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Indledning
Platanvej har været lukket for gennemkørende biltrafik
siden 2011 som følge af anlæg af station på Metro City
Ringen på hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Allé.
Den ny station forventes at stå klar i anden halvdel
af 2019.
Trafikale udfordringer
Medmindre der besluttes andet, vil Platanvej samtidig
igen blive åbnet for gennemkørende biltrafik, hvilket
forventes at resultere i 10.000-15.000 gennemkørende
biler dagligt. Samtidig vil to A-bus linjer få rute via
Platanvej, hvilket indebærer 24-32 busser per time
i myldretiden. Hertil kommer, at der allerede i dag
er betydelig cykeltrafik på Platanvej (5.000-8.000
cykler dagligt) og ikke mindst fodgængere og
lokaltrafik i bil til og fra de mange boliger i området.
Scenarier med og uden gennemkørende trafik
Dette notat skitserer en række mulige scenarier for
design af Platanvej. Scenarierne kan groft sagt opdeles
i to kategorier: En kategori hvor forudsætningen er
den gældende beslutning om at genåbne Platanvej for
gennemkørende biltrafik og en kategori hvor forudsætningen er, at gennemkørende biltrafik ikke er tilladt.
Formålet med notatet er at bidrage til grundlaget for
en dialog med beboere og andre interessenter om
trafikomfang og design af Platanvej samt bidrage til
forvaltningens arbejde med at forelægge sagen for
det politiske niveau. Af samme grund er scenarierne
blot skitseret på et overordnet koncept-niveau.
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Mere detaljeret design afventer interessent-dialog
og politisk beslutning om den videre proces.

Indhold
Notatet består af følgende afsnit:
- Introduktion af Platanvej

Notatet er bestilt af Frederiksberg Kommune og
udarbejdet af Gehl med bistand fra MOE Tetraplan.
Som led i arbejdet er gennemført stikprøve-tællinger på Platanvej samt workshop med en række
medarbejdere fra Frederiksberg Kommune, hvor
scenarier blev diskuteret og indledende skitseret.

-

Beskrivelse af det principielle valg; åbne eller
ikke genåbne for gennemkørende biltrafik og
overordnede trafikale
konsekvenser heraf samt overblik over
mulige scenarier

-

Beskrivelse og illustration på konceptniveau
af 4 scenarier for en fremtidig Platanvej.
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Platanvej
og to A-busser vil få rute ad Platanvej.
Frederiksbergs grimme ælling
Historisk var Platanvej en vej der, som navnet antyder,
var præget af plataner. I dag er den nærmere den
grimme ælling blandt Frederiksbergs veje – domineret
af bilparkering og vejareal og med et noget rodet
udtryk. Oprindeligt er den anlagt af gartner Hintze, der
har plantet de platantræer, som gaden har fået sit navn
efter omkring 1866. Platanvej har historisk været i tråd
med Frederiksbergs identitet som haveby og har tidligere været præget af villaer. På hjørnet ved Vesterbrogade
ligger stadig gartner Hintzes villa, mens langt de fleste
andre villaer er revet ned. Enkelte andre ligger der dog
stadig, men klemt inde mellem høje, nyere bygninger.

N

200 m
Figur 1: Platanvej placeret mellem Frederiksberg Allé og
Vesterbrogade

Platanvej er tæt bebygget; mange mennesker bor på
vejen. Hertil kommer, at Platanvej er en af de vigtigste
forbindelser mellem Vesterbrogade og Frederiksberg
Allé og sammen med Bülowsvej, Madvigs Allé og
Vesterfælledvej udgør en populær ringforbindelse.
Med åbningen af metroen på hjørnet af
Frederiksberg Allé og Platanvej bliver vejen
i endnu højere grad et trafikalt knudepunkt,
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Alt i alt har gaden et varieret udtryk, men også et udtryk
der kan virke rodet eller decideret planløst. En opstilling af forskellige scenarier for gaden er derfor
også en anledning til at kaste et helhedsblik på
Platanvej. Enkelte af scenarierne ser derfor ud over
matrikelgrænser og adresserer fx. forhaver for netop
at se på helheden og hele oplevelsen af Platanvej.
Mange projekter i nær fremtid
I andet halvår 2019 åbner Metroen på hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Allé, hvilket både giver et nyt
trafikalt knudepunkt og et nyt byrum med Madkulturens
Hus som mødested på hjørnet. Det tilføjer en anden
type liv til Platanvej, der ellers er domineret af boliger,
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dog med butikker, service og rekreative tilbud lige rundt
om hjørnet i både den ene og anden ende – særligt mod
Vesterbrogade. Derfor kommer der en anden balance i
gaden med åbningen af metroen og Madkulturens Hus.
Ud over metro forplads bliver der som del af metroprojektet anlagt cykelstier på Platanvej nærmest
Frederiksberg Allé. Spørgsmålet om hvorvidt
cykelstierne skal fortsætte hele vejen til Vesterbrogade
som oprindeligt planlagt, eller om der er en anden
løsning er et akut spørgsmål at få besvaret.
Buslinjerne vil være en del af Platanvejs liv; det samme
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Figur 2:
Tal fra tælling (Gehl) i
morgen-spidstimen 11.
oktober 2018. 25 børn på
cykel.
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Mange interesser
De mange kommende projekter illustrerer
også, at der er mange med direkte interesse i
Platanvejs fremtid. Organisatorisk er vejen også
interessant med sin beliggenhed på skillelinjen til
Københavns Kommune og faktisk med en lille del
af vejen beliggende i Københavns Kommune.

13/13

27/41

Parkering
En betydelig del af gaderummet er disponeret
til bil-parkering. Gaden har i dag 54 offentlige
p-pladser, fordelt på skrå- og langsgående parkering.
Personer med Frederiksberg licens kan parkere
ubegrænset, mens øvrige har gratis to-timers
parkering og derefter skal betale pr time. Hertil
kommer enkelte handicap-pladser. Desuden er der
ca. 190 private parkeringspladser, der grænser op
til gaden, og ca. 100-200 parkeringspladser fordelt
på 4 private parkeringskælde og flere garager.

10/15

5/8

2/9

Privat parkering i garage
Privat parkering på overflade
Offentlig parkering på gade
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vil de mange cykler og flere fodgængere. Men det store
spørgsmål her og nu er, om betydelig biltrafik igen bliver en del af Platanvejs daglige liv. Hvis vejen bibeholder
sin status som trafikvej – og dermed som hidtil planlagt
genåbner for gennemkørende biltrafik, når metrostationen er anlagt – vil det markant påvirke gadens liv.
Der er altså flere anledninger til at spørge, hvilken
karakter Platanvej skal have i fremtiden.

Tal = biler/antal P
Frb kommune, aften,
tirs 29. januar 2019
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Langtidsparkering
(> 3,5 timer)
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43%
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Figur 3: Registrering af parkering på
Platanvej og tilgrænsende arealer
(Gehl, tirs d. 11.12 2018). Frb kommune
har i januar 2019 foretaget tilsvarende
registrering. Gennemsnitlig belægning
for privat og offentlig parkering
tilsammen var da 65% dag og 73%
aften.

Langtidsparkering
(> 7,5 timer)

Cirkel diagram: Antal
biler 11. dec parkeret
på Platanvej mere end
2 timer. NB: Dette er et
konservativt bud, da en
del biler i løbet af dagen
blev flyttet en plads eller
to eller vendt.
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Figur 5: Såkaldt ruteneg, der viser hvorfra bilerne på Platanvej i følge 0modelberegningerne vil komme.
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udført af MOE Tetraplan viser, at en åbning af Platanvej
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At afgøre, om Platanvej skal genåbnes for gennemkørende biltrafik eller forblive som en vej uden
gennemkørende biltrafik, er centralt for alle drøftelser
af mere præcist design.
I dette kapitel skitseres kort de forventede trafikale
250
konsekvenser af de to muligheder for såvel Platanvej
som for parallelgaderne. Afslutningsvist gives et overblik over den række af forskellige principielle scenarierer for Platanvej, der er identificeret, og det sammenfattes, hvilke af disse det er besluttet at beskrive nærmere
i næste kapitel.
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Modelberegninger
Modelberegningerne er udført af MOE Tetraplan ved
hjælp af trafikmodellen OTM (version 6.1). Modellen beregner trafikken i hovedstadsområdet og dens fordeling
på transportmidler og ruter under givne forudsætninger
vedrørende infrastrukturens udbygning samt udviklingen i byplanmæssige og demografiske forhold i
regionen.
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Med og uden gennemkørende biltrafik
- konsekvenser og mulige scenarier
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Modelresultater
Beregningerne for 2025 afspejler en situation, hvor
Cityringen er åbnet ligesom andre større infrastrukturprojekter i hovedstadsområdet samt den forventede
befolkningsudvikling og udvikling i antal arbejdspladser
er indregnet. Ved at sammenholde de to modelberegninger for 2025 tegnes et billede af, hvad en åbning af
Platanvej vil have af trafikale konsekvenser. Figur 4
viser ændringerne i trafikbelastningen i 2025 ved en
åbning af Platanvej ift. en situation, hvor vejen fortsat
er lukket for gennemkørende biltrafik.

Visse dele af Frederiksberg Allé vil opleve et trafikfald ved genåbning

To A-bus linjer vil køre på Platanvej, 24-32 busser i timen i dagtimerne
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Af figuren ses yderligere, at der beregnes en trafikstigning på de veje, der ligger i forlængelse af Platanvej.
Der beregnes en stigning i trafikbelastningen på ca.
3.500 køretøjer per hverdagsdøgn på Vesterfælledvej
og en stigning på knap 6.000 køretøjer på Madvigs
Allé nord for Platanvej. Dermed beregnes, at der ved
en åbning af Platanvej vil være en trafikbelastning på
ca. 16.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn på Madvigs Allé
og ca. 26.000 køretøjer på Vesterfælledvej. Åbningen
påvirker hele strækningen fra Vesterfælledvej til Åboulevarden. Der ses således en beregnet stigning i trafikbelastning på ca. 2.600 køretøjer per hverdagsdøgn på
Bülowsvej.
Stigningen i trafikken på strækningen Vesterfælledvej
– Platanvej – Madvigs Allé – Bülowsvej aflaster de
omkringliggende veje. Her beregnes et fald i trafikken
på Pile Allé på ca. 2.700 køretøjer. Ligeledes aflastes
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Kingosgade med ca. 2.400 køretøjer per hverdagsdøgn.
Frederiksberg Allé aflastes med ca. 1700 køretøjer
på strækningen fra Alhambravej til Platanvej men vil
omvendt opleve en mindre stigning mellem Platanvej/
Madvigs Allé og Pile Allé. Samme tendens gør sig gældende for Gl. Kongevej.
En række mindre parallelgader mellem Platanvej og
Pile Allé har i dag en vis sivetrafik mellem Frederiksberg Allé og Vesterbrogade. Denne trafik må forventes
at falde ved en genåbning af Platanvej, men der er tale
om så beskedne trafikmængder, at modellen ikke tager
højde for dem.
Eftersom også ture, der i dag sker ad ruter langt fra
Platanvej, vil blive påvirket (fx. på Ring 2 langs havnen)
må en åbning af Platanvej for gennemkørende biltrafik
forventes netto at generere mere biltrafik gennem
Frederiksberg Kommune end dagens situation, hvor
Platanvej er lukket for gennemkørende biltrafik.

Udvalgte scenarier for Platanvej
En lang række scenarier for trafikforhold på
Platanvej er mulige, alt efter hvordan forhold
som omfang og type af bilparkering, cykelsti
-ikke cykelsti, busser-ikke busser, justering af
matrikel grænser-ikke justering og gennemkørsel for biler-ikke gennemkørsel kombineres. I
alle scenarier er gennemkørende bustrafik en
forudsætning.

-

En visualisering

-

En plantegning

-

To sektions snit

-

Bud på konsekvenser sammenlignet med at
Platanvej genåbnes for gennemkørende biltrafik
uden designmæsige ændringer

-

Gennemgang af temaer eller varianter særligt
relevante for det pågældende scenarie, men
typisk også med relevans for andre scenarier

På de følgende sider gennemgås 4 scenarier for
Platanvej. Scenarierne kan groft sagt opdeles i
to kategorier:

Mere detaljeret design afventer interessent-dialog
og politisk beslutnng om den videre proces. Som et
led i detaljeret design vil også eksempelvis endelig
balance mellem grønne elementer og bilparkering
skulle fastlægges.

-

En kategori hvor forudsætningen er den
gældende beslutning om at genåbne
Platanvej for gennemkørende biltrafik

Navn

Cykelsti

Gennemkørende
biltrafik

Antal bil
p-pladser
**

Antal
træer
**

Ekstra
byrum/
mere
fortov

-

En kategori hvor forudsætningen er, at
gennemkørende biltrafik ikke er tilladt.

Eksisterende
forhold 2010

Nej

Ja (ca
11.000
biler/døgn)

54

5

-

1) “Trafikvej med
cykelsti”

Ja

Ja
Ca. 13.000
biler/døgn

15-20

5-10*

Nej

2) “Cykel &
Busgade”

Nej

Nej
Ca 3.000
biler/døgn

28-33

15-25*

Middel

3) “Bygaden”

Nej

Nej
Ca 3.000
biler/døgn

15-20

15-30*

Meget

4) “Trafikvej med
cykelsti og max
parkering”

Ja

Ja
Ca. 13.000
biler/døgn

50-55 stk

7-10*
(fældes
ca. 9 stk)

Nej

Scenarierne er skitseret på overordnet konceptniveau og udvalgt ud fra en kombination af, at de
vurderes at være de mest realistiske og et ønske
om at illustrere spændvidden i mulighederne.
For hvert scenarie er udarbejdet følgende:

Figur 6: Overblikstabel, 4 scenarier for Platanvej.
*nye træer er et mix af store træer/plataner og mindre
træer
** antal bil p-pladser og træer er opgjort for Platanvej excl.
metro-området.
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Fakta om Platanvej i dag

-

5 træer (på offentligt areal)

-

600-800 cykler i den travleste
time (morgen), 5.000-8.000 cykler
dagligt på en hverdag

-

100-150 gående i den travleste
time (eftermiddag), 800-1.500
gående dagligt

-

Lokal biltrafik, anslået <1.000 biler
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Kilder:
1
Baseret på Gehl stikprøve-tællinger og
Frederiksberg Kommune slangetælling Oktober
2018; Bylivsregnskab Frederiksberg Allé,
Frederiksberg Kommune, 2016.
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Trafikvej med cykelsti
Scenarie 1

13 000

Platanvej genåbnes for busser
og gennemkørende biltrafik.
Der anlægges cykelsti, evt.
kombineret med kortere
strækning af cykelbane.
Skråparkering konverteres til
langsgående parkering af plads
og sikkerhedshensyn. Løsning
matcher gadens status som
trafikvej.

.

ca. 13.000 biler
forventes køre på
Platanvej når/hvis
den åbnes op i 2019

Forudsætninger:

-

Cykelsti (eller cykelbane)
på hele strækningen
Gennemfart for biler (ca.
13.000 biler/døgn)
Langsgående parkering
hvor muligt
Ingen ændring af
matrikelgrænser
Gadens status som
trafikvej fastholdes
Forventet antal træer: 5-10
Bil p-pladser: 15-20

Gehl — Making Cities for People
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Scenarie 1

5

Have
Privat

P
2

2

.7

6.5

2

.8

2

2

Matrikelgrænse

-

B-B

Fortov

-

-

Betydelig trafikvolumen
Ingen opholdsmuligheder
langs gaden og smalt fortov
Antal p-pladser reduceret
til 15-20 pladser (et ikkeslynget vejforløb skønnes at
give plads til 20-25 pladser)
Enkelte flaskehalse hvor
kun plads til cykelbane eller
kun cykelsti i en side af
vejen (se sektion A)

2

Matrikelgrænse

-

-

Kørebane
bus + bil

2
Cykelsti

-

Cykelsti kobler til det
omkringliggende netværk og
metropladsen
Let slynget forløb for visuelt
at indikere andet og mere end
en trafik-korridor
Parkering placeret på
begge sider af vejen, så pareal bidrager bedst muligt
til at reducere støj fra
gennemkørende biltrafik
Lidt flere træer end i
scenarie 0

0.75 Flexzone

-

Cykelsti
Fortov

Scenario 2
Section B-B

Trafikale og byrumsmæssige konsekvenser:

6.5

2

Parkering
0.75 Flexzone

2 2

Matrikelgrænse

Trafikvej med cykelsti

1.5 2
Cykelsti

1.5

2

6.5
Kørebane
bus + bil

<2
Fortov

Fortov

Have
Privat

A-A

Mangel på plads til
svingbaner og cykelsti

A

Ikke nok plads til kørebane
og cykelsti i denne zone
(alternativ s.12)

alternativ for
skråparkering, se side 13
Co

A
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Fortov

Cykelsti

Bilparkering

Park

Cykelbane

Nyt træ

2 4 6 8 10
Meter

20

Trafikvej med cykelsti
Scenarie 1

Variant B / Cykelsti med
lige forløb

Variant A / Cykelsti og fortov
udvidet over matrikelgrænse
I forbindelse med eventuel
projektering af dette scenarie
er de 2 flaskehalse centrale at
vurdere i detaljer.

IRMA

Flaskehals 1
Vesterbrogade

Konsekvenser:

-

-

-

Findes der ekstra plads
i den sydlige ende af
Platanvej, kan der også
på denne del af gaden
anlægges traditionel
cykelsti i standard-bredde
Flaskehals 1: Indgås der
aftale om at overskride
matrikelgrænsen en smule
helt op til Vesterbrogade
(Sorte Hest siden), kan
cykelsti formentlig føres
helt frem til Vesterbrogade
samtidig med, at det
nuværende antal svingbaner
for busser og biler
fastholdes og eventuelt
forbedres
Flaskehals 2: Indgås der
aftale om at overskride
matrikelgrænsen en smule
ud for Sorte Hest samt ved
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Flaskehals 2

Ved Sorte Hest

-

Kommunegrænse

Fortov

Matrikel grænse

Eksisterende fortov

Cykelsti

Der foreligger allerede
tegninger af denne variant
(udført af Cowi)

Lejerbo en smule længere
mod nord, hvor Platanvej er
smallest, kan der formentlig
også her etableres både
cykelsti og ordentligt fortov
(2 m)
En eventuel mindre
udvidelse af Platanvej
nærmest Vesterbrogade
forventes ikke at have
konsekvenser for antal bil
P-pladser

Konsekvenser:
-

-
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Et lige gadeforløb
indebærer plads til
yderligere et par bil
P-pladser (+4-6 pladser)
Et lige forløb giver et mere
monotont gadeforløb, der
kan resultere i at lidt flere
bilister kører for hurtigt

Trafikvej med cykelsti
Scenarie 1

Tema / Krydsningsmulighed vs.
fodgængerovergang

Variant C /
Skråparkering

Genåbnes Platanvej for
gennemkørende biltrafik,
bør det overvejes, hvordan
muligheden for at krydse
gaden til fods kan styrkes.
Det kan ske eksempelvis
via fodgængerovergang,
”støttehelle” eller hævet flade –
eller en kombination heraf.

Fastholdelse af dagens løsning
med delvis skråparkering.

Konsekvenser:
-

Hævet flade

Eksisterende støttehelle på
Platanvej

Fodgængerovergang

Gehl — Making Cities for People

Nyere støttehelle
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At fortov og cykelsti på den
ene side af Platanvej på
længere stykke formentlig
skal reduceres til 1,5 m.
fortov og 1,5 m. cykelsti.
I så fald skal muligvis i
stedet anlægges cykelbane
da 1,5 m. er under normal
minimumsbredde for
cykelsti (cykelbane
etableres via hvid
stribe fremfor kantsten
som markering mod
biltrafikken)
At trafiksikkerheden
forringes som følge af at
biler bakker ud i kørebanen
At løsningen er i strid med
Frederiksberg Kommunes
trafiksikkerhedspolitik
At antal bil P-pladser kan
øges sammenlignet med
langsgående parkering

Cykel & busgade
Scenarie 2

Trafikdæmpet. Busser og cykler
deler kørebane, Gennemkørende
biltrafik ikke tilladt. Hastighed
på kørebanen på de cyklendes
præmisser, slynget gadeforløb.
Maximalt grøn gade og mere
byrum.
Forudsætninger:

-

-

-

Ingen gennemkørende biltrafik,
adgang kun for beboere (ca. 3.000
biler/døgn)
Skilte angiver at gennemkørsel
forbudt for biler, ingen fysisk
”blokering” for biler
Kørebaner 3,25 m, busser kører i
cykeltrafikkens tempo
Hastighedsbegrænsning 30 km/t
Skråparkering laves om til
langsgående parkering
Ingen ændring af
matrikelgrænser
Hastighedsbegrænsning 30 km/t
Forventet antal træer: 15-25
Bil p-pladser: 28-33 (p-pladser
fastholdt i videst muligt omfang)
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Matrikelgrænse

Cykel & busgade
Scenarie 2

2

Strategi for at sikre lokal
bilindkørsel, se s. 17

ll a

5

2
Grøn
zone

6.5

2

Strategi for at undgå at
biler kører ind, se s. 17

ge

A
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1.5

Tegning af aktuelt
metroforslag

B

Co

1.5

Fortov

A

Have
Privat

A-A
2

Alternativt skråparkering,
se side s. 16

6.5
Kørebane
bus + cykel

Flex zone

Have
Privat

2

2

6.5

Fortov

-

3.5

5

Matrikelgrænse

-

2

2

P

P
2

3.5

Fortov

-

B-B

Matrikelgrænse

-

-

Ekstra køretid for busser som følge
af lav hastighedsgrænse (Ingen
gennemkørsel for biler vil formentlig
kompensere for dette visse tider af
døgnet)
Kan opleves utrygt at cykle sammen
med busser
Nabogaderne vil have dagens
trafikbelastning (og dermed mere
trafik end hvis Platanvej åbnes for
gennemkørende biltrafik)
Ingen fysisk blokering af
gennemkørende biltrafik kan føre til
en del ulovlig gennemkørsel
Politi godkendelse af særligt denne
løsning kan være usikker. Movia
vil formentlig også foretrække en
anden udformning

2

Flex zone

-

-

6.5
Kørebane
bus + cykel

Parkering

-

Plads til bredere fortov, til grønt
og opholdsmuligheder
Rolig hastighed hvor cyklerne
sætter tempoet skaber en god
boliggade
God plads til cykler (kører på
kørebane der er bredere end
cykelsti)
Bilparkering reduceret til 28-33
pladser

2
Parkering

-

2
Fortov

Trafikale og byrumsmæssige konsekvenser:

Cykelsti møder
cykelgade se s. 16

B
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Fortov

Cykelsti

Bilparkering

Park

Cykelbane

Nyt træ

2 4 6 8 10
Meter

20

Cykel & busgade
Scenarie 2 - Varianter
Variant A / Normal gade
uden cykelgade status

-

-

P

B-B
2

-

-

2

2

1,5

2
Fortov

Konsekvenser:

8m
Kørebane
bus + cykel

Matrikelgrænse

Konsekvenser:

2

Flexzone

Fastholdelse af skråparkering.

2

Grøn parkering

4 m brede kørebaner (fremfor 3,25
m), bustrafik i normal hastighed

Mødet mellem Metro-sektion, der
anlægges med cykelsti og den
resterende gade - der i dette scenarie
er uden cykelsti - bør have ekstra
opmærksomhed. Det gælder særligt
i retning mod Vesterbro (sydsiden).
En indledende vurdering er, at skiftet
fra cykelsti til cykelgade bør ske
på en lige strækning, så personer
på cykel ikke - som det delvist er
tilfældet på Istedgade i dag - ryger
fra cykelstien i en skrå vinkel ud
foran bussen. Derudover er det
særligt vigtigt at involvere Movia
og deres chauffører i design af dette
scenarie, forudsat det besluttes
at igangsætte projektering, da et
succeskriterie vil være at designe en
cykelgade, der også giver busserne
ordentlige forhold. Herunder at give
chaufførerne gode betingelser for
at vurdere og tilpasse kørslen efter
hvornår og hvordan personer på
cykel dukker op på kørebanen.

Fortrv

Tema 1 / Møde med
metropladsen

Grøn parkering

Variant B / Skråparkering
fremfor langsgående parkering

Have
Privat

P
8

2

2

2

5

Vejbanen optager 1,5 m mere end i
hovedvariant med smal kørebane,
dermed mindre plads til fortov,
ophold og/eller grønt
Busser kan køre hurtigere og
behøver ikke tilpasse sig til
cykeltrafikkens hastighed - mere
støjende og utrygt for beboere, og
folk der går og cykler
Mindre plads til personer der cykler,
der nu skal køre i siden af vejen
Antal parkeringspladser uændret
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-

At trafiksikkerheden forringes
som følge af at biler bakker ud
i kørebanen med risiko for at
busser og cykler
At løsningen er i strid med
Frederiksberg Kommunes
trafiksikkerhedspolitik
Reduceret plads til fortov,
ophold og/eller grønt
At antal bil P-pladser kan
øges sammenlignet med
langsgående parkering
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Uden cykelsti (scenarie 2 & 3)

Med cykelsti (scenarie 1 & 4)

Cykel & busgade
Scenarie 2 - Varianter
Tema 2 / Grøn gade

Platanvej har potentiale til at blive
en markant grøn gade og dermed
understøtte Frederiksbergs
fokus på træer og andet grønt
i bybilledet. Gadens navn gør
det kun ekstra nærliggende,
at en opgradering af Platanvej
også indebærer et markant
løft af gadens grønne kvaliteter
til glæde for både beboere
og forbipasserende. Lyngby
Hovedgade er et eksempel på,
hvordan en allé med plataner af
høj kvalitet kan berige en gade.
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Tema 3 / Regulering
af biltrafik
Det er en forudsætning for
scenarierne i dette notat at Platanvej
har gennemkørende bustrafik. I
scenarierne uden gennemkørende
biltrafik er det en design- og
reguleringsmæssig udfordring at
sikre dels gennemkørsel for busser,
dels ingen gennemkørsel for biler.
Løsningen på den udfordring er
en central del af projekteringen,
hvis det besluttes at gå videre med
et scenarie uden gennemkørende
biltrafik. Indledende overvejelser vedr.
problematikken:
Konsekvenser:
-

-

Fasthold indkørsel for biltrafik kun fra
Vesterbrogade. Beboerkørsel tillades
og det angives at gaden er lukket for
gennemkørsel, dog cykler og busser
undtaget
I Frederiksberg Allé enden etableres
tydelig skiltning og eventuelt mindre
fysiske foranstaltninger ved indkørsel
fra Madvigs Alle/fra Frederiksberg
Allé, der markerer indkørsel forbudt
for biler (og motorcykler). Ikke i første
omgang egentlig blokade af biler via
pullerter eller ”busgrav”
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-

-

Fremskudt skiltning kan overvejes,
så det allerede tidligt på Madvigs Allé
fremgår, at der ikke er indkørsel til
Platanvej for biler
Tiltag til at markere at
gennemkørende biltrafik ikke er
tilladt skal være etableret inden
Metro stationen og det tilhørende
stykke af Platanvej åbner. Dermed
undgås det, at forholdende først
ændres til gennemkørsel tilladt,
og så skal ændres ”tilbage”
til gennemkørsel forbudt, når
eventuelle anlægsarbejder på

-

-

-

Platanvej er afsluttet
Forberedelse skal ske i dialog med
Politiet, så færdselspoliti i perioden
efter åbning for busser er ekstra
tilstede
Der skal ske en løbende opfølgning
og vurdering af, om der er behov
for supplerende foranstaltninger
for at sikre at forbuddet mod
gennemkørsel i bil overholdes
Allerede i projekteringsfasen bør
tages højde for udformning, i tilfælde
af at egentlig fysisk spærring af
biltrafik viser sig nødvendig

Bygaden
Scenarie 3

En grøn gade med nye byrum,
en aktiv kantzone og en mere
menneskelig skala via nye
bygninger i lille skala. Attraktiv
fodgængergade, gennemkørende
biltrafik ikke tilladt. Hastighed
på kørebanen på de cyklendes
præmisser, slynget gadeforløb.

Forudsætninger:

-

-

-

-

Design tænkes på tværs af
matrikelgrænser
Ambition om at skabe gode
opholdsmuligheder og maximal
begrønning
Ingen gennemkørende biltrafik,
adgang kun for beboere (ca.
3.000 biler/døgn)
Reorganisering af bilparkering
på tværs af offentlig og privat
parkering
Forventet antal træer:
15-30
Bil p-pladser: 15-20
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Bygaden
Scenarie 3

Trafikale og byrumsmæssige konsekvenser:

-

2

6.5
Kørebane
bus + cykel

2

2.5

3.5

5
Have
Privat

Flex zone

-

1.5

Parkering

-

-

Procesmæssigt tidskrævende
Kræver større investeringer.
Omvendt er der formentlig
mulighed for at kombinere
kommunale og private
investeringer
Nabogaderne vil have dagens
trafikbelastning (og dermed
mere trafik end hvis Platanvej
åbnes for gennemkørende
biltrafik)

Fortov

-

-

Have

-

Blok A

B-B

P

Platanvej - facade og kantzone

2

Blok D

6.5
Kørebane
bus + cykel

1.5 >2

Ny
plads!

Fortov

Have
Privat

Flex zone

Eksempel på kantzoner
(Vandkunsten)

Fortov

Der kan skabes en attraktiv
opholdsgade med stærk identitet
Der kan skabes en attraktiv
fodgænger forbindelse mellem
Vesterbroggade og Frederiksberg
Allé
Potentialet i den nye Metrostation
udnyttes i højere grad
Mulighed for nye funktioner i
stueetager og nye bygninger/
Eksisterende kantzone
pavilloner i mindre
skala
Gaden opleves som
sammenhængende og ikke opdelt
efter forskellige ejerforhold
Antal p-pladser på gaden reduceres
til 15-20, planlægning af parkering
på tværs af privat og offentlig
parkering kan potentielt give bedre
eller uændret adgang til parkering
for beboere og samtidig frigøre
areal til beplantning, træer og
bedre byrum

Fortov

-

Blok D

A-A
2

Co

A

Gehl — Making Cities for People

ll a

ge

2

Tilpassninger til
aktuelt metroforslag

B

A

Eksisterende kantzone

1.5

6.5

Platanvej - facade og kantzone

B
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Kørebane

Bilparkering

Fortætning/pavillion

Have

Entré bolig

Entré virksomhed

Fortov

Plads

Cykelsti

2 4 6 8 10
Meter

20

Bygaden
Scenarie 3

Tema 1/
Platanvej som nyt mødested

Det taler for, at en markant opgradering
af Platanvej bør overvejes, en opgradering
hvor målene kunne være:
-

-

-

At skabe en endnu bedre boliggade og en
mere menneskelig skala
Nye byrum og funktioner hvoraf nogen
primært henvender sig til beboere i
området både børn og voksne, andre også
til de mange forbipasserende uanset om
de er på cykel, til fods eller med bus på vej
til og fra metroen
En grøn gade af høj kvalitet der matcher
de mange nutidige og fremtidige brugere
af gaden
Et byrum for mennesker frem for en
korridor for holdende og kørende biler
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Pladser og
opholdsmuligheder
langs vejen

Tydeligere
fodgængerprioritet ved
krydsningspunkt med
Vesterbrogade

Platanvej som en grøn
og attraktiv kobling
God kobling for gang og
cykling

Tydeligere
fodgængerprioritet ved
Koblinger på tværs, krydsningspunkt med
hvis muligt
Frederiksbergs Allé

20

Frederik
sbergs A
llé

Vesterbrogade

Platanvej er en vigtig forbindelse mellem
Vesterbro og Frederiksberg. Åbningen af
en metrostation på hjørnet af Platanvej
og Frederiksberg Allé vil kun gøre
Platanvej endnu mere central og til en
gade som endnu flere mennesker vil
færdes på. Samtidig vil metrostationen
blive et af de vigtigste skiftepunkter
mellem bus og metro. Hertil kommer,
at der allerede i dag er rigtig mange
mennesker, der bor på Platanvej.

Bygaden
Scenarie 3

Tema 2 / Nye og bedre byrum

Variant / Samtænk fortov og
forhave-arealer

Tema 3 / Aktive kanter

I dag er der på Platanvej en
række huller i facaderækkerne
og omfattende privat
bilparkering. Der er mulighed
for i samarbejde med beboerne
og de private grundejere at
udvikle nye byrum med grønne
og rekreative aktiviteter.
Nærmest metroen kan der
også være tale om fx et marked
eller anden funktion med mere
bred tiltrækning. Nye byrum
kan kombineres med nye huse
eller pavillioner i mindre skala
således at der skabes et mere
varieret og aktivt facadeforløb,
eventuelt i kombination med at
noget af den nuværende private
overflade parkering konverteres
til underjordisk parkering.

Eksisterende Matrikelgrænse
Flex zone med mulighed for
udendørs siddepladser og
legeplads

Store dele af Platanvej har i
dag ingen levende ”kant”. Der
er en mur, parkeringspladser,
indkørsler, bygninger uden lave
vinduer og med kun få udgange
til gaden. Det er med til at få
Platanvej til at føles længere
end den egentlig er, mere
som en trafikkorridor end den
behøver at være.
Et fokus på at skabe aktive
kanter via nye åbninger i
facader, nye bygninger i mindre
skala, grønne nedslag og
attraktive byrum vil medvirke til
en ny oplevelse af Platanvej for
både de, der bor i gaden og de,
der passerer til fods og på cykel.
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P
4.5 m
Flex zone

2.5 m
Fortov

4m
Privat have

Konsekvenser:

-

Mulighed for at skabe et mere generøst
vestvendt fortov med attraktiv grøn kant
Mulighed for at forbedre byinventar så som
lys, bænke og cykelparkering
En mere tryg gade takket være tættere
sammenhæng mellem husfacader og fortov

Trafikvej med cykelsti og max parkering
Scenarie 4

Cykelstier og langsgående
parkering langs hele gaden.
Gadens udformning og
maksimering af parkering
medfører, at fortovene bliver
smalle (1,75 m) og flexzone for
bænke og cykelparkering er ikke
muligt. Forslaget forudsætter
delvis ekspropriering af tre
private arealer langs gaden.
Forudsætninger:

-

-

Ekspropriering af del af grund
ved Platanvej nr. 12, 14 og 30
Gennemkørende biltrafik (ca.
13.000 biler/døgn)
Smalle fortov (1,75 m)
Ingen plads til opholdsmulighed
er eller cykelparkering i gaden
Udformning af metroområdet
skal justeres en smule
Ingen trafikdæmpning
Langsgående bilparking
Forventet antal træer:
7-10 stk (NB: der fældes ca. 9 stk
på det eksproprierede areal)
Forventet antal bil p-pladser:
55-60 stk
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13 000
.

ca. 13.000 biler
forventes køre på
Platanvej når/hvis
den åbnes op i 2019
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Matrikelgrænse

Trafikvej med cykelsti
og max parkering

2

2

Kørebane
bus + bil

Cykelsti

2

Matrikelgrænse
1,75 Fortov

6.5

5

Park

P
6,5

2

2

1,75

Tegning af aktuelt
metroforslag

Tilpassning af
metroforslag

12

ll a

ge

B
Fortov
Park
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2

1,75 Fortov

1,75

1,75

!

Co

A

Træer
fjernes

B

A

2

P

14
30

2

2

Parkering

A-A

6,5

Parkering

Variant uden
ekspropriering
s.30

2

Have
Privat

P

2

Cykelsti

Forslag kræver
ekspropriering
ved nr. 12 og 14

Variant uden
ekspropriering s.30

2

1,75 Fortov

Forslag kræver
ekspropriering
ved nr. 30

-

P
1,75

2
Cykelsti

-

-

B-B

Matrikelgrænse

-

-

Fortovene bliver smallere end i
dag, hvilket giver sparsom plads
for fodgængere, og antallet af
fodgængere forventes samtidig at
øges med åbningen af metroen
Ingen plads til ophold eller
cykelparkering på gaden
Gaden vil oplevel som meget
bildomineret med maksimering af
parkering og høj trafikbelastning
Kræver at nogle træer fjernes
Kræver ekspropriering af del af
grund ved Platanvej 12, 14 og 30

Kørebane
bus + bil

2
Parkering

-

-

6.5

Parkering

-

Gode forhold for at cykle som følge
af cykelsti på hele strækningen
Gaden får et alléudtryk med træer
på begge sider
Gaden opleves som
sammenhængende og ikke opdelt
efter forskellige ejerforhold
Ingen eller minimal nedlæggelse af
parkeringspladser, hvilket vil give
ca. 55-60 pladser
Mulighed for at skabe lommer for
ophold over tid ved nedlæggelse af
parkering

2

2
Cykelsti

Scenario 6
Section B-B

Trafikale og byrumsmæssige konsekvenser:
-

1,75 Fortov

Scenarie 4

23

Cykelsti

Nyt træ

Bilparkering
Matrikelgrænse

2 4 6 8 10
Meter
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Trafikvej med cykelsti og max parkering
Scenarie 4

Variant A / Uden ekspropriering
Nr. 14
Nr. 12
Nr. 30

Denne løsning giver mulighed for at etablere langsgående
parkering i begge sider af Platanvej fra nr. 14 til nr. 30,
men ikke ud for nr. 12 til nr. 14, jf. kortudsnit ovenfor.
Konsekvenser:
-

-

Løsningen medfører, at der ikke
skal fældes træer.
Parkeringspladser: 25-30 stk
Antal træer mellem
parkeringsbåsene: 5-7 nye træer
(9 eksisterende træer på privat
grund bevares)
Fortovene smallere end i dag
Ingen plads til ophold eller
cykelparkering på gaden
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-

Let slynget forløb for visuelt at
indikere andet og mere end en
trafik-korridor
Mindre plads til cyklister, der skal
køre blandt biler i vejsiden
Kræver ikke tilpasning af
metroforslag
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Scenarier for
Platanvej

