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Frederiksberg Allé 41 er en bygning med mange facetter. Dels er den 
‘overdække’ til en af Cityringens nye metrostationer, som byggeriet er 
placeret ovenpå, dels har den en udadvendt og offentlig tilgængelig 
stueetage, og så komplimenterer den de gamle, fornemme og meget 
karakteristiske etageejendomme, der ligger langs Frederiksberg Allé.

I et udbud fra Frederiksberg Kommune skulle en kommende bygherre 
give et bud på, hvordan sådan en bygning kunne se ud, og hvad den 
skulle indeholde. Vinderen blev forslaget Madkulturens Hus tegnet af 
arkitektfirmaet COBE med Unionkul Udvikling og NRE som bygherre og 
investorer, og NRE som totalentreprenør.

Byens Netværk var taget til Frederiksberg Allé for at se, hvordan man 
løser et byggeri, der skal kunne rumme så mange forskellige funktioner 
og samtidig indfri de forventninger, der er til et byggeri på en af byens 
mest prominente adresser.

Frederiksberg Allé 41 rummer et kombineret mad- og kulturhus på de
nedre etager med madboder i stueetagen og en event- og spisesal på 1. 
sal. På de øvre etager er der 30 boliger organiseret som lejligheder og 
byhuse i op til 3 etager, som er indflytningsklar sidst på året.





Katja fra Byens Netværk bød velkommen, hvorefter hun gav ordet til Klaus Kastbjerg fra Unionkul. Han kunne fortælle 
om de mange faser byggeriet har været igennem og om, hvilke overvejelser der er blevet gjort undervejs.   



Thomas Krarup fra COBE og Rasmus Grum fra NRE var 
også med til at gøre os klogere på byggeriet. 



De spejlende lofter over metronedgangen fortsætter på 1. sal, hvor man 
kan sidde og nyde den mad, man har købt på madmarkedet nedenunder.



Da vi skulle se boligerne, delte vi os i to hold. Mens det ene hold blev vist rundt på byggepladsen, fik det andet hold en 
smagsprøve fra madmarkedets første åbne bod, Københavneriet, der bød på lækker is.





Flere af boligerne har en stor tagterrasse, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Frederiksberg. 



Tak for i dag.


