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 S 
olbjerg Plads benyttes, foruden af mange 

gæster til bl.a. Frederiksberg Centret og 

metrostationen, også af en stor del stude-

rende på CBS, som primært benytter ind-

gangen direkte ud til pladsen. Det har gjort, at der 

ofte var parkerede cykler over det hele. De eksiste-

rende cykelparkeringspladser havde belægnings-

procenter på op mod 300 %, hvilket efterlod meget 

lidt plads til ophold og byliv på Solbjerg Plads.

Projektet omkring ”Fremtidens cykelparkering” 

blev udviklet i et samarbejde mellem Frederiksberg 

Kommune, Copenhagen Business School, Urban 

Creators, Gottlieb Paludan Arkitekter og RAW Mo-

bility med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-

sen.

CBS og Frederiksberg Kommune søsatte, med 

økonomisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-

sen, projektet ”Fremtidens cykelparkering” for at 

komme cykelkaosset til livs. Projektet er nu udført, 

ligesom den første evaluering er gennemført. Pro-

jektet indeholder etablering af 600 nye permanen-

te pladser, samt udviklingen af en midlertidig cykel-

parkeringsordning, der kan rumme min. 400 ekstra 

pladser afhængig af opstilling og kan bruges ved 

events på pladsen eller andre steder i kommunen 

eller på CBS.

Kortlægning og interessentinddragelse
Inden det endelige projekt var klar til at blive byg-

get, og de første cykler parkeret i de spritnye stati-

ver, var der en længere proces, der kortlagde alle 

forudsætningerne for den fremtidige cykelparke-

ring. Herunder ankomstmønstre, belægningsgrader, 

campusplaner mv. og inddragelse af områdets man-

”Det går ad helvede til med cykelparkeringerne her. Jeg har lige samlet min cykel 
op, som lå væltet på jorden.” Det er ét af de citater, som danner baggrunden for 
udbedringen og etableringen af fremtidens cykelparkering på Solbjerg Plads på 
Frederiksberg.

CYKELTRAFIK

Figur 1: Solbjerg Plads inden projektet blev gennemført, hvor overbelægning 
på cykelparkeringen medførte parkering vilkårligt på pladsen, hvilket 
reducerer fremkommelighed og tilgængelighed på pladsen.
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ge forskellige interessenter, som alle bi-

drog positivt til processen, da cykelpar-

keringen var en fælles udfordring for alle 

områdets lejere og grundejere. Som en 

del af dette arbejde blev der formuleret 

en række mål for det færdige projekt, nem-

lig at:

• udvikle konkrete fysiske løsninger og/

eller løsninger, som kan ændre bruger-

nes adfærd 

• cykelparkeringen kan på en funktio-

nel, kompakt, æstetisk og økonomisk 

realistisk måde indpasses i byrumme-

ne

• løsningerne skal opfylde de konkrete 

behov og samtidig undgå at danne 

barrierer i byrummene, så det samti-

dig sikres, at der er plads til andre by-

rumsfunktioner. 

De primære interessenter, der blev ind-

draget i projektet, talte, foruden pro-

jektejerne Frederiksberg Kommune og 

CBS, bl.a. Frederiksberg Centret, Bibliotek 

og Gymnasium mfl. Der blev således gjort 

en stor indsats for at belyse brugernes be-

hov, samt stedets udfordringer. Inddra-

gelse af de mange interessenter gjorde 

også, at der i fællesskab kunne formule-

res nogle succeskriterier, som projektet i 

sidste ende kunne måles op imod. Der 

blev formuleret tre primære succeskrite-

rier.

Foruden de opstillede succeskriterier 

blev der målt på en række parametre, som 

blev anvendt til at evaluere projektet. Der 

blev bl.a. målt på ophold på pladsen, be-

lægningsgrader i stativerne og spurgt ind 

til brugernes oplevelse af fremkommelig-

hed og tryghed mv. 

Projekt og udformning
Projektet endte med at bestå af etable-

ringen af tre nye større cykelparkerings-

områder, samt ombygning af cykelparke-

ring på vejen mellem Frederiksberg Cen-

tret og CBS og et eksisterende cykelpar-

keringsområde nordøst for CBS. 

Før selve projekteringen kunne gå i 

gang, blev der, som tidligere nævnt, gen-

nemført en forholdsvis omfattende kort-

lægning og registrering af flow, behov og 

forudsætninger for selve udformningen 

af ”Fremtidens Cykelparkering”. 

En af de parametre, der i særlig grad 

var en udfordring i projektet, var, at det 

daglige flow på og omkring Solbjerg Plads, 

især cykeltrafikken på grund af byggeriet 

af Metro Cityringen, ikke var som den vil-

le være, når projektet stod færdigt. Det 

var således ikke muligt at tilrettelægge 

projektet direkte efter den eksisterende 

trafik og flow, men efter en antagelse om 

det fremtidige flow af primært cyklister 

og fodgængere. Umiddelbart har anta-

gelsen vist sig at holde stik, så de flow, der 

er i cykeltrafikken efter åbningen af Me-

tro Cityringen, stemmer overens med ret-

ningen og ankomsten til de etablerede 

cykelparkeringsøer på Solbjerg Plads. 

Den umiddelbart største udfordring i 

projektet var, at langt de flest cyklister var 

tilbøjelige til at parkere på selve Solbjerg 

Plads uanset deres mål. Det gjaldt både 

brugere af centret, biblioteket, metroen, 

gymnasiet og selvfølgelig CBS. Det var 

her på pladsen, at overbelægningen sneg 

sig op mod 300 %, mens området vest for 

CBS ”kun” var på ca. 170 % i spidsperio-

der. Da det samtidigt var et stærkt ønske, 

at bibeholde areal til events og begiven-

heder på pladsen, kunne der ikke etable-

res det ønskede antal pladser her. Derfor 

måtte en del af de nye pladser etableres 

andre steder omkring CBS.

Løsningen blev, som nævnt, at etab-

lere tre større parkeringsområder, to på 

Solbjerg Plads og et vest for CBS. Parke-

ringsområderne på Solbjerg Plads blev 

afgrænset af cirkulære beton-plinte med 

siddemuligheder. Netop siddemulighe-

der var også et af ønskerne til projektet, 

der skulle imødekomme mulighederne 

for mere ophold og byliv. De klart define-

rede parkeringsområder på Solbjerg Plads 

står som skåret ud i den eksisterende be-

lægning af basaltsten, og det danner så-

ledes meget tydelige parkeringsområder. 

Parkeringsområdet vest for CBS skærer 

sig ind mellem det grønne område og 

bygningen, og det blev anlagt i chaussé-

sten. Cykelparkeringen afgrænses af en 

beton-plint med siddemuligheder ud mod 

det grønne område.

Foruden de tre store områder blev det 

eksisterende parkeringsområde ved den 

nordøstlige indgang til CBS udvidet med 

70 pladser indenfor samme areal, det sva-

rer til en forøgelse på 23 %, gennem mere 

Figur 2: Oversigt over de enkelte cykelparkeringsområder. 

SUCCESKRITERIER

• 1000 nye cykelparkeringspladser, heraf 
400 midlertidige pladser.

• 85 % parkerer i stativ eller indenfor 
p-område.

• 80 % af brugerne er tilfredse med ud-
buddet af pladser.
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optimal udnyttelse af arealet og udskift-

ning af cykelstativer. 

Midlertidig cykelparkering
En anden del af projektet var at udvikle en 

metode til at etablere ordnede forhold for 

midlertidig cykelparkering. Den midlerti-

dige cykelparkering skulle kunne håndte-

re spidsbelastninger omkring særlige 

events. Der blev igennem projektet arbej-

det med mange forskellige ideer. Bl.a. sam-

menklappelige cykelstativer og andre sind-

rige indretninger. Det blev dog besluttet, 

at der skulle arbejdes videre med en sta-

tivløs parkering, som hurtigt og fleksibelt 

kan afgrænse et eller flere p-områder.

Resultatet blev et cykelskilt, som an-

vendes til at markere start og slut på et 

p-område. Skiltet har været i brug, og de 

første indikationer er, at det hurtigt og 

nemt kan sættes op, og at det tilmed har 

haft en blivende effekt på parkeringsad-

færden, som, efter skiltet har været i brug, 

fortsat er en klar forbedring i forhold til 

tidligere. Skiltet kan sættes ud ved events 

og begivenheder, hvor behovet for par-

kering er ekstra stort. Derved forebygges, 

at fx fortove, ganglinjer og brandudgan-

ge bliver spærret, og samtidig bliver det 

let for cyklisterne at finde ud af, hvor de 

skal stille cyklen.

Tegninger og specifikationer til skiltet 

kan downloades kvit og frit, så andre kom-

muner eller institutioner kan få glæde af 

det, og selv tilpasse farvevalg mv. 

Evaluering
Efter projektet var færdigt, blev der gen-

nemført en evaluering, som skulle vise, 

hvorvidt målsætninger og succeskriterier 

var blevet indfriet.

Evalueringen blev gennemført på sam-

me tid af året som før-data var blevet ind-

samlet, så det bedst mulige sammenlig-

ningsgrundlag blev opnået. Evalueringen 

bestod af videoregistreringer, samt kvali-

tative og kvantitative interviews og data-

indsamling.

Det primære succeskriterie omkring 

etableringen af 600 nye permanente plad-

ser blev akkurat opnået. Således er der nu 

1363 permanente p-pladser i området, 

og den samlede belægning er nu 86 % 

mod 152 % før etableringen.

Andelen af cyklister, der parkerer de-

res cykel i stativ, er for det samlede om-

råde 87 %, hvor målsætningen var 85 %. 

Der er dog en ubalance indenfor delom-

råderne. På tilfredshedssiden var der en 

målsætning om, at 80 % skulle være til-

fredse med udbuddet af parkeringsplad-

ser. Dette mål er ikke indfriet, da kun 52 

% er tilfredse (41 % før projektet). Det kan 

dog hænge sammen med, at mange bru-

gere endnu ikke er opmærksomme på de 

nye p-områder bag CBS, hvor belægnings-

graden er på 50-60 %. Desuden blev eva-

Figur 3: Skilt til markering af midlertidig cykelparkering. 
Skiltet er udarbejdet i stål og kan behandles i farver, der 
understøtter fx en kommunal farvekode eller anden branding 
relateret anvendelse.

Figur 4: Flowanalyse efter etablering. Øget fremkommelighed på tværs af pladsen, med direkte ganglinjer.

lueringen gennemført meget kort efter 

etableringen af den nye cykelparkering, 

mens den generelle wayfinding mv. end-

nu ikke var etableret. Således vil en sene-

re evaluering på enkelte parametre må-

ske vise et anderledes resultat.

På andre mere bløde parametre, så som 

opholdsmuligheder og tilgængelighed, 

viste evalueringen en klar forbedring. 

Fremtidige tiltag
For at sikre, at de daglige brugere benyt-

ter de p-områder, hvor der er ledige plad-

ser, arbejder CBS og Frederiksberg Kom-

mune fortsat videre med at sikre en bed-

re cyklistadfærd. Evalueringsrapportens 

anbefalinger peger bl.a. på ideer omkring 

cykelbutlerordninger, samt andre former 

for wayfinding og nudgingtiltag, der skal 

informere omkring udbuddet af p-plad-

ser, som der kan arbejdes videre med.

Den store udfordring i netop dette pro-

jekt var at bibeholde så meget plads på 

Solbjerg Plads, så den i fremtiden fortsat 

kan rumme diverse events og arrange-

menter, og samtidigt etablere så meget 

cykelparkering som muligt. Derfor har det 

været en nødvendighed at udvide cykel-

parkeringen i andre områder, som cykli-

sterne skal lære at anvende, og derfor vil 

det være nødvendigt med en fortsat kom-

munikationsindsats for både de daglige 

brugere af området, samt de mange gæ-

ster, der også benytter områdets facilite-

ter og ikke mindst cykelparkeringen. 


