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Siden Københavns grundlæggelse har 
forbindelsen mellem vest og øst været 

Vesterport lå, frem til voldanlæggets 
nedlæggelse i 1857, ved det nuværende 
Rådhuspladsen, og den oprindelige 
Østerport lå hvor Kongens Nytorv ligger i 

I 1728 blev København ramt at en destruktiv 
bybrand, der startede i et netværk af 
tætte gyder syd for Vestergade, omtrent 
hvor Frederiksberggade i dag møder 

gadenettet rettet op, og de smalle gyder 

Med det nye, lige gadeforløb blev 
Frederiksberggade den naturlige 

Selvom voldanlægget for længst er sløjfet, 
genopfører vi altså bylivets historiske 
bevægelsesmønster, når vi i dag færdes 
på Strøget – fra Rådhuspladsen over 
Gammeltorv og Nytorv, videre til Amagertorv 

I efterkrigstiden gjorde bilismen 
sit indtog, og byens pladser blev til 

gader var imidlertid ikke dimensioneret 

skeptiske, men forsøget blev en stor succes 

I løbet af de næste årtier blev gågadenettet 

Bilparkeringen blev fjernet fra pladserne, og 
København transformeredes langsomt, med 
inspiration fra sydeuropæiske byer med 

var med at til at studere transformationen 
mod et byliv fokuseret på mennesker - og 
København blev sat på verdenskortet som 

Debatten om byens rum fortsætter i dag, 
og en borgersamling anbefalede i 2019 

Københavns Kommune arbejdet på en ny 

foranalyses tilblivelse er planen stadig i 
høring, men planens tiltag og anbefalinger 

København har eksisteret som by siden 
årene 800-900, og Middelalderbyen fremstår 
som et homogent kvarter med en skarp 
afgrænsning tegnet af det gamle voldanlæg 
– i dag Vester Voldgade, Nørre Voldgade og 

lader byens klokketårne strække sig mod 

To voldsomme bybrande i 1700-tallet har 
sat sit tydelige præg på byen, og derfor 
er Middelalderbyen i dag kendetegnet 
ved en tæt bygningsmasse fra 1700- og 
1800-tallet – placeret i en bystruktur og logik 

gader er med til at give Middelalderbyen sin 

Med det lige, oprettede gadeforløb fra 
Rådhuspladsen til Gammeltorv/Nytorv står 
gaden i kontrast til resten af Strøgets mere 

klassicistiske bygninger, og i begge ender 
er monumentale hjørnebygninger med til at 

fredede bygninger, udover Københavns 
Byrets port ved Frederiksberggade 7, men de 

værdi, og området er i KP19 udpeget som 

Frederiksberggade deler mange kvaliteter 
med de andre gader i forløbet, der udgør 

af chaussésten er gennemgående og 
bliver kun afbrudt af pladserne, der 

en gennemgående handelsgade, hvor 
bygningernes facader orienterer sig mod 

Frederiksberggade fremstår i dag som 

domineret af tilklæbede vinduer, og gadens 
arkitektur er sløret af ombygninger, så 
de oprindelige arkitektoniske kvaliteter 

vareudstillinger og udeservinger, skaber 
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Rådgiver har besøgt Frederiksberggade 
løbende for at gennemføre opmålinger, 
registreringer og observationer, samt 
interviews med både fodgængere og 

Der er blevet undersøgt:
• Belægning
• Affald og renhold
• Belysning
• Terrorsikring
• Ledelinjer
• Affanding, vandrende og kloakering
• Vareudstillinger og udeserveringer
• Cykelparkering
• Varelevering
• Skilte
• Facader
• Bevaringsværdi
• Ledningsforhold
• Geologiske forhold og regnvandsforhold
• 
• Byliv (dagtimer)
• Byliv (nattelivet)
• Mulighed for ophold, træer og anden 

begrønning
• Myndighedsforhold
• Tilsyn
• Lokalplanforhold
• Tilladelsesområdet

Ældre fodgængertællinger samt tællinger fra 

Frederiksberggade har Strøgets ældste 
belægning er blevet vurderet og er samtidig  
den del af Strøget, der oplever hårdest 

Alt i alt er gaden blevet observeret henover 
hele døgnet, og observationerne tegner 
tilsammen et helhedsbillede af gadens liv, 
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Frederiksberggade er anlagt med 

er anlagt senest i 1988, mens 
resten af delstrækningerne er lagt 

genkendelig københavneridentitet, hvor 
Middelalderbyens øvrige gågader har 

25x50 cm og er lagt i langsgående retning 

Langs facaden løber to bånd af chaussésten 

Under den nuværende belægning ligger den 

Fliserne fremstår beskidte med nedtrådt 

tyggegummi fremstår enten sort eller, for 

trods af dagligt renhold ligger der snavs og 

knækket over midten eller har mindre brud 

mens der i midterområdet er mange helt 

særligt i kantzonen, hvor varebilerne 
parkerer i forbindelse med varelevering, er 

• Knækkede: 3%
• Defekte og knækkede: 10 %
• Beskadigede / beskidte: 36 %

Gadens belægning vurderes til en restlevetid 

En afrensning for tyggegummi og andet 
snavs med højtryksspuling og kemi kan 

åbne, porøse og mere modtagelige for snavs 

særligt af suge-fejemaskiner, og det gør 

Det er usikkert hvilken stand underlaget er 
i, men det antages, at det med relativt små 
rettelser og justeringer kan genbruges ved 
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Som den smalleste del af Strøget, med 
kun 10 meter fra facade til facade, skal 
Frederiksberggade rumme en enorm 

Nærheden til Rådhuspladsen, hvor 
der med jævne mellemrum afholdes 
demonstrationer og andre større events, 
gør desuden, at Frederiksberggade af og til 

I arbejdet med foranalysen er gadens 
kapacitet til at håndtere disse 
folkemængder, og dermed den trængsel der 

dukket op som en problematik, både ved 

For at kunne forstå trængslen i gaden, har 
rådgiver anvendt værktøjet Pedestrian 
Comfort Level (PCL), der er baseret på 
Fruin’s Level of Service og videreudviklet af 

Værktøjet sammenholder antallet af 
fodgængere med byrummets fysik for at 
vurdere, hvor komfortabelt og nemt det er 
at bevæge sig på et fortov, en gade eller en 

for komfort og trængsel for forskellige typer 
af gader – en gågade som Frederiksberggade 

For gågader som Frederiksberggade 
er anbefalingen at designe til et 

  FODGÆNGERKOMFORT VED MYLDRETID

komfortniveau, hvor man stadig kan 
stoppe op, krydse på tværs, og hvor man 
har mulighed for at betragte og overskue 

De tilladelser der gives til vareudstilling og 
udeservering betyder, at det frie gangareal 

I praksis medfører udnyttelsen af arealet 
langs facaderne dog, at det frie gangareal 

Lægger man dette frie gangareal til grund 
for beregningerne, har Frederiksberggade en 
uacceptabel trængsel i 19% af myldretiden, 

Københavns Kommune har med jævne 
mellemrum lavet bylivsregnskab med 

seneste tælling fra Frederiksberggade, 

rutine at undersøge trængsel i disse 

Foreningen BID Frederiksberggade har 
opsat en digital forgængertæller mellem 
Frederiksberggade 19 og 24, og rådgiver 
har haft adgang til data fra denne 

Rådgiver har valgt ikke at medtage data 

vurderes at corona-restriktionerne har haft 

trængsel

6,0 METER GANGAREAL

10,0 M TOTAL
VEJBREDDE

10,0 M TOTAL
VEJBREDDE

7,0 METER GANGAREAL
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Frederiksberggade og Strøget er en af 

lørdag eftermiddag i juli, er gaden meget 

krydse gaden, det er svært at stoppe op, og 

I myldretiden er fodgængerkomforten på så 
ringe et niveau, at det opleves ubehageligt 

at gaden opleves som en uattraktiv rute 
gennem Middelalderbyen, og at mange 

Gadens trængsel fremhæves af gadens 

og butiksmedarbejderne, der har deres 

De oplevede problemer med trængsel 

Ved at benytte analyseværktøjet Pedestrian 
Comfort Level (PCL) anviser foranalysen 
graden af udfordringer, samt på hvilke 
tidspunkter der er problemer med trængslen 

Københavns Kommune har mulighed 
for at regulere trængselseffekten ved at 
ændre på tilladelserne til vareopstillinger 

påviser, at de nuværende tilladelser ikke 
er i overensstemmelse med vejlovens 
bestemmelser, idet sikkerheden og 
fremkommeligheden ikke er opfyldt i 

Frederiksberggade har et stort potentiale for 

en placering som den første del af Strøget, 
vil der altid være mange fodgængere, som 
ankommer til Middelalderbyen igennem 

Hvis man ønsker at øge forgængerkomforten 
i Frederiksberggade, er det nødvendigt 
at øge bredden af den frie passage for 

Virksomheder og Byliv giver i dag tilladelser 
til brug af arealet langs facaderne i to 
kategorier på henholdsvis 1,5 meter og 

hovedsagelig tilladelser til førstnævnte, 
der dog i praksis udvides til 2,0 meter, da 
der ikke er klar zonering ved 1,5 meter med 

Tilladelserne gives med udgangspunkt 
i vejlovens §8, der vurderer gadens 
fremkommelighed, sikkerhed og 

til at vurdere, om tilladelserne forringer 

En mere restriktiv brug af arealet langs 
facaderne vil give et komfortabelt 
trængselsniveau og mulighed for at man 
kan stoppe op, krydse gaden på tværs og 

desuden overens med Byrums- og 

af myldretiden er

Det anbefales, at Københavns 
Kommune fremover bruger 
Pedestrian Comfort Level (PCL) som 
grundlag for at vurdere gadernes 
fremkommelighed og tilgængelighed, 
når der gives tilladelser til 
vareudstilling og udeservering.

På baggrund af Frederiksberggades 
nuværende fodgængertællinger 
anbefales det fremover kun at 
give tilladelser til vareudstillinger 
og udeserveringer på højst 0,8 
meter fra facaden for at forbedre 
fodgængerkomforten.

Med PCL som værktøj, anbefales det at 
se på hele Strøget og på byens øvrige 
gågader, i forhold til om der er den rette 
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Det anbefales at selve 
Frederiksberggade ikke indrettes 
med fast byrumsinventar, træer, 
begrønning eller ny belysning. 

Hvis projektområdet udvides, vil der 
kunne opstilles byrumsinventar, 
grønne elementer og belysning 
i umiddelbar tilknytning til 

Det anbefales at opstille terrorsikring 
med en højere designkvalitet ved 
indgangen til Frederiksberggade fra 

Det kunne højne stueetagernes 
karakter hvis bygningsejere og 

inventar og grønne elementer langs 

Gadens høje fodgængerbelastning 
levner ikke plads til hverken træer, faste 
plantekasser eller bænke, og under terræn 
blokerer rør og ledninger for ordentlige 

gadens hårde natteliv, opretholdelsen 

oversigtsforhold, at der opstilles træer, 
fast inventar og nye lyselementer på selve 

Hvor Frederiksberggade møder Vester 
Voldgade, er der opstillet store granitblokke 

placeringer virker midlertidige, umotiverede 
og utilpassede til gadens øvrige 

Byens faste inventar (bænke, lysmaster 

samt terrorsikring og lignende driftes af 

Bygnings- og butiksejerne har ansvar og 
muligheder for at øge attraktiviteten ved 
opstilling af grønne elementer og løst 
inventar langs facaderne, der tages ind om 

Der er en stærk arkitektonisk kvalitet i 

så gadens bygninger og historier træder 

gadens kulturelle historie og gadens 
historie som en handelsgade i fortiden 

potentiale i, at butikker og bygningsejere i 
fællesskab arbejder med karaktergivende 
løst inventar af kvalitet, eksempelvis grønne 



21

Det anbefales at kommunen 
afprøver affaldsspande af højere 
designmæssig kvalitet, der samtidig 
er robuste i forbindelse med nattelivet 
og har mere synlige placeringer.

Det anbefales desuden 
at man samarbejder med 
fastfoodrestauranterne om renhold- og 
affaldshåndtering og med butikker og 
bygningsejere vedrørende renhold og 

Endeligt anbefales det, at 
mulighederne for en grundigere 
afrensning af gadens belægning 

højde for typen af belægning og fuger, 

De mange gæster i gaden døgnet rundt 
skaber et pres på gadens renhold og 

opleves stor belastning med hård brug 
af byrummet og skrald i gaden, især i 

De nuværende affaldsspande 
(pariserkurve) er valgt ud fra arbejdsmiljø, 
tømningsmuligheder og -frekvens 
samt belastningen fra nattelivet, hvor 
affaldsspandene bliver udsat for en hård 

aktører og besøgende fremhæver, at 
affaldsspandene i gaden ikke er synlige og 
at de designmæssigt/æstetisk er under den 

Det fremhæves desuden, at gadens 
belægning ser beskidt og snasket ud og 
at affald, der afventer afhentning, står på 

Kommunen opstiller affaldskurve til 
generelt gadeaffald på gader og pladser, 
mens erhvervsdrivende forventes at opstille 
og drifte affaldsspande til affald, der 

Frederiksberggade er opdelt i en fortovszone 
2,5 meter ud fra facaden og en gadezone 

fortovszonen påhviler de tilstødende 
grundejere, men kommunen fejer fortovet 
en gang dagligt via ”fortovsordningen” 

fejes op i fortovszonen, skal håndteres af de 

Der er potentiale i at styrke samarbejdet 
mellem kommune og fastfoodrestauranter 
om affaldshåndtering i gaden, i stil 
med kampagnen ”Ren Kærlighed til 
København”, hvor kommune og butiksejere 
samarbejdede om at løfte renholds- og 

succes, men har de seneste år ikke været 

En både æstetisk og funktionel opgradering 
af affaldsspandene ville give gaden et 

Hertil kunne øget renhold løfte oplevelsen af 
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GENNEMGÅENDE TILTAG:
AFFALDSHÅNDTERING
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Det vurderes, at et fysisk anlægsprojekt 
ikke i sig selv vil løfte oplevelsen af kvalitet 

udtryk i gaden og kantzonerne skal i 
stedet ændres med en indsats, der har et 
forstærket fokus på arkitektonisk kvalitet 

Indsatsen vil være en forudsætning for, at 
de fysiske tiltag i anlægsprojektet vil få den 

Derfor anbefales det, at der igangsættes en 
facade- og gadeindsats med fokus på at 
højne kvaliteten af facaderne, stueetagerne 

gadens helhedsoplevelse og kantzoner 
ligger mellem kommunen, myndighederne, 

foreslås at samarbejde på tværs af 
Københavns Kommune, Foreningen BID 
Frederiksberggade, øvrige bygningsejere, 

• Undersøgelse af muligheden for en 
ændret regulering og praksis, således at 
tilladelser til vare- og inventarudstilling 

Alternativt kunne et forbud mod 

vareudstilling afprøves (A-skilte er i 

• Allokering af kommunale ressourcer 
til opsøgende dialogarbejde og tilsyn 

udpegning af en kvartermanager eller 

• Eventuel udarbejdelse af en ny lokalplan 

• Tværgående initiativer, herunder 
eksempelvis:
• Kampagne om affaldshåndtering, 

såsom ”Ren Kærlighed til 
København”, hvor butikker og 
restauranter tager et større 

• Facadekonkurrence som 
motivationsfaktor

• Tiltag for øget kommunalt renhold 
af både fortovszone og gadezone, 
herunder undersøgelse af egnede 
metoder, der både tager hensyn til 
arbejdsmiljø, belægning og fuger 

Den endelige udformning af facade- og 
gadeindsatsen skal designes sammen med 
de relevante kommunale enheder, som er 

tage udgangspunkt i BID-modellen og andre 
kommunalt-private partnerskaber, hvor hver 
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Eksisterende belægning beholdes, og kun 

Eksisterende bånd med chaussésten langs 
facaderne udvides til en zone på omtrent 
0,8 meter fra facade, hvilket svarer til at 

markant skifte i belægningen, som kan 
hjælpe butiksejere og tilsynsmyndighed til 
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• Belægningen introducerer ingen 
nye materialer og fortsætter 

• Slægtskabet til byens andre gågader 

• 
• 
• 

• Forventninger om et markant nyt udtryk 
og kvalitetsløft som kan igangsætte 
en positiv udvikling og ny fortælling, 
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Den nuværende belægnings restlevetid 

kendes i dag, mens underlaget genbruges 

Eksisterende bånd med chaussésten langs 
facaderne udvides til en zone på omtrent 

markant skifte i belægningen, som kan 
hjælpe butiksejere og tilsynsmyndighed til 

Den eksisterende ledelinje fjernes og 

Eksisterende chaussésten genbruges i 

genbruges i andre projekter eller knuses til 

• Slægtskabet til byens andre 

• Belægningen introducerer ingen 
nye materialer og fortsætter 
dermed sammenhængen med 

• Ingen efterfølgende forventning om 

• Gaden vil fremstå ny og af en højere 

• Hvis Strøget ønskes 
designmæssigt løftet til en højere 
kvalitet end byens øvrige gågader, 

• Forventninger om et markant nyt 
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Gadens belægning spiller videre på 
Middelalderbyens historiske gader med en 

Det er en belægningsløsning af høj kvalitet 
både materialemæssigt, arkitektonisk og 
historisk samt en robust løsning i drift og 

historiske købstæder, som eksempelvis 

spiller sammen med det historiske og 

kontekst anbefales det at vælge en 
dimension som passer til skalaen i 

Der skal i belægningen være markeret 
ledelinje, samt markering af arealet langs 
facaderne ved 0,8 meter, for at hjælpe 
butiksejere og tilsynsmyndighed til at 

Det skal vurderes om det oprindelige 
bærelag kan genanvendes og eventuelt 
suppleres, så ny granitbelægning kan 

• Belægningen introducerer en ny 

• Granitbelægningen styrker 
den historiske fortælling om 

• En markant forbedring sætter skub 

• Mobiliserende effekt på gadens 

• Indfrier forventninger om højere 

• Mindsker attraktionen for cyklister 

• 
afprøvet i København, med risiko 

• Forventningspres om at et 
belægningsskifte gennemføres på 

• Lavere tilgængelighed end ved 

• Risiko for drifts- og 
vedligeholdsmæssige udfordringer 

• Risiko for forsyningsproblemer i 

• 
• 
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Det er ikke plads til at opsætte særlig 

ikke muligt at arbejde med belysning 

Der er dog potentiale for at arbejde med 
effektbelysning som spot opsat på master 
ved gadens små pladsdannelser i gadens 

Det opsættes tre master ved Vester 
Voldgade (indgangen til Strøget), én mast 
ved Mikkel Bryggers Gade, og to master 

afklares ved det kommende anlægsprojekt 
og tager højde for ledningsforhold under og 

Den konkrete løsning skal tage højde for 

at elementer skal passe til den eksisterende 
egenart, samt tage hensyn til brandredning, 
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I kommuneplanen (K19) er Frederiksberg-

som helhed er også udpeget som 

Strøget, herunder Frederiksberggade, samt 

Lokalplanens formål er at “sikre, at 

til publikumsorienterede serviceerhverv 
og fastlægger bestemmelser om 

facadeudforming er baseret på 
“Magistratens skøn” og dermed ikke konkret 

for denne foranalyse er forbuddet mod 
blænding af vinduerne ved tilklæbning og 

Middelalderbyen skal skabe rammerne 
for et balanceret byliv for både besøgende, 

særlige historie, kvaliteter, forskellighed og 

Der er fokus på, hvordan der skabes rammer 
for balancen mellem kommerciel og ikke-

Særligt vil planen skabe bedre forhold for de 

der kan skabes gode forbindelser for gående 

Planen giver et fælles grundlag for 
prioritering og koordinering af indsatser og 
konkrete tiltag i byrummet på både kort og 

behandling i juni 2022 og er i offentlig 

Københavns Kommune udarbejdede i 
2018 et nyt administrationsgrundlag for 
kantzoner i byen – der, hvor bygninger møder 

I administrationsgrundlaget udpeges to 
principper, der arbejdes med:

Skab sammenhæng mellem stueetagens 
funktion, bygningens facade og 

Tag udgangspunkt i stedets egenart og 

en høj grad af offentlighed, offentligt ophold 

Gældende for hele København er den 
kommunale arkitekturpolitik “Arkitektur for 
mennesker” (2017-2025), der er opdelt i tre 
temaer: ‘Arkitektur der fortæller’, ‘Bygget til 

Det er relevant for Frederiksberggade, 
at arkitekturpolitikken ønsker at 
“fastholde og udvikle den gennemgående 
‘Københavneridentitet’ for byens 
inventar og belægninger, så der fortsat er 
genkendelighed og sammenhæng i byrum 
til bevægelse, og samtidig bevidst udvikle 
og understøtte lokale identiteter på pladser 

Københavns Kommune har en lang række 
erfaringer med drift og vedligehold, der 
er samlet i en manual, der sikrer robuste 

De tekniske krav og retningslinier til 
vejopbygning og belægningsarbejder 
sikrer samtidig en stærk gennemgående 

BYRUMSHIERARKI I 
BYRUMS- OG TRAFIKPLANEN
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Fra politikere, københavnere og gæster, 
over butiksejere og bygningsejere, til 
Middelalderbyens beboere er der interesse 

gaden i dag, og hvad kan den blive til i 
fremtiden? Det er en gade, hvor mange har 
en holdning, og hvor mange har håb og 

gadens bygningsejere har organiseret sig i 
Foreningen BID Frederiksberggade, og både 
Indre By Lokaludvalg og beboerforeninger 

har derfor været en central del af foranalysen 
at afdække, hvordan aktørlandskabet ser på 

I foranalysen er der blevet afholdt to 
møder med Foreningen BID, et møde med 
Lokaludvalget og et møde med deltagelse 
af Foreningen BID Frederiksberggade, Indre 
Bys Lokaludvalg, to beboerforeninger og 

brugerobservationer og interviews med 

Foreningen BID Frederiksberggade blev 
stiftet i 2019 med det formål at løfte 
aktiviteter i gaden for både borgere, 

udarbejdet en fælles vision, markedsføring 

på gadens fortælling, målgrupper, branding, 
kommende lejere og oplæg til et kvalitetsløft 

et skitseprojekt til byrumsforbedringer 
med ny belægning, opholdsmuligheder, 

Foreningen har store forventninger til det 
kommunale projekt, men peger samtidig 
på, at der også er udfordringer i gaden med 
affald og renhold såvel som manglende 

forhindring for at løfte kvalitetsniveauet på 
facader med ulovlig skiltning, blændede 

forståeligt materiale om, hvad der kræver 

BID beskriver gaden som en attraktiv 

attraktiv beliggenhed og har et besøgstal, 
der er væsentligt højere end for eksempel 

som travle med trængsel og et tæt 

Lokaludvalget har i mange år haft fokus 
på de høje huslejer i Indre By, der har den 
konsekvens, at gadens butiksudbud ikke 
har et lokalt sigte, men i stedet primært 

efterspørger mere kvalitet, butikker rettet 

andet fokus er byens natteliv, som sætter 
et tydeligt præg på Frederiksberggade 
med utryghed, støj, dårlig adfærd, ødelagt 

Endelig efterspørger Lokaludvalget, at kom-
munen administrerer mere restriktivt og 
spiller en mere aktiv myndighedsrolle med 

Både beboerforeninger og lokaludvalg 
beskriver, at de ikke bruger 
Frederiksberggade, men trækker ud i 
sidegaderne, blandt andet fordi de oplever, 

På mødet med både BID, Lokaludvalg og 
beboerforeninger var der enighed om, 
at et anlægsprojekt i Frederiksberggade 

der skabes en synlig forandring, skal der 
fokus på at højne kvaliteten af facaderne 

hvem som har ansvaret for opgaven, men 
en samlet efterspørgsel på at kommunen 

Både bygningsejere, lokaludvalg og 

• Foreningen BID Frederiksberggade,
• Øvrige ejendomsejere i gaden,
• Lokaludvalget Indre By,
• Strøget og Strædernes 

Beboerforening,
• Nørre Kvarter Beboerforening,
• Copenhagen Commerce,
• Butiksejere og butiksmedarbejdere,
• Beboere i Frederiksberggade,
• Beboere i Middelalderbyen,
• Handlende og fodgængere i gaden,
• samt Københavns Kommune, som 

har delt opgaven mellem mange 
forskellige enheder
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Pedestrian Comfort Level (PCL) er et værktøj 
til at vurdere, hvor komfortabelt og nemt det 
er at bevæge sig på et fortov, en gade eller en 

of Service og videreudviklet af Transport for 

PCL udregner gadens komfortniveau baseret 

som fortæller noget om hvilken oplevelse, 

Dermed er det muligt at vurdere, om gadens 
komfortniveau er komfortabelt, acceptabelt, 

grænser går, er afhængigt af hvilken status 

PCL anbefaler, at man analyserer ud fra 
myldretiden – hvornår myldretiden er, 

For gågader, som Frederiksberggade, 
anbefales det at designe gaden til at have 

kan man acceptere et ringere komfortniveau 
(B), men det er ikke anbefalet at designe til 

Foreningen BID Frederiksberggade har 
opsat en digital fodgængertæller mellem 
Frederiksberggade 19 og 24, og data fra 
denne har været tilgængelig i arbejdet 

Rådgiver har valgt ikke at medtage data 

vurderes, at corona-restriktionerne har 

Siden februar 2022 er fodgængertallet kun 

Opgøres dataen per ugedag, ser man 
tydeligt, hvordan lørdagene har markant 

Isolerer man lørdagene, kan man se 
spændet i antallet af fodgængere, fra 
de kolde vintermåneder til de varme 

Komfortniveauet hænger tæt sammen 
med bredden på det frie gangareal, og 
vareudstillinger og udeservering er med til 

Ved et frit gangareal på 6 meter, som er det 
reelle frie gangareal enkelte steder i gaden 
i dag, opleves en uacceptabel trængsel i 

Hvis tilladelser til vareudstillinger og 
udeservering blev overholdt (maksimalt 
1,5 meter fra facade), ville komfortniveauet 
hæves, men der ville stadig være 

Hvis tilladelserne var endnu mere restriktive 
(0,8 meter fra facade), ville komfortniveauet 
blive øget markant, og den trængsel der 
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