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1: Facadeparti med hovedport til Fre-
deriksberg Slot, set fra Roskildevej. 
Bygningens sokkel står fri. 

2: Roskildevej. Frederiksberg Bakke 
set mod Vesterbrogade. 

3: Foran porten omkring 1920-1940 
med brostensbelægning. 

4: 1943 Frederiksberg Bakke. Udsigt 
mod Søndermarken, fra pladsen foran 
Frederiksberg Slot

Stedet
Krydsningen mellem aksen, der 
går gennem Frederiksberg Slot og 
Roskildevej, er et særligt punkt. 
Det er det højeste punkt på Frede-
riksberg, og det er et historisk vig-
tigt punkt, hvor kongemagten 
mødte bondestanden og borger-
skabet. Men det er også et meget 
presset punkt. Det har aldrig 
været tanken, at tung trafik skulle 
køre så tæt på porten til Frede-
riksbergs eneste slot og et af Kø-
benhavns smukkeste slotte. Gen-
nem tiden har Roskildevej bredt 
sig ud til siderne, og portalens to 
gaslamper står nu usikkert på kan-
ten til vejen. Kulturlagene har gen-
nem tiden lagt sig tungt på toppen, 
så terrænet nu er hævet, og slot-
tets sokkel er ved at blive dækket.    

Opgaven 
Vi ser det som én af projektets vig-
tige opgaver dels at give mere 
plads foran slottets port og dels 
sænke terrænet på toppen. I vores 
forslag flytter vi Roskildevej 90 cm 
mod syd, så fortovet bliver 90 cm 
bredere. Og vi regulerer terrænet 
30 cm lavere, så slottes sokkel 
synliggøres, og man kører lidt op 
til porten. Den halvcirkulære grus-
flade i centrum af parterret buler 
også unødvendigt op, og det har 
hele tiden være meningen, at den 
skulle ligge lavere.

Vi opfatter ikke stedet som et 
byrum, hvor man tager ophold, 
men som et landskabsrum, der 
indgår i parterreanlægget og re-
sten af Søndermarken. Vi vil med 

vores løsning sikre, at slottet igen 
bliver centrum i det samlede slots-
anlæg med Frederiksberg Have og 
Søndermarken med et gadeforløb, 
der bliver en del af slotsanlæggets 
helhed som en forplads, og ikke 
som en gennemskærende gade.

Arkitektonisk udtryk 
Belægningens koncept er, at des 
højere hastighed des mindre 
enhed. Kørebanen har således 
brosten som den helt lille enhed, 
cykelstien har granitfliser i mindre 
formater, og fortov har granitfliser 
i større formater. Dermed tegnes 
et mønster for strækningens tre 
færdselsområder, og epicenteret 
på bakkens top markeres af en cir-
kel, hvor fortovets belægning træk-
kes hen over kørebanen, som det 
også gør i overgangen mod vest. 
Cirklen går igen flere steder i an-
lægget.

For at markere, at her sker der 
noget særligt, og her skal hastig-
heden ned og for at samle land-
skabsrummet, foreslår vi, at de to 
høje vejarmaturer erstattes af 
seks lavere parkarmaturer af 
typen CitySwan, som også er an-
vendt i parterrehaven
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Dispositionen omkring Frederiks-
berg Slot er meget formel og det er 
det eneste spor der er tilbage af den 
oprindelige barokke plan. En opteg-
ning af geometrien viser, at cirklen har 
været styrende for kompositionen. 

Det nye parterreanlæg, der blev 
anlagt 2010, danner forbindelse til de 
to grupper af lindetræer på begge 
sider af slottet, kaldet quinconce, så 
det samlede anlæg udgør en helhed. 
Fornyelsen er ikke en rekonstruktion, 
da kildematerialet var for usikkert, 
men en fri fortolkning, der henviser til 
det tidligere barokanlæg.

Materialer 
Vi mener, at nordisk - og dermed 
også dansk - granit, er det rigtige 
materiale at anvende på dette hi-
storisk vigtige sted, der er bygget 
af danske materialer på en sokkel 
af bornholmsk sandsten.

På cykelsti og fortov foreslår vi 
granitfliser, der giver en plan og til-
gængelig overflade. Mønstret be-
står af fire forskellige nordiske far-
ver med 50% bornholmsk, som 
kan være Helletsbakke og Mose-
løkke og 50% svensk granit, som 
kan være Rød Bohus og Halmstad. 
Og for at signalere forskel på de to 
arealer, adskilles de af en 30 cm 
bred mørk bordursten, som kan 
være Blå Rønne. 

Ældre foto bevidner, at Roskildevej 
på toppen tidligere var befæstet 
med brosten, og måske ligger de 
der stadig under asfalten, men er 
sandsynligvis ikke genanvendelige. 
Vi mener derfor, at det er den rigti-
ge løsning med brosten på køreba-
nen, som dermed også vil signale-
re lavere hastighed. Vi foreslår, at 
brostenene lægges i et buet skif-
ter, som, foruden at det er smukt, 
også vil styrke belægningen sta-
tisk, og skulle der komme forskyd-
ninger i befæstelsen, så ses det 
ikke, som det gør ved lige skifter.

Anlægspraktik 
Vi vil foreslå, at belægningen læg-
ges i en ubunden grusopbygning 
med grusfuger, og vi har gode erfa-
ringer med at sætte brosten i 
slotsgrus. Dette for at spare på en 

betonopbygning, hvor der med en 
cementbundet fuge også skal være 
en cementbundet bundopbygning; 
altså en betonplade. Det er dyrt og 
uhørt besværligt, når der skal gra-
ves til ledninger. Med en grusop-
bygning er det derimod enkelt at 
fortage opgravninger og reparatio-
ner af belægningen.

De anviste brosten fra Holland 
mener vi ikke er optimale, da de er 
alt for ens på alle leder. En god 
brolægning, der skal kunne mod-
stå det store færdselstryk, der er 
på dette sted, skal opbygges af 
brosten med variation af højder, og 
de skal have en konisk form, hvor 
stenene bliver spidse nedadtil, så 
de kan binde til gruset. Vi har en le-
verandør, der kan levere de rette 
nordiske sten med slidt overflade, 
som er fra gader i København og 
Frederiksberg. Og det til en pris, 
der er noget billigere end de hol-
landske sten.

Vi foreslår et klassisk vejprofil med 
ensidig afvanding af fortov og cy-
kelsti ud mod kørebane og en mar-
kant pil-højde på kørebanen, så 
regnvand hurtigt ledes ud til ren-
destenen. Vi foreslår, at der sup-
pleres med fire regnvandsriste for 
at nedsætte erosion af fugerne i 
rendestenen.
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Ved at reducere højden på toppen af bakken med ca. 30 cm i siderne og 10 cm foran porten skabes der en smukkere plads foran slottet og 
slottets sokkel bliver synliggjort igen.

Ved at flytte kørebanen 90 cm væk fra slottets risalit, udnyttes grusarealet mellem cykelsti 
og hegnet ind mod Søndermarken og der skabes plads til et bredere fortov forbi porten. 

Vi vil give slottet sin værdighed tilbage ved at:

Give mere plads til slottets portal, så den opleves  
mindre klemt

Reducere terrænhøjden, så slottet får sin højde   
tilbage 

Skabe sammenhæng mellem slot og Søndermar-  
kens parterre

Vi vil sikre de trafikale forhold ved at:

Reducere trafikhastigheden med en belægning   
der signalerer lav fart

Sikre supercykelstien med en plan belægning

Sikre de gåendes mulighed for at krydse vejen

Sikre tilgængelighed for alle
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Oversigtsplan 1:500

QUINCONCE

PARTERRE

Adam Oehlenschlager

GRUSPLADS

GRANITPLADS

CYKELSTI MED GRANITFLISER

KØREBANER MED BROSTEN

FORTOV MED GRANITFLISER

OVERGANG

NYE PARKLAMPER

QUINCONCE
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Illustration / Planudsnit 1:50

BROSTEN, BLANDET NORDISK SLIDTE

CYKELSTI, FLISER BLANDET NORDISK, MODULMÅL 60 CM

FORTOV, FLISER BLANDET NORDISK, MODULMÅL 90 CM

CHAUSSÉSTEN

EKSIST. HEGN

SLOTSGRUS BROSTEN I PORT

BORDURSTEN, LYSNING 2 CM

KANTSTEN, LYSNING 2 CM

PLADS MED GRANITFLISER

EKSIST. GASLAMPER

CIRKEL I MØRK GRANIT

BORDURSTEN, LYSNING 10 CM

KANTSTEN, LYSNING 12 CM
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Snit 1:50

Slidte nordiske Københavnersten med variation i højden. Lageret hos Zurface på Prøvestenen kommer fra Køben-
havn og Frederiksberg.

Store granitfliser i varierende størrelser og farver på Vester 
Voldgade.

Store granitfliser i varierende størrelser og farver ved Ribe 
Domkirke.




