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05
Helhedsplan

Helhedsplanen for Frederiksberg Runddel er en nænsom opdatering af et af 
Frederiksbergs mest identitetsskabende byrum, et byrum af enestående lokal værdi 
og national historisk betydning. Derfor beror forslaget sig på en fastholdelse af den 
historiske stemning og det klassiske udtryk. Men arbejder samtidig med at styrke og 
klarlægge rummets identitet og lave et langt mere samlet pladsrum. Forslaget rydder 
op i fortidens mange initiativer, trafikløsninger og inventar, så rummet i sig selv som 
pladsrum fremstår klart. 

Den væsentligste ændring består i at parkeringspladserne fjernes og busstoppestedet 
flyttes, således at vejrummet kan indsnævres, og vil synes mindre. Belægningen på 
pladsen reetableres med fortovsfliser, chaussesten og et centralt fritlagt tæppe i det 
historiske chaussestensmønster. Omkring krydset anlægges bordurbånd for at øge 
tilgængeligheden. Grundet den relativt store trafikmængde samt drejende trafik, 
fastholdes asfalt med tydelig opstribning på vejen, så trafiksikkerheden opretholdes. 
For at prioritere fodgængerstrømmen fra Alléen forstørres fodgængerfelterne. 

Pladsens kotering ændres så alt ligger i niveau med det omgivende terræn. Runddelen 
vil med en mere enkel kotering opfattes som et sammenhængende rum fra væg til 
væg, hvori kun vejen skærer sig ned. 

Lindetræernes rammer, sammen med de store nye lange bænke, samler pladsen 
yderligere, og skaber mulighed for mere uformelt ophold og en aktivering af pladsens 
centrale del. De besøgende som ønsker et mere privat rum at mødes i, kan vælge en 
af de bevarede Frederiksberg bænke langs kanten. Cyklerne er struktureret bag de 
lange bænke og langs de pladsomkransende fortove. Den nye foreslåede belysning 
samler pladsen, ved en ensartet samlende belysning på fladen. Rammen understreges 
af de historiske gaslamper langs fortovene mellem Lindetræerne.

Der skabes altså et nyt stort sammenhængende pladsrum med plads til hverdagens 
byliv, de små møder og store events. En nutidig opdaterning af pladsen med respekt 
for fortidens historier og områdets fredning.   
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Helhedsplanen for Frederiksberg Runddel indeholder et oplæg til videre drøftelse om et løft 
af pladsen. Helhedsplanen omhandler ét af flere mulige byudviklingsscenarier i det historiske 
lokalområde, og videre drøftelse af planen bør derfor ses i sammenhæng med disse. Andre 
elementer omfatter bl.a. etablering af cykelstier på Frederiksberg Allé, undersøgelse af eventuel 
ensretning af alléen i forbindelse hermed, samt håndtering af bilparkeringsudfordringer, f.eks. ved 
anlæg af parkeringskælder, eventuelt under runddelen. Ligeledes bør Helhedsplanen for Runddelen 
ses i sammenhæng med Idé og udviklingsplan for Fremtidens Allegade, der er med til at styrke 
kvarterets kulturmiljø og historie.

Helhedsplanen hviler på en forudsætning om en nænsom opdatering af ét af Frederiksbergs mest 
identitetsgivende byrum, et lokalt forankret og enestående byrum af national historisk betydning. 
Derfor baserer forslaget sig på en fastholdelse af den historiske autencitet og det klassiske udtryk. 
Samtidig bidrager Helhedsplanen med at klarlægge og styrke rummets stedsspecifikke identitet 
og stemning forenet i et samlet pladsrum. Forslaget rydder op i fortidens mange initiativer, 
trafikløsninger og inventar, så rummet i sig selv fremtræder klart og entydigt.

Den væsentligste ændring består i at parkeringspladserne fjernes og busstoppestedet flyttes, 
således at vejrummet kan indsnævres, og herved synes mindre dominerende. Belægningen på 
pladsen reetableres med fortovsfliser, chaussesten og et centralt fritlagt tæppe i det historiske 
chaussestensmønster. Omkring krydset anlægges bordurbånd for at øge tilgængeligheden. Som 
følge af den relativt store trafikmængde, herunder drejende trafik, fastholdes asfalt med tydelig 
opstribning på vejen, så trafiksikkerheden opretholdes. For at prioritere fodgængerstrømmen fra 
alléen øges fodgængerfelternes tracé.

Pladsens kotering ændres, så al belægning ligger i niveau med det omgivende terræn. Runddelen 
vil med en mere enkel kotering opfattes som et sammenhængende rum fra væg til væg, hvori kun 
vejen skærer sig ned. Lindetræernes placering, sammen med de nye lange bænke, samler pladsen 
yderligere, og skaber mulighed for mere uformelt ophold og aktivering af pladsens centrale del. 
De besøgende som ønsker et mere privat rum at mødes i, kan vælge at sætte sig på en af de 
bevarede Frederiksbergbænke langs kanten. Cyklerne er organiseret bag de lange bænke og langs 
de pladsomkransende fortove.

Den nye foreslåede belysning samler pladsen, ved en ensartet belysning på fladen. Rammen 
understreges af de historiske gaslamper langs fortovene mellem lindetræerne. 
Forslaget til Helhedsplanen for Frederiksberg Runddel anviser således et nyt stort sammenhængende 
pladsrum der stimulerer og styrker hverdagens byliv, de små møder og større events. Forslaget 
er en nutidig opdatering af pladsen med respekt for stedets kulturhistorie og områdets fredning, 
som en  differentieret, rig helhed, der understøtter byen som en langsomt voksende, komplekst 
sammensat struktur med stor fortælleværdi, der appellerer til byens borgere og gæster.
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→  Pladsens elementer 

Helhedsplan

Et stort sammenhængende gulv af chaussesten fra væg til 
væg, hvor det minimerede kryds skærer sig ned i fladen.

Store sammenhængende bænke understreger pladsens form 
og giver plads til mere ophold i solen med træerne i ryggen.

Det sammenhængende fortorv med sine store fordgængerfel-
ter skaber en klar bevægelses ramme langs pladsens kant 

De to historiske hestevandingsbrønde flyttes til de østlige hjør-
ner, hvor de bliver centrale pladsmarkører. 

Trærækker og mure skaber en klar ramme om pladsen, 
kun gennemskåret af vej og portåbning.

Det historiske tæppe forenkles og lægges fri, som et scenegulv 
på pladsens midte.
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→ Opstalt mod øst rundingen ned mod Frederksberg Allé  

Helhedsplan

chaussesten

chaussesten asfalt chaussesten chaussesten

chaussesten

chaussesten

chaussesten chaussestenfortov fortov

fortovfortov

grus gruschaussesten i farvet historisk mønster

→ Opstalt mod vest pladsen foran indgangen til Frederiksberg Have

 opstalt 1:200

 opstalt 1:200
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Helhedsplan
→  Inventar

Reference: Klassisk Falkebænk på Sankt 
Thomas Plads med åben ryg

Reference: GH-Form højrygget  
Bænk 

De nye lange bænke er placeret langs trærækkerne, 
de er strukturerende og giver plads til det nye byliv.  
Pladsens øvrige inventar har ligeledes fået en klar 
struktur. Cykelparkering er placeret bag de nye bænke 
langs fortovene. Den østlige del af pladsen er sikret med 
pullerter.  De historiske hestevandingsbrønde har fået en 
prominent plads på hjørnerne mod øst så de danner to nye 
markante visuelle fikspunkter. Pølsemanden har fået ny 
standplads langs fortovet og bussens læskur er flyttet væk 
fra pladsen. Der er forsat plads til skøjtebane inkl. skur.

De nye lange bænke skal have et særligt udtryk. Inspiration til det videre arbejde:

Projektet fastholder strukturen med Lindetræsrækker 
langs pladsen. Træernes nuværende varierende alder, 
størrelse og stand, gør dog at man i forbindelse med 
projektet skal overveje at skifte træerne på den vestlige 
del, da disse har vækst problemer. Alternativt skal  
vækstbetingelserne forbedres væsentligt. 
Træerne på den østlige side er gamle og skal skiftets i 
nær fremtid, men projekt vælger at fastholde dem for nu. 
Grundet nye trafikale oversigtsforhold tilføjes et enkelt 
træ på den østlige side.
Som noget særligt plantes tre nye træer bag trærækkerne, 
dette sker for at skabe et grønnere forløb omkring 
cykelparkering, samtidig er det en historisk reference, i 
det der på denne placering tidligere har stået træer. Disse 
træer vil fungere som markør for de bagvedliggende 
haver, ligesom træerne foran kirkegården.

affaldskurve

lange bænke

klassisk frederiksberg bænk

hestevandingbrønd 2 stk

cykelstativer

toillet/ pølsevogn/ busstop

pullert (terrorsikring)

→  Træer

eksisterende gamle Lindetræer

nyplantede fuldkronede Lindetræer 

nyplantet fuldkronede Lindetræsrække 
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→  Belysning
De historiske Frederiksberg gaslamper (uden gas) 
bevares, placeret midt mellem trærækkernes stammer. 
Der tilføjes 4 styk for at styrke følelsen af en samlet kant 
bag bænkene.  
Gittermast belysningen med den hængende 
trafikbelysning fjernes i pladsens udstrækning. 
Disse erstattes af nogle mere anonyme høje master, med 
en belysning som dels skal sikre en sikker trafikbelysning, 
men som samtidig er en homogen belysning der samler 
pladsen.

Reference: fra Frederiksberg Kommunes 
designmanual - slank allround mast på CBS 

Et fremtidigt behov og ønske om forsinkelse af regnvand 
som en del af planløsningen, kan imødekommes under 
overfladen. Området hvor dette er muligt har en 
udstrækning på ca. 900m2. Det vurderes, at der kan være 
plads til underjordisk forsinkelsesbassin i et omfang af ca. 
6-700m3 vand.
Et sådan tiltag kan finansieres via forsyningsselskabernes 
skybrudspuljer, som er takstfinansieret jf. 
rammeansøgningen, og dermed være medfinansierende 
til omlægningen af de berørte arealer på pladsen.

VIGTIGT: I projekteringen af et sådan anlæg skal man 
være meget opmærksom på, at pladsens historiske udtryk 
og programmering er afhæng af at al vandhåndteringen 
sker under overfladen, samt at alle installationer, så 
som dæksler og udluftningskanaler i forbindelse med 
anlægget, placeres så skånsomt og usynligt som muligt.  

historiske gaslamper 

nye master - samlende pladsbelysning

hængende lamper

→  Regnvands-
håndtering

indløb

udløb

underjordisk forsinkelsesbassin
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→  Trafik  

Helhedsplan

lyssignal

p-plads

busstop

kørsel med varebiler, last- og rustvogne 

De trafikale funktioner og tilgængeligheden opretholdes og 
tilpasses den nye pladsdannelse, hvor arealerne, på begge 
sider, der i dag har funktion som p-pladser inddrages, og 
busstoppestedet flyttes hvilket betyder at i alt 15 pladser 
nedlægges. T-krydset ’strammes op’ og gøres smallere 
på Frederiksberg Allé, hvorved midterhellen udgår i den 
signalregulerede fodgængerovergang. Det eksisterende 
signalanlæg tilpasses ved at omlægge ringkablet og ved 
flytning af den høje signalmast, med højt og lavt signal, til 
nordsiden af fodgængerfeltet. 

Af tidligere udarbejdede trafiktællinger fremgår, at Pile 
Allé og Allegade er betegnet som overordnet trafikvej 
med en trafikmængde pr. døgn på 10.001-20.000 (ÅDT) 
og skiltet til 50 km/t. Frederiksberg Allé er en mindre 
trafikvej, 5.001 – 8.000 (ÅDT), 50 km/t. Grundet den 
høje trafikmængde er asfaltbelægningen bibeholdt på 
vejarealet, frem for, for eksempel brosten eller granitfliser. 
Dette gør at særligt kørebaneafmærkninger fortsat vil 
fremstå tydeligt og sikre sikker afvikling af trafikken. 
Muligheden for at skifte til granit belægning på et senere 
tidspunkt er stadig til stede, hvis der vælges at lave om 
på det overordnede trafikmønster i krydset, for eksempel 
ved ensretning af Frederiksberg Allé for at gøre plads til 
cykelstier eller andre tiltag.

I den foreslåede løsning er der fortsat gjort plads til 
cyklister på et nyt smallere vejprofil på Frederiksberg Allé 
med blå cykelmarkering og tilbagetrukket stopstreger 
for tung trafik. Cykelstien langs Allegade og Pile Allé 
foreslås udvidet på strækningen frem til cykelsignalet 
med venstresving til Frederiksberg Allé for at skabe bedre 
plads til de cyklister der holder og venter ved signalet for 
at krydse vejen, imens der passerer cyklister forbi der skal 
lige ud af Pile Allé.

Det nye T-kryds er designet således at sættevogne 
og 15 m busser kan komme rundt i svingene og tilgå 
Frederiksberg Have i driftsøjemed,  når den centrale del 
af pladsen er lukket af ved skøjtebaneanlæg og andre 
events, kan haven som i dag, fortsat tilkøres på nordsiden 
via fortovet.   
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→  Trafik  

Helhedsplan

lyssignal

p-plads

busstop

kørsel med varebiler, last- og rustvogne 

De trafikale funktioner og tilgængeligheden opretholdes og 
tilpasses den nye pladsdannelse, hvor arealerne, på begge 
sider, der i dag har funktion som p-pladser inddrages, og 
busstoppestedet flyttes hvilket betyder at i alt 15 pladser 
nedlægges. T-krydset ’strammes op’ og gøres smallere 
på Frederiksberg Allé, hvorved midterhellen udgår i den 
signalregulerede fodgængerovergang. Det eksisterende 
signalanlæg tilpasses ved at omlægge ringkablet og ved 
flytning af den høje signalmast, med højt og lavt signal, til 
nordsiden af fodgængerfeltet. 

Af tidligere udarbejdede trafiktællinger fremgår, at Pile 
Allé og Allegade er betegnet som overordnet trafikvej 
med en trafikmængde pr. døgn på 10.001-20.000 (ÅDT) 
og skiltet til 50 km/t. Frederiksberg Allé er en mindre 
trafikvej, 5.001 – 8.000 (ÅDT), 50 km/t. Grundet den 
høje trafikmængde er asfaltbelægningen bibeholdt på 
vejarealet, frem for, for eksempel brosten eller granitfliser. 
Dette gør at særligt kørebaneafmærkninger fortsat vil 
fremstå tydeligt og sikre sikker afvikling af trafikken. 
Muligheden for at skifte til granit belægning på et senere 
tidspunkt er stadig til stede, hvis der vælges at lave om 
på det overordnede trafikmønster i krydset, for eksempel 
ved ensretning af Frederiksberg Allé for at gøre plads til 
cykelstier eller andre tiltag.

I den foreslåede løsning er der fortsat gjort plads til 
cyklister på et nyt smallere vejprofil på Frederiksberg Allé 
med blå cykelmarkering og tilbagetrukket stopstreger 
for tung trafik. Cykelstien langs Allegade og Pile Allé 
foreslås udvidet på strækningen frem til cykelsignalet 
med venstresving til Frederiksberg Allé for at skabe bedre 
plads til de cyklister der holder og venter ved signalet for 
at krydse vejen, imens der passerer cyklister forbi der skal 
lige ud af Pile Allé.

Det nye T-kryds er designet således at sættevogne 
og 15 m busser kan komme rundt i svingene og tilgå 
Frederiksberg Have i driftsøjemed,  når den centrale del 
af pladsen er lukket af ved skøjtebaneanlæg og andre 
events, kan haven som i dag, fortsat tilkøres på nordsiden 
via fortovet.   
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→  Etaper
Projekt er opdelt i to etaper. 

Etape 1, den østlige del. Parkeringspladserne inddrages 
til plads og krydset gøres mindre. Tillige vil der være 
mindre tilpasninger og nedlægning af bedet på bagsiden af 
trærækkerne. 
Trafikalt vil det betyde at trafikken, i en begrænset periode 
skal reduceres til færre baner og enkelte retninger skal 
eventuelt omdirigeres i en kort periode.

Etape 2, den vestlige del. Pladsen omlægges og hæves. I 
denne etape skal et eventuelt vandhåndteringsprojekt 
etableres samtidig med.  
Trafikalt vil denne etape blive påvirket i særlig grad, såfremt 
forsinkelsesbassinet anlægges, da dette vil medføre større 
jordarbejder med lastbiler, som vil påvirke trafikken i en 
periode grundet udkørsel i krydset.

Byggepladser i begge etaper er relativt komplicerede idet vi 
er midt i et af byens vigtigste kryds. Derudover vil arbejdet 
naturligvis påvirke brugen af området væsentligt. Så man 
skal være meget opmærksom på eventuelle arrangementer 
i planlægningen af byggefaserne og planlægge alternative 
adgangsveje til Frederiksberg Have for besøgende, 
driftspersonale samt brand og redning. 
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