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EKSISTERENDE FORHOLD - FOTO
I dag benyttes pladsen bag Frederiksberg
Rådhus som parkeringsplads, som virker stor
og udflydende. Gennem sammenligning med
andre kendte byrum opnås større forståelse af
parkeringspladsens størrelse og potentialer.

7.900 m2

Pladsen bag
Frederiksberg Rådhus

3.700 m2

Frederiksberg
Rådhusplads

3.000 m2

Solbjerg Plads

17.100 m2

Parterret foran
Frederiksberg Slot

20.000 m2

Isreals Plads
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INTRO
Baggrund
Med planerne om at etablere en parkeringskælder under
pladsen bag Frederiksberg Rådhus, får Frederiksberg en helt
ny mulighed for at gentænke det store byrum bag Rådhuset.
Byrummet har en helt central placering i byen, med tæt
kontakt til både Rådhuspladsen, Frederiksberg Have,
Møstings Hus og Smallegade. Loppemarkedet der
afholdes på pladsen i weekenden i sommermånederne,
er efterhånden blevet en kendt og elsket institution langt
udover kommunegrænsen. Markedet tiltrækker mange
borgere, turister og gæster og bidrager i høj grad til at gøre
Frederiksberg til en levende og attraktiv by.
Loppemarkedets succes, understreger det store potentiale
pladsen rummer for at skabe et livligt, attraktivt og grønt byrum
i hjertet af Frederiksberg.
Rapporten
Denne rapport belyser de trafikale konsekvenser af at
placere en parkeringskælder under pladsen, samtidig med
at der ses på de bylivs- og byrumsmæssige muligheder.
Herudover belyses nogle muligheder for at placere en
evt. torvehal samt evt. et annexbyggeri til Rådhuset. Det
er vigtigt at understrege, at de viste volumenstudier og
konkrete løsningsforslag stadig er på et meget overordnet og
skitsemæssigt niveau, og at en endelig løsning på pladsens
disponering kræver et længere projektforløb.
Sammenhæng
Det er i det videre arbejde vigtigt, at sikre en god balance
mellem trafikløsninger, byliv, byggeri og sammenhæng
med den omgivende by. Med den rigtige indretning og
programmering vil det være muligt at skabe et levende og
attraktivt byrum med aktivitet hele året og hele ugen. Derfor
er det også vigtigt, at der allerede i planlægningen af pladsen
tænkes i hvilke funktioner, aktiviteter, events og byliv der
ønskes på pladsen, og hvilke initiativer der skal tages for at
understøtte disse aktiviteter.
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En fornyelse af pladsen bag Frederiksberg Rådhus bør også
ses i sammenhæng med de øvrige byfunktioner omkring
Rådhuset. Det skal eksempelvis overvejes, hvilken rolle
Rådhuspladsen skal spille i fremtiden, set i sammenhæng
med pladsen bag Frederiksberg Rådhus. Herunder bør man
se på om belægningskoncepter og øvrige byrumsfunktioner
bør koordineres og fornys på tværs af de to centrale
byrum. Ligeledes kan man overveje at begrønne både
Hospitalsvej og Frederiksberg Bredgade for at skabe et mere
sammenhængende og grønt bymiljø omkring Rådhuset.
Forbindelser
Med sin centrale placering, rummer pladsen også mulighed
for at skabe nye forbindelser og sammenhænge på tværs af
byen. Især forbindelsen op mod Metrostationen, Gymnasiet,
Retten og Frederiksbergcenteret via Hospitalsvej er det
oplagt at styrke.
I dag er pladsen bag Frederiksberg Rådhus i høj grad en
plads man som fodgænger og cyklist bevæger sig udenom.
Men hvis pladsen åbnes mere op, gøres attraktiv, grøn
og lettere at krydse vil den kunne udgøre en ny levende
forbindelse mellem centrale byfunktioner.
Det lange perspektiv
Da Frederiksberg Rådhus blev opført fra1942 kan man se
der var planer om, at der skulle indrettes en rådhushave bag
det nyopførte Rådhus. I byplanvedtægten fra 1962 kan man
ligeledes finde skitser til dette haveanlæg. Så hvis der nu,
75 år senere, åbnes mulighed for at nyindrette og begrønne
området, er det en historisk vision der bygges videre på.
Frederiksberg er i høj grad kendt for sine mange grønne
parker, byrum og haver. Pladsen bag Frederiksberg Rådhus,
har potentialet til at rumme helt nye typer af markedsaktiviteter,
rekreation, events og et urbant byliv der kan supplere og
indgå i et fint samspil med de allerede etablerede byrum og
parker.
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PARKERINGSKÆLDER
Forudsætninger

Det grønne trækkes frem
Planen om at etablere en parkeringskælder under pladsen
bag Frederiksberg Rådhus ligger som forudsætning for det
følgende projekt.
Parkeringskælderen frigør plads til et nyt byrum og øger
bilparkeringskapaciteten til 412 p-pladser, hvor der er ca 250
pladser i dag.
Parkeringskælderen er skitseret med fem forskudte
niveauer med fire trapper og to elevatorer, samt tilhørende
toiletbygning. Indkørsel sker fra Smallegade vi Frederiksberg
Bredgade, og udkørsel fordeles mellem Smallegade og
Frederiksberg Bredegade. Rampen er forudsat placeret ud
for 4. Maj Kollegiet, hvor også servicebygning og bus-stop
placeres. Rampen overdækkes med espalierkonstruktion i stål
som begrønnes.
Etablering af parkeringskælder giver ikke mulighed for
at plante tæer over kælderen pga. lille afstand til den
underliggende konstruktion.

Kobling til byen

Markedsstande

Flow

FAKTA
5 forskudte niveauer
Samlet antal pladser: 415 stk
Niveau -1: 99 stk
Niveau -2: 52 stk
Niveau -3: 106 stk
Niveau -4: 52 stk
Niveau -5: 106 stk

ELEVATO

R/TRAPP

ETÅRN

Heraf:
40 stk el-biler
12 stk HC

MØSTINGS HUS

RAMPE

RÅDHUSET

Kilde: Alle ovenstående illustrationer fra “Rapport om parkeringskælder på pladsen bag Frederiksberg Rådhus”
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“Frederiksberg er en sammensat by, en mosaik af
forskelligartede miljøer bundet sammen af det grønne”
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- Frederiksberg Arkitekturpolitik, 2017

PLADSEN I FORHOLD TIL FREDERIKSBERGS SAMLEDE FORTÆLLING

FREDERIKSBERGS SÆRLIGE IDENTITET
Pladsen bag Frederiksberg Rådhus indgår i en større
kontekst og fortælling. Der er derfor behov for at tænke i
helheder, både på og uden for matriklen. Pladsen indgår i
et nært samspil med sine omgivelser, byliv og erhvervsliv og
har derfor potentiale til at styrke og udvikle Frederiksbergs
identitet.

Frederiksberg
Slot & Have

RÅDHUS
Frederiksberg Allé

CBS
Frb. Metro
Frb. Gymnasium
Errhvervsliv / handel

RÅDHUS

Ramblaen

Frederiksberg
Have

Den grønne
cykelsti

RÅDHUS

Frederiksberg Allé

Søndermarken

DEN KONGELIGE HISTORIE - Det gamle Frb.

Historien afspejler sig tydeligt i Frederiksbergs identitet
og i byens struktur. Pejlemærker som Frederiksberg Slot,
Frederiksberg Have og Frederiksberg Allé fremstår sammen
med bla.a. Søndermarken som formidlere af Frederiksbergs
kongelige historie.
”Frederiksberg Allé blev anlagt som pragtgade for kongen
og hoffet. Slottet, Søndermarken, og Frederiksberg
Have udgjorde et stort barokanlæg med fikspunkt på
Frederiksberg Bakke. Frederiksberg Have blev siden
omlagt til romantisk have.”
- Frederiksberg Arkitekturpolitik, 2017
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I dag fremstår Frederiksberg Allé som en smuk allé i byen,
hvor mange promenerer om afenen og på fridage. Den udgør
yderligere - sammen med Allégade - byens kulturstrøg med en
række teatre og restauranter. Frederiksberg Have er i dag et
af byens store populære grønne åndehuller.
Pladsen bag frederiksberg Rådhus ligger på kanten af den
kongelige historie, ved indgangen til Frederiksberg Have.

DEN BYINTEGREREDE VIDENSBY - Det nye Frb.

Ligesom jernbanen satte skub i industribyen har metroen
været med til at sætte skub i Frederiksbergs omdannelse
fra industriby til vidensby. Uddannelsesinstitutioner ligger
centralt placeret i byen og er en iøjnefaldende del af byens
fysik – flere ligger som perler på en snor langs metroens
forløb. Campusområderne er i dag identitetsskabende og
en integreret del af byen, som skaber liv rundt omkring på
Frederiksberg med sine omkring 30.000 studerende og
forskere.
Pladsen bag Frederiksberg Rådhus ligger et stenkast
fra Solbjerg Plads med Frederiksberg Gymnasium, CBS,
Frederiksberg Metro st. og en lang række byfunktioner, såsom
Frederiksberg centret, retten på Frederiksberg samt bibliotek.

FREDERIKSBERG BUNDET SAMMEN AF DET GRØNNE

”Frederiksberg er storbyens grønne hjerte. Man ser det
allevegne – det er en del af byens sjæl og karakter.”
- Frederiksberg Arkitekturpolitik, 2017
Det er i høj grad de grønne byrum som binder Frederiksberg
sammen. Grønne forbindelser hvor bløde trafikanter kan
bevæge sig sikkert og attraktivt mellem byens mange
rekreative oplevelser, vidensinstitutioner og erhvervsliv.
Pladsen bag Frederiksberg Rådhus ligger i spændet mellem
det grønne kongelige Frederiksberg og vidensbyens Rambla
ved Solbjerg Plads. Spændet imellem dise lokaliteter har
dog en mindre grøn karakter og fungerer ikke som grønne
forbindelser.
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CBS

Frb
Centeret

BYINTEGRERET VIDENSBY

Retten

Smallegade

POTENTIEL GRØN FORBINDELSE
RÅDHUS

Frederiksberg Have
Frederiksbe

rg Allé

FORBINDELSER

DEN KONGELIGE HISTORIE
Frederiksberg Slot

PLADSEN BINDER DE NÆRE OMGIVELSER SAMMEN
Pladsen bag Frederiksberg Rådhus ligger i spændet mellem
det kongelige Frederiksberg og den byintegrerede vidensby
ved Solbjerg Plads. Intentionen er at skabe en synlig grøn
forbindelse mellem de to tyngdepunkter, som udvider
Frederiksbergs store grønne netværk af attraktive forbindelser.
Pladsen bag Frederiksberg Rådhus kan udvikles i forlængelse
af Frederiksberg Have, som et grønt byrum der rækker helt
ud til Smallegades kant. Hermed kan bymiljøet i Smallegade
styrkes i kraft af det øgede byliv, handel og events der bliver
plads til på en fornyet plads.
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“Det af byplanvedtægten omfattede område udlægges til offentlig
parkeringsplads og rådhushave (herunder eventuelt underjordisk
parkeringsanlæg), museumsbygninger eller andre bygninger til offentligt formål.”
- §3 Grundenes benyttelse, Byplanvedtægt nr 11, 1962

HISTORIE

FRA LANDSBY TIL STORBY
Steder udvikler sig med tiden. Nye krav og ønsker sætter sine
spor. Et historisk tilbageblik tydeliggør disse spor, som kan
betegne en oprindelig idé, den gode fortælling eller en vigtig
historisk begivenhed.
Middelalderbyen Solbjergs historiske bymidte lå, hvor pladsen
bag rådhuset ligger i dag. Den var tæt bebygget og med tiden
voksede byen omkring. Senere blev den centrale placering
attraktiv for et nyt rådhus, som blev bygget mellem 1942 og
1953.

SOLBJERG BYMIDTE

RYDNING
RÅDHUSET

i Byplanvedtægten fra 1962 kan man se, at den oprindelige
idé for pladsen bag rådhuset var at anlægge en rådhushave
med et mindre parkeringsanlæg tættest på rådhuset. Visionen
for en rådhushave var også udgangspunktet da 4.maj
kollegiet blev anlagt. Her forestillede man sig en rådhushave
i sammenhæng med Frederiksberg Have, hvor kollegiet lå
ud til.

4. MAJ KOLLEGIET

KORT FRA 1866

KORT FRA 1947

KORT FRA 1972

•

•

•

Landsbyen Solbjergs historiske bymidte.

Rådhuset bliver bygget mellem 1942 og 1953.

•
•
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4 Maj kolleriet blev opført i 1950/51 ud fra idéen om at
ligge ud til en rådhushave i forlængelse af Frederiksberg
Have.
Kommunen reserverer arealet bag rådhuset til en
fremtidig udvidelse.
Den sidste rest af landsbyen Solbjerg nedrives.
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Pladsen bag
Frederiksberg Rådhus
Den indre
rådhushave
Frederiksberg
Rådhusplads

RÅDHUSHAVERNE
Byplanvedtægten fra 1962 illustrerer den oprindelige idé
om en grøn Rådhushave, hvor Frederiksberg Bredgade
nedlægges og erstattes af et grønt areal. Løst omkring i det
grønne er placeret mindre ophold/legearealer samt gangstier.
En rådhushave, som vokser sammen med gadekæret og
Trafikafvikling er placeret op mod rådhuset, hvor der også er
parkering.
Rådhuset råder også over en smuk og rolig indre Rådhushave,
som i dag fremstår lidt lukket og afskærmet.
Der er et stort potentiale for at aktivere den indre Rådhushave
ved at åbne den op mod omgivelserne og knytte den visuelt
stærkere sammen med pladsen bag Rådhuset

4. MAJ KOLLEGIET

BYPLANVEDTÆGT NR 11., 1962

DEN INDRE RÅDHUSHAVE

DEN INDRE RÅDHUSHAVE ER AFSKÆRMET
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STEDETS GRØNNE KARAKTER

FREDERIKSBERG HAVE MØDER BYEN MED BAROKKENS FORMSPROG
Pladsen bag Frederiksberg Rådhus ligger på kanten af
Frederiksberg Have, et af Frederiksbergs store attraktioner og
en del af den kongelige historie.
Frederiksberg Have blev anlagt i fransk barokstil som
slotshave til Frederiksberg Slot, kongens sommerresidens,
omkring år 1700. Men tidernes idealer ændrede sig og i den
sidste del af det 18. århundrede blev både Frederiksberg
Have og Søndermarken omlagt til romantisk landskabshave
med inspiration fra England. Barokkens stramme, kvadratiske
former og akser blev erstattet af ”naturlig” tæt beplantning
med slyngede stier, små søer, vandfald og mere, hvor man
kunne gå på opdagelse.
I transformationen fra barok til romantisk blev få dele af
barokhaven bevaret. Anlægget omkring Frederiksberg Slot
står stadig med alléplantager, parterre og tydelige akser
skærer sig over Roskildevej og ned gennem Søndermarken.
Også Frederiksberg Allé fremstår klart og markerer
majestætisk ankomsten til haven. Barokkens stramme
formsprog står frem, når Frederiksberg have møder byen.

Frederiksb

erg Allé

Frederiksberg Slot
Parterre, tydelig akse mellem bygning og landskab
Frederiksberg barok have

Pladsen bag Frederiksberg Rådhus ligger i spændet mellem
haven og byen. En ny fortolkning af barokkens formsprog i
en moderne kontekst ville kunne underbygge frederiksbegs
særlige identitet og egenart.

Frederiksberg romantisk have
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Allégade
Akser, et forløb af haverum
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Flow

Stigende højde beplantning

Allé pla

ntage

Det lukk

ede

Forløb af

haverum

Det åbn

e

Samspil
m
bygning l.
og land

skab

NEDBRYDNING AF SKALA GENNEM KOMPOSITION AF HAVERUM

Alléplantagen

Kontraster - det lukkede/det åbne

Stigende beplantningshøjder

Forløb af haverum

EN MODERNE PLADS INSPIRERET AF BAROKKENS FORMSPROG
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4

Frederiksberg Centret

CBS

BYCENTRUM
METRO

BYCENTRUM
METRO

NYT FODGÆNGERFLOW

Bibliotek

BEVÆGELSE PÅ KRYDS OG TVÆRS

Bibliotek

Frederiksberg
Gymnasium
Retten

Retten

Frederiksberg
Gymnasium

Brandstation

Brandstation

Falkoner Centret

s Vej

lsvej

Smalleg

ade

PARKERING

En etableringen af en ny åben og grøn plads vil sansynligvis
betyde, at fodgængere på vej mod Frederiksberg Have
fremover også vil krydse over pladsen som supplement
til adgangen via Andebakkesti. Hvis dette yderligere
understøttes af en ny adgang til Frederiksberg Have, direkte
fra pladsen (ved Møstings Hus) vil dette yderlige skabe et
nyt flow, liv og aktivitet på tværs af pladsen. Det særlige miljø
omkring gadekæret bevares og miljøet på Andebakkesti vil
blive fastholdt.

Hospita

Peter Bang

Lukket

s Vej

Hospita

Peter Bang

lsvej

vej

vej

Falkoner Centret

Lukket

Forbindelsen mellem Frederiksberg Have og det nye
Frederiksberg bymidte sker i dag langs Andebakkesti og
via Hospitalsvej. Andebakkesti er en fodgængerpassage
med et hyggeligt miljø på kanten af gadekæret, hvorimod
Hospitalsvej er en traditionel gade med beboelse der ikke
i sit udgangspunkt er planlagt som bydelsforbindelse.
Fodgængere bevæger sig i høj grad i dag i periferien af
pladsen frem for på tværs.

Frederiksberg Centret

CBS

Gl. Kong

evej

Gl. Kong

evej

Grøn plads

INDGANG
FREDERIKSBERG HAVE

INDGANG
FREDERIKSBERG HAVE

Hospitalsvej foreslås også begrønnet med en allé, dette vil
sammen med en nyanlagt attraktiv grøn plads og være med
til at forbinde det nye bymidte og Frederiksberg Have via en
grøn korridor.

I DAG
•

Bevægelsen af fodgængere sker i dag
hovedsageligt i periferien af pladsen

FORSLAG
•
•

Nye muligheder for uhindret bevægelse over pladsen
Udvidelse af det grønne net på Frederiksberg, som
forbinder byens mosaik af miljøer - det gamle og det nye
Frederiksberg.

13

// PLADSEN BAG FREDERIKSBERG RÅDHUS

DEC

JAN

NOV

12

FEB

VINTER

parkering

MARTS
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9
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NY RYTME & FUNKTIONER

AUG

3

ÅRET RUNDT

APRIL

W

SEP

DAGEN I GENNEM

loppemarked

6

MAJ
JULI

SOMMER

JUNI

Pladsen bag Frederiksberg Rådhus huser i dag det
meget populære Frederiksberg loppemarked, som fylder
pladsen med lopper og liv lørdag til søndag gennem
hele sommerhalvåret. Resten af tiden benyttes pladsen
udelukkende som parkeringsplads.
Ved at flytte parkering under jorden i parkeringskælder, opstår
potentialet for at skabe gode rammer for nyt byliv , natur og
oplevelser på pladsen.
For at dette kan lykkes, er det vigtigt med en åben
programmering, hvor ting kan ske, og mennesker og events
kan indtage rummene i hverdagen og ved særlig lejligheder,
gennem årets sæsoner, som enkelt personer og i grupper,
som barn, ung, voksen og ældre.
For at imødekomme dette, foreslås at pladsen inddeles i
mindre rumligheder i forskellig skala med forskellige karakterer
og tilbud. Der arbejdes med en indre rådhushave, en plads,
en alléplantage, gadekæret og en blomsterhave.
Disse rumligheder giver også nye muligheder for udadvente
aktiviteter og snlighed for områdets allerede etablerede
erhvervsliv og institutioner.

En åben programmering, hvor ting kan ske, og
mennesker og events kan indtage byrummene
- i hverdagen og ved særlig lejligheder...

ALLÉPLANTAGEN

KLASSISK FREDERIKSBERG
MØSTINGS HAVE

ÅNDEHULLET

PLADSEN

EVENTS FOR ALLE GENERATIONER
MOBILITET
DEN INDRE
RÅDHUSHAVE
BLOMSTERHAVEN

BEPLANTNING SOM PROGRAM

HAVERUMMENES FORSKELLIGE PROGRAMMER
14

KULTUR & FORDYBELSE

24/7
365 DAGE
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24
bar

21

3

restaurant

kultur

HANDEL
DAGEN IGENNEM

18

6

shopping
café

HANDELSLIV

9

15
12
frokost

Pladsen bag Frederiksberg Rådhus er i dag omgivet af et
stærkt erhvervs-, handels- og kulturliv. Ved en tilgængelig,
attraktiv og rummelig plads vil der være gode muligheder for
at opnå en stærk synergi mellem det allerede etablerede byliv
og den nyeindrettede plads.
Man kunne forestille sig, at butikker og kulturinstitutioner
deltager i markedsdage, events og ved pop-up
arrangementer. Herudover vil et styrket byliv, flere mennesker
og mere liv på og omkring pladsen skabe en øget synlighed
og opmærksomhed på området.
Ved en bevidst satsning på at skabe liv over hele året, både
i hverdage og i weekender skabes også nye muligheder for
områdets erhvers- handels og kulturliv.
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Et byrum, der supplerer og understøtter
Smallegades eksisterende handelsliv og skaber
mulighed for nye synergier...
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PLADSEN
DEN INDRE
RÅDHUSHAVE

BYRUM I FORSKELLIGE SKALAER - MED FORSKELLIGE PROGRAMMER
DEN INDRE RÅDHUSHAVE
KULTUR & FORDYBELSE

Den indre rådhushave er et mere sluttet rum med ro til den
lille pause eller til fordybelse. I hverdagene kan en mindre
konstruktion med et udendørsbibliotek underbygge den
eksisterende stemning og invitere folk ind ved at tilbyde
et kulturtilbud. Det kunne også være et træ med en musik
installation.
Rådhushaven kan aktiveres i weekenderne ved at åbne op for
kulturarrangementer, som debatter og litteraturarrangementer,
hvor havens eksisterende trappe kan danne en smuk scene.
Møstings Hus afholder allerede sådanne arrangementer, men
den indre rådhushave kunne give mulighed for udvidelse af
kapacitet.

ET MUSIKTRÆ

ÅR		
HELE UGEN		

Året rundt
9-16

ET UDENDØRSBIBLIOTEK

ÅR		
HELE UGEN		

YOGA

Året rundt
9-16

ÅR		
WEEKEND		

Juni-Aug
10

KULTURARRANGEMENTER - litteratur og debat

ÅR		
WEEKEND		

Juni-Aug
12

PLADSEN

EVENTS FOR ALLE GENERATIONER

Pladsen er en åben flade, som kan huse større forsamlinger.
Her kan afholdes det populære loppemarked, et cirkustelt
kan slås op, teatrene på Frederiksberg Allé kan lave popup forestillinger, og om vinteren kan skøjtebanen ved
Frederiksberg Runddel bliver aflastet en smule. En mindre
pavillon på pladsenvil kunne huse en mindre café, hvor
borgere, erhvervsliv og rådhusets medarbejdere kan mødes
over en god kop kaffe, Der kunne måske også etableres en
quik-skranke for borgerservice. Pavillonen åbner muligheden
for et hverdagsprogram.
CIRKUSPLADS

ÅR		
FRE-SØN		

SKØJTEBANE

ÅR
HELE UGEN

16

Dec-Feb
10-22

DANS UNDER ÅBEN HIMMEL

Juli
20

ÅR		
ONS		

SOMMERBIO
ÅR
LØR

Juni
21.30

TEATER

ÅR
TIRS

August
20

Juni-Aug
18

LOPPEMARKED

ÅR		
WEEKEND		

April-Okt
9-15

EN TELEFONKIOSK - ET KAFFETÅRN

ÅR		
HELE UGEN		

Året rundt
8-18
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BYRUM I FORSKELLIGE SKALAER - MED FORSKELLIGE PROGRAMMER

N
GADEKÆRET

ALLÉPLANTAGEN

O

J

F
M

ÅR

S

Blomstrende træer

D

A

A

SAKURA

M
J

J
12

DAG

9

3

6

Skiften gennem sæson
PROMENERE

ALLÉPLANTAGEN

KLASSISK FREDERIKSBERG

Alléen er et kendt og historisk motiv på Frederiksberg.
Alllén er dér, hvor man promenerer om søndagen på sin vej
mod Frederiksberg have, og hvor den franske inspiration
understreges med muligheden for at spille petanque på
gruset. Alléen består af klassiske lind og suppleres med
blomstrende træer, som springer ud i foråret. Der skabes en
årlig begivenhed, hvor plantagen pynter sig med farver og
markerer forårets ankomst.
Ydereligere danner plantagen en unik lokation for
langbordsmiddage under oplyste træer, hvor bl.a. 4.maj
kollegiets beboere kunne markere deres sommerferies
begyndelse.

MIDDAGE UNDER TRÆKRONERNE

ÅR		
FRE		

Juni
20

PETANQUE

ÅR
HELE UGEN

April-Sep
10-12

PROMENERE OM SØNDAGEN

ÅR
WEEKEND

Året rundt
12

SAKURA

ÅR
HELE UGEN

Marts-Maj
9-22

GADEKÆRET
ÅNDEHULLET

Det eksisterende grønne åndehul omkring Møstings Hus
udvides og forstærkes. Her er hyggelige stunder med picnic
og afslapning.
Kulturen i Møstings Hus trækkes ud, og giver mulighed for
et legende forhold til kunst og kultur. Dette kunne bl.a. være
en skulptur, som vækker børns nysgerrighed eller en mindre
udendørs jazzkoncert. Sidstnævnte kunne evt. afholdes i
samarbejde med Café Svejk, som ligger ud til gadekæret.

PICNIC, AFSLAPNING OG HYGGE

ÅR		
HELE UGEN		

Maj-Aug
10-22

LIVE MUSIK VED VANDET
ÅR		
LØRDAG

Maj-Aug
20

KUNSTEN RYKKER UD

ÅR		
HELE UGEN		

Året rundt
10-20
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BLOMSTERHAVEN

BYRUM I FORSKELLIGE SKALAER - MED FORSKELLIGE PROGRAMMER
N
O

D

J

F
M

ÅR

S

ROSENHAVE
Udvidelse af eksisterende

A

A

M
J

J

Dufte

12
9

DAG

3

EN URTEHAVE

6

BLOMSTERHAVEN

BEPLANTNING SOM PROGRAM

Blomsterhaven foran 4. Maj Kollegiet giver gennem sin
beplantning mulighed for at skabe oplevelser gennem året –
evt. varierende gennem sæsonerne.
Oplevelsen af beplantning er ikke bare visuel, men også
sanselig. Dufte spredes, sommerfugle tiltrækkes og nogle
planter kan man smage på. Beplantningsoplevelserne
henvender sig til store og små, unge og ældre.

Smage
EN SOMMERFUGLEHAVE

Sanseoplevelser

Her Kan de unge fra Kollegiet hænge ud og læse, institutioner
kan se på vækster og planter og årstides skiften kan følges i
kraft af planternes blomstring og vækst.
FORÅRETS BLOMSTER
Påske - markering af helligdage
ÅR
HELE UGEN

Året rundt
Hele dagen

EN ROLIG STUND
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DEN LILLE PAUSE

DUFTE OG FLOTTE FARVER
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5
HOVEDGREB

1.

2.

3.

4.

MOBILITET

EN RÅDHUSHAVE OG EN BYPLADS

FREDERIKSBERG HAVE - FORTOLKNING AF ET FORMSPROG

NY RYTME

Ved at etablere en ny underjordisk parkeringskælder udvides
parkeringskapaciteten i området betragteligt. Samtidig frigøres
plads til byliv, fodgængere og cyklister. Ind- og udkørsel samles
og reguleres og der sikres adgang for alle.

Den historiske vision om at etablere en rådhushave
gennemføres sammen med en multianvendelig byplads.

Pladsen bag Frederiksberg Rådhus ligger i spændet mellem
haven og byen. Det er intentionen at skabe et nyt byrum med
inspiration fra barokkens formsprog.

Pladsen bag Frederiksberg Rådhus indrettes multianvendeligt
med mulighed for varierede aktiviteter gennem dagen og året –
for alle generationer.

24/7
365 DAGE
Ved at skabe klare områder for hhv. parkering, trafik, byilv og
bløde trafikanter opnås velfungerende og funktionelle forhold
for alle brugergrupper.

Den oprindelige idé ved opførelsen af Rådhuset var, at
etablere en grøn rådhushave bag rådhuset, der dannede en fin
overgang mellem Frederiksberg Have og byen.

I transformationen fra barok til romantisk have blev dele af
barokhaven bevaret, der hvor haven møder den resterende by.
Dette gør sig gældende for allébeplantningen ned ad Frederiksberg Allé og anlægget omkring slottet, på begge sider af
Roskildevej.

Frederiksberg er en tæt bebygget by, hvor det er nødvendigt at
udnytte den begrænsede plads. Det er derfor påtrængende at
tænke flere funktioner på samme plads, som afløser hinanden
gennem året og døgnet, samt henvender sig til en stor
målgruppe – Frederiksberg er generationernes by.
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6
TRE LØSNINGSFORSLAG
På de følgende sider vises tre forskellige disponeringer af
pladsen. Grundlæggende er det de samme arkitektoniske
elementer der indgår, men de forskellige trafikale løsninger
giver forskellige indretninger.
I alle tre forslag etableres kiss & Ride, samt taxaholdeplads
tæt ved rådhusets hovedindgang. Der foreslås ny
dobbeltrettet cykelsti langs Frederiksberg bredgade og
Cykelparkering suppleres med nye pladser langs cykelstien.
Frederiksberg Bredgade foreslås nedlagt henover pladsen.
Det grønne areal og gadekæret ved Møstings Hus udvides
mod Smallegade og mod øst. Der etableres et nyt grusbelagt
areal med tætte rækker af allé-træer som overgang mellem
gadekærsarealet og pladsen, kaldet Plantagen. Det
nuværende hegn og lukkede hæk, forudsættes åbnet

Frederiksberg Rådhus

op, ud mod den renoverede plads. Centralt på pladsen
etableres en ca 4.000m2 belagt plads, der er forberedt til
loppemarked, markedsplads, events og udendørsservering.
På pladsen er placeret nedgange med trapper og elevatorer til
parkeringskælder.
Der placeres en let én-etages pavillonbygning på pladsen
med supplerende elevator og trapper til p-kælder samt
toiletter, depotrum og servicefaciliteter til pladsen. Herudover
kan der gøres plads til en mindre café med udendørsservering
ved pavillonen. Selve pladsen forudsættes let sænket med to
trin for at indramme pladsen. Langs Smallegade etableres en
lang integreret bænk der vender mod syd med mulighed for
ophold og udsigt til pladsens skiftende liv.

Pavilion

Pladsen omkranses af tætte allérækker af træer, udenfor den
underliggende parkeringskælders areal.
Mod Smallegade, overfor Hospitalsvej, åbnes trærækken
op, så der skabes en visuel kontakt mellem Hospitalsvej og
Pladsen.
Ud for 4.maj kollegiet etableres opholdsarealer i grus, med
plads til staudehaver, siddepladser bålpladser etc. Kaldet
Blomsterhaven. Der foreslås en ny adgang til Frb.Have
umiddelbart vest for Kollegiet, så der skabes en mere direkte
kontakt mellem pladsen og Frb. Have.

4. maj kollegiet

Møstings hus

Evt. ny åben passage
Den indre
rådhushave

Blomsterhaven
Álleplantagen
P-kælder

1:75020
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LØSNING 1
TRAFIK
Bilkørsel til og fra parkeringskælderen sker foran Rådhuset,
som gør det muligt at kombinere kørsel til parkeringskælder
med kiss & ride, korttidsparkering og taxaholdepladser. Indog udkørsel sker ved Smallegade, hvor trafikken reguleres
med lyssignal. Trafikløsningen sikrer et samlet pladsrum med
fri bevægelse for bløde trafikanter, samt prioritering af den
vigtige forbindelse mellem Hospitalsvej og Frederiksberg have
for cyklister og gående.
Hospita

lsvej

INDRETNING
Frederiksbergs populære loppemarked kan afholdes på
pladsen, som på grund af sin størrelse gør det muligt at
øge markedets størrelse en smule. Indretningen af pladsen
udformes så den er multianvendelig med plads til en lang
række events og aktiviteter over hele året og på alle dage.

Allé

Hospita

lsvej

Chikane

Lyssigna

l
Smallega

de

Smallegad

e

Allé
plantage
Lyssigna

l

Kiss n Rid
e - Taxa
Indkørsel

Pavillion

Udkørsel

Gadekær

Nedkørse

l

Rådhusets
tæppe

Gårdhave

Blomsterhave
Frederiks

berg Bre

degade

Nedkørsel
Ophold

TRAFIKDIAGRAM

Kollegie

forplads

Kollegie have

Eksisterende eller lukning

Frederiksberg Have
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Hospita

lsvej

Smallegad

e

Lyssignal
Indkørsel

Nedkørse

l

Frederiksb

erg Bre

TRAFIKDIAGRAM
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degade

Hospita

TRAFIK
Denne løsning disponerer overordnet byrummet på samme
måde som i det tidligere gennemgåede forslag, men afviger
i forhold til bilkørsel til og fra p-kælder der her er ensrettet fra
Smallegade.
Nedkørsel til p-kælder er ligeledes placeret mod syd/øst.
Udkørsel fra p-kælder sker langs Frederiksberg Bredegade,
som udmunder i Allégade. Dette løsningsforslag vil
sansynligvis kræve en opgradering af krydset ved Allégade,
som i dag er en del af Frederiksberg Rådhusplads.
Denne løsning giver mulighed for fri bevægelse over pladsen
for bløde trafikanter, hvor pladsrummet opfattes som
sammenhængende. Samtidig kan indkørsel kombineres med
kiss & ride, korttidsparkering og taxa foran rådhuset.

lsvej

LØSNING 2
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LØSNING 3
TRAFIK
Denne løsning placerer rampen til parkeringskælderen i
forlængelse af Hospitalsvej, samtidig med at forbindelsen til
Frederiksberg Bredegade opretholdes. Byrummet opdeles i to
som har hver sin funktion som hhv. markesplads og rekreativt
areal. Kiss & Ride, taxaholdeplads og korttidsparkering
placeres i hjørnet ved Frederiksberg Bredegade, mindre
synlig fra Rådhusets hovedindgang. Dette løsningsforslag vil
sansynligvis kræve en opgradering af krydset ved Allégade,
som i dag er en del af Frederiksberg Rådhusplads.

Hospita

lsvej

Lukket

vej

INDRETNING
Dette forslag vil kræve en anden disponering af
parkeringskælderen, end i det indhentede projekt til
parkeringskælder, som ligger som forudsætning for dette
studie. Der vil stadig være mulighed for et øget rkreativt grønt
areal samt plads til loppemarked, events og kulturliv. Dog
vil sammenhængen på tværs af pladsen blive mindre pga.
barrierevirkningen fra rampen.

Pavillion
Lyssignal
Smallegad

Nedkørse

l

e

Frederiks

berg Bre

degade

TRAFIKDIAGRAM
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View fra området ved gadekæret mod Rådhuset
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7
VOLUMENSTUDIER
Der er gennemført en række volumenstudier for at belyse
konsekvenserne ved at opføre byggeri på arealet.
Dels er der lavet et studie der belyser muligheder for at
anbringe et annexbyggeri til rådhuset på mellem 4-8.000 m2
og dels er der undersøgt konsekvenserne ved at anlægge en
torvehal eller altenativt en let overdækning der ligeledes kunne
rumme markedsaktiviteter. Dette vil naturligvis begrænse
brugen af pladsen til bylivsmæssige og rekreative formål, men
ved en velovervejet placering vil et byggeri af en begrænset
størrelse muligvis kunne indgå i samspil med en nyindrettet
plads.

PLACERINGS MULIGHEDER FOR ANNEXBYGGERI TIL RÅDHUSET

REFERENCER
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Flow

VOLUMENSTUDIE 1
ca 4.500 m2
5 etager

View set fra Smallegade ved Rådhuset

View set fra Smallegade ved gadekæret

View set fra Smallegade ved Rådhuset

View set fra Smallegade ved gadekæret

Dette forslag viser ca 4.500m2 byggeri placeret i pladsens
sydlige side. Tanken er, at byggeriet i sin underetage
integrerer rampen til parkeringskælderen. Mellem 4.maj
kollegiet opstår et mindre byrum der kunne få en havelignende
karaktér. Placeringen respekterer sigtelinjerne fra Smallegade
mod Rådhuset og Møstings Hus. Placeringen giver mulighed
for at der stadig kan etableres en større byplads med
rekreative- og markedsfunktioner

Flow

VOLUMENSTUDIE 2
8.000 m2
5 etager

Dette forslag viser ca 8.000m2 byggeri placeret i pladsens
nordlige side ud mod Smallegade. Arkitektonisk lukkes
husrækken og der dannes en mere lukket plads end i dag.
Der vil stadig være plads til en byplads med rekreative- og
markedsfunktioner, men den vil være langt mindre synlig end
i dag
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VOLUMENSTUDIER

PLACERINGSMULIGHEDER FOR TORVEHAL

REFERENCER
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Sigtelinje

w
Flo

VOLUMENSTUDIE 3
2000 m2

View set fra Smallegade ved Rådhuset

View set fra Smallegade ved gadekæret

Dette forslag viser et ca 2.000 m2 overdækket markedsareal
i pladsens vestlige side. Under halvtaget kan anbringes
mindre lukkede enheder, men tanken er at skabe et
transparant overdækket areal der respekterer kigget i
øjenhøjde på tværs af pladsen.

Frederiksberg Rådhus

4. maj kollegiet

Overdækning

Møstings hus

Evt. ny åben passage
Den indre
rådhushave

1:750

Blomsterhaven

P-kælder
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Flow

VOLUMENSTUDIE 4
1000 m2

View set fra Smallegade ved Rådhuset

View set fra Smallegade ved gadekæret

View set fra Smallegade ved Rådhuset

View set fra Smallegade ved gadekæret

Dette forslag viser en ca 1.000 m2 lukket markedshal i
pladsens østlige side.
Markedshallen vil i nogen grad begrænse kigget i øjenhøjde
fra Smallegade ind over pladsen. Placeringen giver
mulighed for at der stadig kan etableres en større byplads
med rekreative- og markedsfunktioner

Flow

VOLUMENSTUDIE 5
1500 m2

Dette forslag viser ca 1.500 m2 lukkede markedshaller
placeret i pladsens nordlige side ud mod Smallegade.
Arkitektonisk lukkes husrækken og der dannes en mere
lukket plads end i dag. Der vil stadig være plads til en
byplads med rekreative- og markedsfunktioner, men den vil
være langt mindre synlig end i dag
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Flow

VOLUMENSTUDIE 6
300 m2

View set fra Smallegade ved Rådhuset

View set fra Smallegade ved gadekæret

Dette forslag viser en helt åben plads og have, hvor der
kun placeres en mindre pavillon på ca. 300 m2 i pladsens
nord/østlige hjørne. Pavillonen indeholder trappe og
elevator til parkeringskælder samt toiletter, service og evt.
en mindre caféfunktion med udendørsservering. Forslaget
prioriterer et multianvendeligt byrum med maksimal plads til
bylivsfunktioner, marked og rekreation.

REFERENCER
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View fra området ved gadekæret mod Rådhuset
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