser at 
der indenfor området skal etableres 1.000 
nye cykelparkeringsmuligheder. 
Cykelparkeringen skal opdeles i 
henholdsvis:

• 600 permanente stativer
• 400 midlertidige pladser

De 600 permanente pladser skal dække den 
generelle belastning i området, mens de 400 
pladser skal kunne håndtere spidsbelast-
ningsperioder, fx omkring studiestart og  
events i området.

”Det går ad helvede til med cy-
kelparkeringerne her. Jeg har lige 
samlet min cykel op, som lå væltet 
på jorden. En anden skulle åben-
bart holde lige der, hvor jeg parke-
rede. Jeg holdt godt nok ikke i en 
bås, men jeg har opgivet at få plads. 
Der er næsten aldrig
plads efter otte-nitiden om mor-
genen, hvor alle de studerende er 
kommet. Ofte oplever jeg, at det er 
svært at komme fra CBS til Frede-
riksberg Centret pga. cykler, der 
fylder det hele.

Mia Christensen, 60 år,
CBS-medarbejder på vej hjem fra arbejde

INDLEDNING
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 Eksisterende forhold, projektområde markeret med gul punkteret linje (kilde: KBHkort).

FRB. CENTRET
CBS

GYMNASIE
BIBLIOTEK

CBS

CBS
FRB. RET

SIH



Eksisterende forhold på Solbjerg Plads, parkerede cykler spærrer gang- og ledelinjer. Uønsket parkering langs facader og foran indgange.

INDLEDNING
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Siddemuligheder blokeres af parkerede cykler. Naturligt flow mellem CBS og Frederiksbergcentret, blokeres af cykler.



2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

EKSISTERENDE FORHOLD

2.1 OMRÅDEAFGRÆNSNING OG 
KONTEKST

I løbet af processen omkring udarbejdelse 
af fremtidens cykelparkering har selve om-
rådeafgrænsningen været vigtig. 

Dels for at sikre, at det behandlede område, 
kunne bearbejdes indenfor den økonomiske 
ramme, men også for at sikre at dispositi-
onsforslaget søger at løse de problemer, der 
er konstateret med en helhedsløsning, frem-
for at løse det gennem enkelte nedslag.

Det område der behandles i dispositionsfor-
slaget er vist på figur 2.1. Området er cen-
treret omkring Solbjerg Plads og de bygnin-
ger, der indrammer byrummet her. 

Det indrammede område udgør samtidig 
det område, hvor analyser har vist størst 
behov for at udbedre den eksisterende cy-
kelparkering.

De primære grænseflader i området udgø-
res af de aktører, som genererer en stor del 
af den cykeltrafik, der er i området.

Supercykelstien (Albertslundruten) og Den 
Grønne Sti er den primære cykelforbindelse 
gennem området og også den stiforbindelse, 
der anvendes af langt de fleste cyklister i 
området. 

Den fremtidige udformning af området skal 
tage højde for følgende:

• Den Grønne Sti, Supercykelstien Al-
bertslundruten

• Brandveje til de forskellige bygninger 
,der omkranser Solbjerg Plads

• Servicekørsel til området
• Fodgængerflow mellem bla. Metro og 

Frb. Centret samt institutioner herun-
der CBS og gymnasiet.

• Adgang til handicapparkering ved 
biblioteket, CBS og FB Centret.

En fokuseret indsats fra Frb. Centret om an-
vendelse af indgangen på nordsiden af cen-
tret vil måske kunne flytte nogle brugere til 
denne indgang, og dermed også nogle cyk-
lister. Her er der en overkapacitet af cykel-
stativer.

2.2 AKTØRER

Frederiksberg bymidte som Solbjerg Plads 
er en del af, er et område med mange inte-
ressenter og aktører. 

Af primære aktører, som også i større eller 
mindre grad har givet input til dispositions-
forslaget kan nævnes:

• Frederiksberg Kommune
• CBS - Copenhagen Business School
• Frederiksberg Centret
• Frederiksber gymnasium
• Frderiksberg Bibliotek
• Student Innovation House

Foruden de nævnte aktører, er Metro en stor 
interessent i området, i forbindelse med åb-
ningen af den nye station  reetablere Frede-
riksberg Kommune cykelparkeringen langs 
den nordlige gavl af gymnasiet.

”Det er rigtig svært at finde par-
keringsplads. Det er et stort pro-
blem for mig, fordi jeg cykler til 
gym. hver dag. Hvis jeg kommer 
efter kl. 8.45, er der ingen pladser. 
Så bliver jeg nødt til at holde et sted 
uden for båsene. Vi kunne godt bru-
ge nogle flere parkeringspladser.

Friederike Engelke, 16 år,
studerende på Frederiksberg Gymnasium på vej hjem

2.3 CYKEL-P

Indenfor området forefindes der i dag 1.113 
cykelstativer, fordelt som vist på figur 2.1.

De fleste stativer er vinkelrette stativer 
med 5 pladser pr. stativ. I området omkring 
Centret og Solbjerg Plads er de fleste stati-
ver overfladebehandlet med den RAL farve 
der anvendes på Frederiksberg.

Øvrige stativer (CBS og Centerområde) er 
galvaniserede stativer. I det kommende ar-
bejde undersøges, hvorvidt de eksisterende 
stativer kan genananvendes.
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2.1 Analysekort og områdeafgrænsning. Antal eks. cykelstativer er vist med tekst og områder med overbelægning er vist med røde markeringer .

Matrikelkort over området

OMRÅDEAFGRÆNSNING

FRB. CENTRET
CBS

GYMNASIE

BIBLIOTEK

CBS

CBS

FRB. RET

SIH

40

84
155

175

40

300

176



Parkerede cykler blokerer adgangen mellem Sol-
bjerg Plads og FRB. Gymnasie og bibliotek.

Parkerede cykler ved den vestlige indgang, blokerer 
for flugtvejstrappe.

Parkering langs facade, blokerer til tider adgangen til 
CBS.

Enlig cykel, efterladt i længere række af cykler uden-
for stativ.

Parkerede cykler mellem CBS og FRB. Centret, udgør 
en barierre på tværs af Solbjerg Plads.

Cykelparkering i nordøstligt hjørne, plads kan opti-
meres til flere stativer.

Parkering og service på den nordøstlige side af CBS.

Overfyldte stativer på Solbjerg Plads.

EKSISTERENDE FORHOLD
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Cyklister fortsætter parkeringsmønstret udenfor 
stativerne.

Aflæsning mellem Centret og CBS til taxi, 
handicapbiler mv.

Kørsel på tværs af Solbjerg Plads.

2.5 ADFÆRD

De mange cyklister og manglen på organi-
seret cykelparkering får området til at være 
mindre fremkommeligt, end det er ønske-
ligt. Men trods den store overbelægning af 
parkerede cykler, ses det, at cyklisterne har 
en forholdsvis god adfærd, når der parkeres 
udenfor stativ.

Cyklisterne er tilbøjelige til at følge princip-
pet fra cykler parkeret i stativ, hvilket om-
end gjort i god mening, dog resulterer i at 
cyklerne spærrer ganglinjer mv. 

I en fremtidig løsning bør der bygges vide-
re på cyklisternes vilje til at stille cyklerne 
forholdsvist pænt, også udenfor stativ. Og 
dermed undgå at der parkeres i ophold- og 
kantzoner

2.4 UDFORDRINGER

Området er i dag præget af mange parke-
rede cykler, og cykelflow gennem området 
,der ikke er hensigtsmæssige, bla. på grund 
anlægsarbejdet i forbindelse med den nye 
metrostation. 
I dag er cykelflowet på Den Grønne Sti, for-
lagt fra Solbjergvej til at køre mellem Frb. 
Centret og metronedgangen, på et smalt 
forløb, hvorefter mange cyklister kører over 
Solbjerg Plads og mod vest.

Når Solbjergvej genåbnes som dobbeltrettet 
cykelsti, vil cykelflowet blive mere natur-
ligt, og konfliktpunktet omkring indgangen 
til Frb. Centret og Metronedgangen bliver 
fjernet. Herved bør det også blive mere
naturligt for en stor del af cyklisterne at til-
gå cykelparkering fra Solbjergvej.

2.6 PARKERING OG VARELEVERING

Der er i dag biladgang til CBSs og Frb. Cen-
tret fra Nyelandsvej. Den øvrige del af områ-
det betjenes fra Howitzvej

Mellem Centret og CBS er der i dag to handi-
cappladser samt mulighed for afsætning. 
For at gøre plads til at udvide cykelparkerin-
gen, bør de to handicappladser allokeres til 
en anden placering, hvor også adgangen til 
en indgang til Frb. Centret er bedre. Disse 
kunne med fordel indarbejdes på parke-
ringspladsen mod Nyelandsvej. 

Afsætning til CBS kan alternativt foregå på 
nordsiden af CBS, hvor der er mulighed for 
at indtænke afsætningsmuligheder iforbin-
delse med den eksisterende parkering.



BYRUMSANALYSE

3.0 BYRUMSANALYSE

Flow

• Adgang til og fra området sker primært 
via Ramblaen og Den Grønne Sti, fra Nye-
landsvej i nordøst og fra Falkoner Allé . 

• Flow henover Solbjerg Plads for hen-
holdsvis cyklister og gående koncente-
rer sig i de tre områder,der er markeret 
på figur 3.1 og 3.2. 

• Eksisterende terrænkanter og ramper 
på Solbjerg Plads leder i særlig grad cy-
keltrafiken henover pladsen.

Beplantning

• Idet projektområdet omfatter storskala 
byggeri og et større åbent parkstrøg 
spiller den eksisterende beplantning en 
væsentlig rolle  i forhold til begrønning 
og skabelsen af værdifulde opholds- og 
byrum. 

• Udover de bygningsnære beplantninger 
er de store lunde i campus området samt 
pinetet og det hævede plantebed på Sol-
bjerg Plads særligt væsentlige at bevare, 
da de giver karakter og har et tilstræk-
keligt volumen til at formidle byggeriets 
og byrummenes store skala. 

• Ligeledes bidrager trægrupperne mod 
nord til forankringen af CBS i park og 
gaderum.

Ophold

• Hovedparten af projektområdet er syd-
vendt og rummer en række attraktive 
opholdsarealer. Grønningen og pinetet 
er i særlig grad benyttet og rekreativt 
anvendt (se figur 3.4).

• Solbjerg Plads  og forarealerne til Fre-
deriksberg Centret er i dag domineret 
af gennemgående trafik og cykelparke-
ring, men rummer et stort potentiale for 
indpasning af nye attraktive opholds-
muligheder og kommercielle tiltag.

• Arealet nordøst for CBS rummer ligele-
des potentialer for indretning af et nyt 
byrum med en mere attraktiv ankomst 
fra Nyelandsvej.

• Mange af de kanter der findes i området 
langs plantebed og langs Solbjerg Plads, 
som ville være oplagte til ophold, kan 
ikke anvendes grundet parkerede cykler   
(se billeder på s. 10-11)

• Der er derfor ønskeligt i forbindelse med 
projektet at friholde flere kanter fra cy-
kelparkering, så de kan bruges til op-
hold og byliv.

N

3.1 Flow, gående.

Grønningen
CBS

Frederiksberg 
Centret

Solbjerg 
Plads

Gymnasium
Bibliotek

Nyelandsvej

Fa
lk

on
ér

 A
llé

Den Grønne Sti

Nærhed til hovedingange

• Udnyttelsesgraden af en fremtidig cy-
kelparkering afhænger af afstanden til 
de væsentligste indgangspartier i områ-
det. Afstanden bør generelt maksimalt 
være 50 m. fra hovedindgange til CBS, 
Frederiksberg Centret, gymnasiet m.fl. 

• De væsentligste arealer for sikring af 
en høj udnyttelsesgrad og en vellykket 
cykelparkeringsstrategi knytter sig til 
arealerne vest for CBS og Solbjerg Plads.

G
Ramblaen
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3.2 Flow, cyklister. 3.3 Særligt Rumdannende Beplantning.

3.4 Eksist. ophold og udviklingspotentialer for ophold.

Grønningen

Grønningen
gårdhaver

pinetet

lundeCBS

CBS Vest

Frederiksberg 
Centret

Frederiksberg 
Centret

Gymnasium
Bibliotek

Den Grønne Sti

Nyelandsvej

Fa
lk

on
ér

 A
llé

Solbjerg 
Plads

Potentiale

Potentiale

plantebed

trægruppe

trægruppe

pinetet

Solbjerg 
Plads

Potentiale

3.5 Radius på 50 M fra indgangspartier.



BYRUMSANALYSE

3.6 Billed fra da pladsen blev etableret. Frederiksberg Kommune forventer at reetablere udtrykket.

3.1 UDFORDRINGER OG BINDINGER

Udfordringer - byrumskvalitet

• Den primære udfordring i området er 
at få indpasset et stort antal nye cykel-
parkeringspladser uden at gå på kom-
promis med byrummenes eksisterende 
og fremtidige  kvalitet, funktioner og 
opholdsmuligheder.  Indpasning af cy-
kelparkering bør i videst muligt omfang 
bidrage positivt til byrummene, hvad 
angår æstetik, formgivning og skabel-
sen af opholdsmuligheder. 

• Eksisterende cykelparkering er placeret 
langs kanter, terrænspring og inventar 
på Solbjerg Plads, foruden arealerne 
mellem CBS og Frederiksberg Centret. 
Cyklerne optager eller forringer således 
hovedparten af opholdsmulighederne 
knyttet til pladsen og Frederiksberg 
Centret (se. figur 3.7).

Bindinger - eksisterende forhold

• Ny cykelparkering skal placeres således, 
at Solbjerg Plads fortsat kan fungere 
som det karakterfulde byrum, det er til-
tænkt og skal også fortsat kunne bruges 
til større events. 

• Cykelparkering på Solbjerg Plads skal 
placeres og integreres således, at plad-
sens eksisterende karakter og funktion 
kan fastholdes og styrkes.

• Der må ikke placeres cykelparkering he-
nover eksisterende vanddyser og plad-
sen skal fortsat opleves som en samlet 
plads.

• Eksisterende gårdhaver ved CBS og pi-
netet skal bevares og må ikke ændres.

• Der skal ikke indtænkes ny cykelpar-
kering på arealer nord for CBS, ligesom 
antal af parkeringspladser her ikke må 
ændres.

• Der skal sikres adgang for brandkøretø-
jer til den sydlige indgang ved CBS samt 
på nord-sydgående vejareal mellem CBS 
og Frederiksberg Centret, som det er til-
fældet i dag.
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Eksisterende placering af cykelparkering blokerer for og forringer opholdsmulighederne på eksisterende 
siddekanter.

3.7 Eksisterende forhold - flow og opholdsmuligheder

Cykelparkering dominerer visuelt oplevelsen af Solbjerg Plads. Adgang for brandkøretøjer til CBS indgangen 
mod Solbjerg Plads skal opretholdes.

Cykelparkering blokerer for tværgående trafik mellem CBS og Frederiksberg Centret, og for den fulde udnyt-
telse af det byrumsmæssige potentiale på Frederiksberg Centrets forarealer. Adgang for brandkøretøjer på 
vejareal skal opretholdes.

Eksisterende cykelparkering er placeret langs opholdskanter, plantebed og forarealer og optager dermed de 
eksisterende opholdsmuligheder i området omkring Solbjerg Plads og Frederiksberg Centret.

Plantebed

Terræn-/sidde-
kanter

Solbjerg Plads

Forarealer til 
udeservering, ophold mv.

Frb. Centret

CBS

Blokering af 

tværgående trafik



4.0 CYKELPARKERINGSLØSNING

4.1 NY CYKELPARKEIRNG 

Cykelparkeringen i området rummer i dag 
mange forskellige tilbud, som både er for-
søgt organiseret i stativer tæt på funktioner, 
men som også i høj grad er placeret uorgani-
seret på området, og ofte spredt tilfældigt. 

Den fremtidige placering af cykelparkerin-
gen skal ses i sammenhæng med nærhed til 
funktioner, byrum og naturlige ganglinjer/
cykelforbindelser, samt om der er særlige 
begivenheder og events som kræver ekstra-
ordinær stor kapacitet.

Kortlægning af områder viser overordnet 
at: 

• Der er en udbredt mangel på cykelstati-
ver omkring hovedindgangen og i områ-
der, hvor flere funktioner er samlet, bl.a. 
ved Metro og Frederiksberg Centret.

• Områder med ledig cykelparkering er 
ikke udnyttet, og evt. wayfinding hertil 
findes ikke.

Den nuværende parkeringskapacitet inden-
for området er flere steder meget utilstræk-
kelig, hvorfor en fremtidig løsning skal for-
søge at understøtte brugen af ledige stativer. 

Dette kan gøres gennem placering af flere-
stativer, hvor det er muligt, men også gen-
nem placering af nye stativer, som samtidig 
understøttes med bedre way-finding eller 
mere naturlige adgange på cyklisternes ru-
ter.

Placering

Det mest udtalte område med kapacitetsun-
derskud er selve området omkring hoved-
indgangen til CBS på Solbjerg Plads og ind-
gangen til Frb. Centret.

Der er mange funktioner i netop dette om-
råde, hvorfor cyklisterne naturligt ønsker at 
parkere her.

Det er derfor også her, at der bør sættes ind 
med forbedret cykelparkering.

Typer

Ved etablering af nye cykelstativer bør de 
fremtidige parkeringsmuligheder tage høj-
de for følgende:

• Korttidsparkering
• Langtidsparkering
• Midlertidig parkering

Korttidsparkering kan typisk være stativ-
løs parkering eller normale cykelstativer på 
terræn. 

Langtidsparkering kan være stativer på 
tærren, evt. med mulighed for fastlåsning, 
eller fx to etagers stativer, som brugerne 
skal bruge mere tid på at parkere i. 

Kapacitet og mulighed for fastlåsnig og evt. 
overdæknig kan kompensere for øget tids-
forbrug ved parkering.

Midlertidig parkering kan anvendes ved 
spidsperioder eller events, og vil typisk være 
stativløs parkering eller parkering styret af 
en eller anden form for rammesætning.

Det er således disse former for parkering, 
der vil blive arbejdet med i dispositionsfor-
slaget.

4.2 BINDINGER OG UDFORDRINGER 

På selve Solbjerg Plads er der i dag en række 
bindinger, der skal tages højde for, i forbin-
delse med etableringen af ny og supplerende 
cykelparkering.

Dels er hele Campusområdet af meget høj 
arkitektonisk værdi og udformningen af ha-
veanlæg og gangforløb er udført i materialer 
af god kvalitet, hvorfor etableringen af ny 
cykelparkering skal kunne spille sammen 
med det overordnede arkitektoniske greb, 
for både bygninger og haveanlæg.

Der er samtidig også en række tekniske in-
stallationer på pladsen der skal tages højde 
for, herunder bla. dyser der skaber vand-
tåger samt lydbrønde der giver pladsen en 
særlig stemning.

Foruden installationer på pladsen skal den 
fremtidige cykelparkering også tage højde 
for ganglinjer, brand- og redningskøretøjer, 
samt ønske om at det skal være muligt at af-
holde større events på pladsen.

CYKELPARKERING
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4.1 Fire prioriterede indsatsområder set i forhold til områdets primære adgangsveje og hovedindgange.



CYKELPARKERING

4.3 PERMANENTE STATIVER

Forbedre ophold med cykel-p i grupper

• Ved at samle, optimere og styre den 
fremtidige cykelparkering i større grup-
per kan der frigives plads ved kanter, 
terrænspring og inventar, således op-
holdsmulighederne i området forbedres 
(se figur 4.8).

• Ved at samle cykelparkering i større 
grupper  vil den visuelle påvirkning af 
cykelparkeringen være koncentreret  få 
steder, og grupperne kan indpasses un-
der hensyntagen til det mest hensigts-
mæssige flow igennem området.

Arealoptimering med skråparkering

• Etablering af skråparkering mindsker 
arealforbruget pr. cykel i forhold til fx 
vinkelret cykelparkering (se figur 4.9).

• Dobbeltsidet vinkelret cykelparkering 
med indbyrdes afstand på 50 cm. sikrer 
,at stativerne er meget let anvendelige 
og at cyklernes styr ikke sidder fast i 
hinanden. 

• Ved vinkelret parkering skal der bereg-
nes et manøvreareal på ca. 175 cm bag 
cyklen. Dette manøvreareal kan deles 
med  en cykelparkeringsrække ved si-
den af for optimal udnyttelse af areal. 

• Dobbeltsidet skråparkering med ind-
byrdes afstand på 47,5 cm vist med cy-
kelstativet fra Carlsberg Station. Ved 
skråparkering forskydes cyklernes styr 
og man kan derfor stille cyklerne tætte-
re på hinanden. Manøvrearealet kan re-
duceres til 120 cm, idet cyklerne skal ind 
og ud af stativerne i en bestemt retning.

4.8 cykelparkering flyttes væk fra opholdskanter.
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1300

47
5

1300

60
0

1860 1750

47
5

1860
9190 6500

60
0

1200

Rev. RevDato InitEmne

- - yyyy-mm-dd GPA/nn

- - yyyy-mm-dd GPA/nn

Gottlieb Paludan Architects · Orientkaj 4 · DK 2150 Nordhavn København
gp@gottliebpaludan.com · Phone +45 4171 8200

Projekt

Emne

Skala1 cm

Sag
Dato

Tegning Rev.

Tegning Rev.

Format

Ansv.

x:\2204_urban creators\001_cykelparkering cbs-fk\c07_geometri\c07.2_model\2018-04-30 - cykelp-dh.dwg
2018-05-02  11:38:19

FORELØBIGT TRYK yyyy-m
m-dd

PROJEKTFASE

BYGHERRE
PROJEKTNAVN

GP/nn

GP/nn

60x84 1:###
500

500

500
500

5500

N

4.9 Arealoptimering med skråparkering.

Afstand til indgang Indsatsområder

• For at sikre en stor udnyttelsgrad af cy-
kelparkeringen bør der ikke være mere 
end maksimalt 50 meter mellem cykel-
parkering og de primære indgange til 
CBS, Frederiksberg Centret og metroen.

Indsatsområder

Med udgangspunkt i byrumsanalysen og op-
gavens bindinger og forudsætninger er der-
udpeget 4 indsatsområder (se figur 4.1):

• CBS Vest
• Solbjerg Plads
• Solbjerg Plads Øst (vejareal)
• CBS Nordøst

Det er således i disse fire områder at der 
skal etableres forbedrede cykelparkerings-
forhold.
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4.4 MIDLERTIDIG PARKERING

Foruden etablering af parkeringspladser i 
stativ, skal der lejlighedsvist kunne etable-
res 400 midlertidige pladser.

For at cyklisterne benytter den stativløse 
parkering som ønsket, kan der opsættes 
”dummy-cykler” i hver ende af parkerings-
området, for på den måde at styre parkerin-
gen.

Løsningen vil kunne bygge videre på den ad-
færd, der i dag er i området, hvor cyklisterne 
er tilbøjlige til at fortsætte opstillingen af 
cykler udenfor stativ i samme retning, som 
stativerne indikere.

4.5 CYKELBUTLER

I forbindelse med implementeringen af de 
nye cykelparkeringsforhold vil det være op-
lagt at etablere en cykelbutlerordning, så 
eventuelle dårlige parkeringsvaner reduce-
res.

Cykelbutlerens opgave vil være at sørge for 
at de nye cykelparkeringsfaciliteter bliver 
anvendt som ønsket, og at cyklisterne par-
kere som tiltænkt.

En cykelbutler kunne 2-3 gange dagligt 
sørge for at området er velholdt i forhold til 
parkerede cykler, gennem flytning af uhen-
sigtigtmæssigt parkeret cykler.

En oplagt mulighed vil være at ansætte stu-
derende ved CBS i studiejob som cykelbut-
lere, dels for at skabe et par studiejob, men 
også for at sikre en relation mellem en stor 
del af cyklisterne og cykelbutlerne, der må-
ske kan sikre en generelt bedre adfærd i for-
bindelse med cykelparkeringen.

Eksempel på dummy-cykel. Eksempel på lænestativ, der kunne anvendes til at in-
dikere start og slut af stativløs parkering ”dummy-cykel”.

Cykelbutlere i aktion på Nørreport.



SUCCESKRITERIER

5.0 SUCCESKRITERIER

5.1 OPSTILLING AF KRITERIER

Det overordnede formål med dispositions-
forslaget er at tilvejebringe mere cykelpar-
kering indenfor projektområdet.

Men det er samtidigt også et ønske at sikre 
brugernes tilfredshed med udvalget af cy-
kelparkering, henvisning, service og ophold.

Der er derfor opstille fire primære succes-
kriterier for områdets fremtidige brug, både 
hvad angår cykelparkering, men også i for-
hold til de afledte effekter, som en forbed-
ring af dagens situation kan tilvejebringe.

Der har igennem processen været opstil-
let og diskuteret succeskriterier på en lang 
række punkter.

• Fremkommelighed
• Tilgængelighed
• Stigning i cykeltrafik
• Flere cykler til campus
• Bedre byrum
• Harmoni og sammenhæng
• Tryghed 
• Færre forhindringer
• Omkostninger og adfærdsændringer
• Kosteffektive løsninger

For at gøre succeskriterierne målbare og re-
levante, har det dog været nødvendigt kun 
at opstille de fire viste succeskriterier.

Opgavens primære socceskriterie er etab-
lering af 1000 nye cykelparkeringspladser 
fordelt på 600 permanente parkeringsplad-
ser og 400 midlertidige.

Foruden antallet af nye pladser er det vig-
tigt, at brugerne er tilfredse med udbuddet 
af pladser, hvorfor det er et succeskriterie at 
min. 80 % af brugerne er tilfredse med cy-
kelparkeringen indenfor området.

1000

80 %

85 %

NYE PARKERINGSPLADSER

AF BRUGERNE ER TILFREDSE MED 
UDBUDDET AF PLADSER

PARKERER I STATIVER ELLER          
INDENFOR P-OMRÅDER

Som et tegn på at den nye cykelparkering er 
placeret rigtigt og at udbuddet er tilfreds-
stillende, er der som et succeskriterie op-
stillet, at min. 85 % af cyklerne er parkeret 
i stativer eller indenfor et defineret parke-
ringsområde ved stativløs parkering.

5.2 EVALUERING

I forhold til de opstillede succeskriterier er 
der vigtigt for målbarhedens skyld, at der 
foretages de nødvendige registreringer, in-
den et eventuelt anlægsarbejde igangsættes.

På baggrund af gennemførte registreringer 
inden implementering, kan der gennemføres 
en korrekt evaluering og sammenligning af 
data, indsamlet på samme tidspunkt, både 
før og efter etableringen af nye cykelparke-
ringspladser. 

Der bør derfor foretages registreringer i 
september 2018 for at have data, inden der 
etableres ændringer i området.
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5.0 Opstillingsprincip fra Nørreport Station, med skråtstillede stativer, for arealoptimering.



DISPOSITIONSFORSLAG

6.0 DISPOSITIONSFORSLAG

6.1 VALG AF CYKELLØSNING 

Dispositionsforslaget omfatter fire indsats-
områder for indpasning af ny cykelparke-
ring knyttet til området omkring CBS og 
Frederiksberg Centret (se figur 4.1). I ne-
denstående skema ses den eksisterende 
samt den fremtidige parkeringssituation.

Midlertidig cykelparkering

Der udvikles et ”cykelikon/dummy cykel” 
som kan opsættes midlertidigt, når kapaci-
tetsbehovet for cykelparkering øges, fx ved 
studiestart på CBS (se figur 6.3. og 6.8).

6.2 INDPASNING I BYRUM

Området er i dag karakteriseret ved en ræk-
ke forskellige arkitektoniske formsprog,  der 
knytter sig til de mange forskellige funktio-
ner i området. Samtidig er området præget 
af  en stor mængde tværgående trafik, og 
byrummene omkring CBS og Frederiksberg 
Centret opleves både visuelt og trafikmæs-
sigt forholdsvist komplekse.

Etablering af ny cykelparkering i området 
indpasses under størst muligt hensyn til det 
eksisterende formsprog, der knytter sig til 
Ramblaen og Solbjerg Plads. Et formsprog 
som er karakteriseret ved cirkelslaget, både 
i bygninger og haveanlæg. Målet er at skabe 
en arkitektonisk sammenhæng med de eksi-
sterende omgivelser, herunder parkstrøget 
samt tilstræbe så stor en visuel ro som mu-
ligt i og omkring særligt Solbjerg Plads.

Samtidig er målet at anvende og indpasse 
cykelparkeringen, så den skaber nye op-
holdsmuligheder. Dette gælder i særlig grad 
Solbjerg Plads, hvor opholdsmulighederne i 
dag er begrænsede. 

Cykelstativ anvendt ved Carlsberg Station.

Betonplint med træsæder og referencefoto på mulig 
fremtidig effektbelysning.

Frederiksberg Kommunes standard cykelstativ fra 
Veksø.

2-etagers cykelstativ.

6.1 Referencefotos, cykelstativer og siddeplinte med cirkelmotiv.

Område Eks.
antal cykel 
-stativer

Fremtidigt 
antal cykel-
stativer

Type 
af nye 
stativer

CBS Vest 176 596 Veksø
Skrå-
stativ

Solbjerg 
Plads

164
(inkl. 
pladser ved 
bibliotek)

540 Carls-
berg 
stativet

Solbjerg 
Plads Øst

155 150 Veksø 
vinkel-
ret 
stativ

CBS 
Nordøst

300 340 to 
etages

Total 795 1626
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6.2 Situationsplan med nye permanente og omlagte permanente cykelparkeringspladser.

Solbjerg Plads

CBS Vest

420 stk. nye cykel-p.:
Ny cykelparkering anlagt i grus og med stål-
kant, tilsvarende eksisterende cykelparke-
ring i parken længere mod vest. Parkeringsø 
afgrænses mod parken af siddeplinte og ry-
geroverdækning integreres i cirkelslaget. 
Cykelstativ: Galvaniseret standard skråsta-
tiv fra Veksø. 

100 stk. cykelp.: (heraf ca. 40 nye): 
Indpasning af 2-etagers cykelparkering mod 
facade ved delvis fjernelse af eksist. cykel-
stativer. Cykelstativ: 2-etagers stativ. 

150 stk. nye cykelp.: 
Fjernelse af eksisterende cykelp. i området 
og ny placering af vinkelret cykelparkering 
placeret på tværs af fortov og vejareal. gang-
zone langs facaden mod centret bibeholdes.
Cykelstativ: Frederiksberg Kommunes 
grønne standard vinkelrette cykelstativ fra 
Veksø.

500 stk. cykel-p.: 
Nye cykelparkeringsøer på eksisterende be-
lægning. Øer afgrænses af siddeplinte og ap-
teres med Carlsberg stativer. 

Cykelparkering ved Solbjergvej, integreres i 
pladsen, ved at sænke pladsområdet så cyk-
lister får niveaufri adgang til parkeringen. 
Herved danner parkeringsområdet en ny 
kant mod pladsen, der kan anvendes til op-
hold (se yderligere på figur 6.3 og 6.4).

CBS Øst
CBS Syd

Bycykler

CBS Nordøst

Indgang, 
Frederiksberg Centret

Solbjerg Plads Øst
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Kapaciteten for cykelparkering kan 
under spidsbelastninger øges med et 
midlertidig ”cykelikon dummy-cykel”. 
Ideen er, at cykelikonet opsættes 
midlertidigt og initierer den ønskede 
cykelparkeringsadfærd under spids-
belastninger. Cykelikonet skal ud-
vikles under hensyntagen til Frede-
riksberg Kommunes designlinjer for 
cykelparkering samt funktionalitet 
hvad angår opsætning, opbevaring 

Snit igennem den nye cykelparkering 
mod sydøst, der skæres ind i pladsen, 
så cyklisterne har niveaufri adgang fra 
Solbjergvej. Den nye kant der dannes 
kan anvendes til ophold mod pladsen.

Solbjerg Plads
Solbjergvej

Solbjergvej
Solbjerg Plads

Der kan på sigt integreres funktioner i siddeplinten, 
der understøtter områdets karakter og formsprog. 
Det kunne fx være effektbelysning, der understreger 
cirkelslaget som gennemgående motiv for området. 

Permanent cykelparkering 
placeres i cykeløer.

Permanent cykelp. i 
parkeringsø

Siddeplint

Midlertidig cykelp. placeres i 
tilknytning til cirkelslaget

Ved CBS Vest etableres 
en ny rygeroverdækning 
der integreres i den 
samlede de-
sign-

Cykelparkering placeres i cykelparke-
ringsøer som flankeres af betonplinte 
med træsæder.

6.3 Fremtidig og midlertidig cykelparkering, skitser.

6.3 NYE PARKERINGSPLADSER 

Permanente
Det viste dispositionsforslag, indeholder i 
alt ca. 800 nye permanente pladser. 
Det antal vil erfaringsmæssigt blive reduce-
ret i forbindelse med detailprojekteringen, 
hvilket betyder at det endelig forslag vil 
ende med at have de ca. 600 ønskede stati-
ver.

Som tidligere beskrevet bør der fortsat ar-
bejdes med skelnen mellem lang- og kort-
tidsparkering, hvorfor det bør overvejes at 
supplere nogle områder med bedre fastlås-
ningsmuligheder end de normale stativer 
tillader.

Det samlede dispositionsforslag er vist på 
figur 6.5.

Midlertidige
På figur 6.8 fremgår det, hvorledes der kan 
indarbejdes ca. 400 midlertidige pladser på 
Solbjerg Plads.

De midlertidige pladser etableres på bag-
grund af de tanker, der tidligere er beskre-
vet, hvor der arbejdes videre på cirkelmoti-
vet.
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6.4 planudsnit Solbjerg plads.

Solbjerg Plads

Pinetet

Den Grønne Sti
Den Grønne Sti Solbjergvej

Gårdhave

Ramblaen

157 cykelp.

90 cykelp.

256 cykelp.

Eksist.
vanddyserEksist. 

vanddyser

rampe

Frederiksberg 
Hovedbibliotek Frederiksberg 

Gymnasium

Indgang, CBS

Indgang, 
Frederiksberg Centret

Eksist. 
plantebed

brandvej



N

6.5 Plan af CBS/Solbjerg plads 1:1000..
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6.6 Planudsnit CBS Vest. 6.7 Planudsnit Solbjerg Plads Øst (vejareal). og CBS nordøst.

CBS Øst

CBS Nordøst

Omstruktureret
cykelparkering henover 
eksist. fortov og vejareal. 
gangareal langs facade 
bibeholdes

Ca. 100 pladser med 
to etages 
cykelparkering

CBS Vest

cykelsti

Ny cykelparkering 
med siddeplinte 
og overdækning til 
rygere 420 stk. cykelp.

Eksist. bilparkering

150 stk. cykelp.

Eksist. 
cykelparkering

Indgang,
Frederiksberg Centret

Omlægning af vejareal 
giver nye muligheder 
for udeservering og 
andre kommercielle og 
byrumsmæssige tiltag.

br
an

dv
ej

Solbjerg Plads Øst (vejareal)
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6.8 Planudsnit Solbjerg Plads, med ca. 400 midlertidige stativer. 1:500, røde markeringer viser alternativ placering af midlertidige stativer.
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6.5 ANLÆGSOVERSLAG

CBS Vest    

Grusbelægning, kantning og diverse tilpasningsarbejder  
Nye cykelstativer        
Rydning af eksist. rygerskur og etablering af ny rygeroverdækning   
Betonplinte og træsæder (uden ryglæn) 
           1.220.000 kr.
    
Solbjerg Plads    

Nye cykelstativer og diverse tilpasningsarbejder    
Nedsænket cykelø ved eksist. terrænkant      
Betonplinte og træsæder (uden ryglæn)     
           2.600.000 kr,

Solbjerg Plads Øst (vejareal)    

Optagning og bortkørsel af eksisterende cykelstativer til depot  
Nye cykelstativer og diverse tilpasningsarbejder  
           250.000 kr. 
 
CBS Nordøst    
Optagning og bortkørsel af eksisterende cykelstativer til depot  
2-etagers cykelstativ og diverse tilpasningsarbejder    
           210.000 kr.

Midlertidig cykelparkering

Nye midlertidige cykel-ikoner       200.000 kr.

Uforudsete udgifter, 15%       670.000 kr.

Rådgivning    

Hovedprojekt, projektledelse, byggeledelse, tilsyn og opfølgning  450.000 kr.
Udvikling af cykelikon til midlertidig parkering    50.000 kr.  
Udvikling af rygeroverdækning      50.000 kr.

Samlet anlægsøkonomi       5.700.000 kr.

Anlægsoverslag er ekskl. moms. og belysningsarbejder og inkl. levering og montering. 
Overslaget er baseret på erfaringspriser og skøn.

Eksisterende grussti fungerer i dag som cykelsti til ind-
gang ved CBS Vest. Stien foreslås i fremtiden afgrænset 
mod græsareal og ny cykelparkeringsø af en stålkant 
for at gøre forbindelsen mere entydig, og for at sikre en 
arkitektonisk sammenhæng med de eksisterende stier 
og cykelparkeringsarealer, der er anlagt i parken længere 
mod vest (se figur 6.6).

6.4 UDVIKLINGSPROJEKT

For at fremme udvikling og innovation i for-
bindelse med cykelparkering, bør der sø-
sættes udviklingsprojekter af mere teknisk 
og innovativ karakter.

Der kunne fx arbejdes med mere digital 
wayfinding i forbindelse med de enkelte 
cykelparkeringsområder, hvor ny kamera-
teknik og apps kunne tænkes sammen for 
at give brugerne en bedre information om 
ledige cykelparkeringspladser.

Et eller flere udviklingsprojekter kunne 
køre sideløbende og uafhængigt af hoved-
projektet, så de evt. kunne implementeres i 
forbindelse med etablering af den nye cykel-
parkering i området medio 2019.

Den tidligere omtalte cykelbutlerordning 
kan også betragtes som et udviklingspro-
jekt, der bør sættes i værk og organiseres, 
så det kan implementeres umiddelbart sam-
tidigt med, at anlægsprojektet står færdigt.

Der etableres en cykelbutler-ordning, 
der skal bidrage til at regulere cykli-
sternes adfærdsmønstre. Formålet 
er at opnå den rette og tiltænkte 
cykelparkering, med et særligt fokus 
på Solbjerg Plads. 



KONCEPT FOR P-HUS

7.0 KONCEPT FOR P-HUS

En af udfordringerne med etablering af flere  
cykelparkeringspladser i området er den 
generelle mangel på plads på overfladen til 
etablering af nye pladser. 
En løsning herpå kunne være etablering 
af et cykelparkeringshus i det nordøstlige 
hjørne at området.

I området markeret på figur 7.1 er der i dag 
opsat vinkelrette stativer, med plads til i alt  
300 cykler

7.1 placering af muligt cykelparkeringshus. Referencefotos let konstruktion der tillader gennemtrængende sollys og let beplantning.

Fietsappel, Alphen aan den Rijn station, Holland.

Den overordnede idé er at skabe et cykelpar-
keringshus, hvod brugerne kan få direkte 
adgang til CBS, hvad enten de parkerer på 
terræn eller oppe i huset.

Som det fremgår af figur 7.2, 7.3 og 7.4 kan 
der skabes en adgang til 1. sal i CBS, der gi-
ver direkte adgang til kantineområdet..

Cykelparkeringshuset vist på figur 7.4 er 
blot en indikation af hvordan et forholdsvist 
transparent parkeringshus kunne etableres, 
hvor ramper samtidig anvendes til cykelpar-
kering.

Etableringen af et cykelparkeringshus på 
den viste lokalitet, vil kunne tilbyde ca. 500 
parkeringspladser, og dermed give et godt 
supplement til den øvrige cykelparkering i 
området.

Forbindelse direkte til 1. sal i CBS er un-
dersøgt i forbindelse med udarbejdelse af 
dispositionsforslaget, og forbindelsen kan 
umiddelbart godt lade sig gøre ovenfor den 
eksisterende indgang.

Et meget groft skøn på en anlægsøkonomi vil 
ligge mellem 5-7 mio. kr. altså ca. 10-14.000 
pr. parkeringsplads
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7.3 Etablering af mulig forbindelse mellem cykelparkering og CBS.

7.2 Mulig placering af indgang på 1. sal.

7.4 mulig udformning af et cykelparkeringshus.



TIDSPLAN

8.0 TIDSPLAN

Dispositionsforslaget skal anvendes for at få 
vedtaget selve projektet rent politisk, hvor-
efter projektet kan bearbejdes i et hoved-
projekt med efterfølgende udbud og etable-
ring.

Et bud på den efterfølgende proces er vist på 
figur 8.1.

En mere udførlig tidsplan bør fastlægges 
i samarbejde med CBS og Frederiksberg 
Kommune i forbindelse med opstart af ho-
vedprojektet.

8.1 tidsplan for udviklingen af fremtidens cykelparkering.

Fase

Fase 1 - Analyse, screening og Disp. forslag

Indsendelse af opdateret projektbeskrivelse og 
overordnet tidsplan til trafikstyrelsen

Statusmøde trafikstyrelsen

Godkendelse af dispositionsforslag, CBS og Frb.
Indsendelse af ændringsanmodning til trafikstyrel-
senvmed opdateret budget og vedtaget disp. forslag

Fase 2 - Hovedprojekt

Fase 4 - Evaluering

Fase 3 - Udbud og anlæg

Opmåling/ledningsoplysninger

Udførelse

Førmålinger og analyser

Tilbudsevaluering og kontraktindgåelse

Projektering

Aflevering

Eftermålinger, analyser og evaluering

Udbud

Muligt udviklingsprojekt

År

10 109 98 87 76 65 54 43 32 21 111 1112 12

2018 2019

Måned



33

CB
S CYK

ELPA
R

K
ERIN

G

9.0 ANBEFALINGER

9.1 OPHOLD OG BYRUM

Ønsket om mere ophold og byliv i området 
understøttes af sidde- og opholdsmulighe-
der der dannes- og i nogen grad genetable-
res i forbindelse med projektet.

Siddeplinte i forbindelse med de nyetable-
rede cykelparkeringer kan suppleres med 
ryglæn mv. for at være brugbare for alle ty-
per af brugere, såfremt økonomien tillader 
det. Etablering af ryg- og armlæn kan også 
i nogen grad være med til at styre uønsket 
parkering, da cyklister meget sjældent par-
kere på siddesiden af en bænk.

9.2 UDVIKLINGSPROJEKTER

For at leve op til nogle af de indledende tan-
ker omkring fremtidens cykelparkering bør 
de beskrevne udviklingsprojekter søsættes

Parkeringshenvisnig og cykelbutlerordnin-
gen -begge er projekter, der i stor udstræk-
nig kan udarbejdes  af og i samarbejde med 
studerende, og på den måde skabe et større 
ejerskab til området og dets anvendelse.

9.3 STØRRE FREMTIDIGT BYRUM

Området omkring Solbjerg Plads, CBS og 
Frederiksberg Centret er et centralt og væ-
sentligt sted i Frederiksberg Kommune. Der 
ligger et stort potentiale i at omdanne hele 
området til et mere sammenhængende by-
rum med optimale forhold for bløde trafi-
kanter, forbedrede forhold for kommercielle 
tiltag samt forbedring af områdets opholds-
muligheder (se figur 9.1). 

Et mere sammenhængende byrum vil kunne 
højne det visuelle indtryk af området og de 
fysiske forbindelser mellem de enkelte byg-
ninger og funktioner i området, ligesom det 
vil styrke borgernes bevidsthed om en af 
byens mest centrale pladser. 

Ved at omdanne området og etablere en 
større sammenhængende flade, vil der være 
mulighed for at give området et byrums-
mæssigt løft og skabe bedre fysisk og visuel 
sammenhæng mellem CBS, Frederiksberg 
Centret, metroen, Den Grønne Sti, Frede-
riksberg gymnasium og Frederiksberg 
Hovedbibliotek.

N

9.1 Fremtidigt potentiale for etablering af et større sammenhængende byrum.
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