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Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej.
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Forslagsstiller:

Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur

Kommune:
Adresse:
Matrikel nr:

Københavns Kommune
Ny Carlsberg Vej
1218b Udenbys Vester Kvarter, 1218a
Udenbys Vester Kvarter, 20a Valby,
København.
Carlsbergbyen (Københavns
Kommune)
Vej
Brostensbelagt vej

BBR-nr:
Ejer:
Betegnelse:
Komplekstype:
Anlæggelsesår:

Omfang:

Vejen er anlagt som Bakkegaardsvej
mellem 1859-69 og skiftede navn til
Ny Carlsberg Vej i 1883
Fredningsforslaget ønsker at udvide
den eksisterende fredning for
belægning på Ny Carlsbergvej ved
Bryghuset, Elefantporten, Dipylon og
Malteriet, så fredningen gælder for
hele den brostensbelagte del af Ny
Carlsberg Vej fra Elefantporten til
Vesterfælledvej samt allétræerne langs
vejen.

FREDNINGSOMFANG

Fredningen foreslås udvidet til at inkludere brostensbelægningen på Ny Carlsbergvej fra det allerede fredede stykke til
Vesterfælledvej, samt allétræerne langs vejen.
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BYGNINGSHISTORIE
Vejen hed oprindeligt Bakkegaardsvej og førte op til den for længst nedrevne Bakkegaard på Valby Bakke. I
1883 skiftede vejen navn til Ny Carlsberg Vej, formentlig fordi bryggeren da havde opkøbt Bakkegaard og
Ny Carlsberg var opført.
Der findes eksempler på stenbelagte veje fra før vores tidsregning, men brugen af brosten er først blevet
almindelig i slutningen af 1600‐tallet og frem.
Vejen er, som også de traditionelle stenveje, højest på midten, så vandet kan løbe af i render langs siden.

BYGNINGSBESKRIVELSE
Området:
Carlsberg er placeret på Valby Bakke og terrænet skråner opad fra Vesterbro mod Valby Bakke. Ny
Carlsberg Vej stiger således op mod vest og er højest i sit møde med Pile Allé. Carlsberg‐området er under
byudvikling, efter Carlsbergbryggerierne i 2008 besluttede at flytte al produktion til Fredericia, og området
dermed skiftede karakter fra industriområde til bynært udviklingspotentiale.
Anlægget:
Ny Carlsberg Vej er hovedfærdselsåren for hele Carlsberg‐området. Carlsberg Bryggeriernes bygninger
ligger på begge sider af Ny Carlsberg Vej. Langs vejen er der allétræer, der ifølge stik fra 1884 var plantet
allerede den gang.
Vejen:
Ny Carlsbergs Vej strækker sig fra hjørnet af Valby Langgade og Pile Allé i vest til Sønder Boulevard mod øst.
Overflader
Ny Carlsberg Vej er belagt med tilhuggede brosten i granit. Fortovene er belagt med chaussesten i granit og
kvadratiske betonfliser, længst fra vejbanen er der et grusareal, hvori vejens allétræer vokser.

BAGGRUND
Fredningen søges udvidet for at fastholde den oprindelige brostensbelægning og allétræerne og derved det
samlede historiske indtryk af Carlsberg‐området.

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
Ny Carlsberg vej er i udmærket vedligeholdelsesstand.

KILDER
Bøger:
Gamle danske Gulve, Gorm Benzon
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Ny Carlsberg – et jubilæumskrift MDCCCXCVI
Carlsbergfondet 1976‐1926
Webkilder (alt materialet fra web er medsendt som bilag):
Wikipedia.dk
Carlsbergbyen.dk
Geodatastyrelsen GST.dk (ligger som kort)
Kontaktpersoner:
Inger Wiene, Københavns Museum: iwiene@kff.kk.dk
Gustav Jensen, Formand for Husejerforeningen i Humleby: gustavjensen@gmail.com

PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS
Lokalplaner: 432 og 432‐2
I redegørelsen for lokalplanen står bl.a.:
’Industriområdet Carlsberg ønskes omdannet til et tæt og levende bykvarter, hvor der lægges særlig vægt
på bæredygtighed, byrum og byliv samt på bevaring og genbrug af kulturarven og områdets øvrige
eksisterende herlighedsværdier.’ (side 3)
Bevaringsværdier
Carlsberg‐området er et enestående kulturmiljø. Her er anvendt nogle af landet bedste arkitekter og helt
frem til efter midten af 1900‐tallet blev der lagt stor vægt på, at området signalerede storhed og
international orientering. Særligt markant er områdets terrænstigning, de aksiale forløb, Dipylons og
Elefantportens monumentalitet, bygningernes varierede skala og arkitektur samt de eksotiske haveanlæg
og træer. På Carlsberg‐området findes mange bygninger med høj bevaringsværdi. (side 5)
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FORMÅL
Formålet med udvidelse af fredningen for Carlsberg til også at inkludere Ny Carlsberg Vej er at sikre vejens
oprindelige belægning af brosten og et kontinuerligt forløb af brosten fra den allerede fredede del, til den
del, forslaget drejer sig om og dermed den samlede forståelse og sammenhæng for området og den
historiske tid, det er opstået i.

ARKITEKTURHISTORIE
Brostensbelægningen af tilhuggede brosten har været kendt længe og med rette, da stenbelægning er en
bestandig og smuk vejbelægning.
Allétræer har traditionelt flankeret adgangsvejen til større gårde, hvorfor det er helt naturligt, at der langs
adgangsvejen til Bakkegaarden var allétræer‐

MILJØMÆSSIG VÆRDI
Ny Carlsberg Vej er hovedindgangen til Carlsberg‐området og er det første møde med hele det gamle
industrianlæg ved ankomst fra Vesterbro. De miljømæssige værdier knytter sig til vejstrækningens
autenticitet, der underbygger det samlede anlægs historiske fortælleværdi.
Desuden er allétreæerne i siden af vejen et væsentligt motiv, der bryder med de store bygninger i det
omkringliggende miljø.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til brostensbelægningens, der har været naturlig, hvor der var tung
trafik. Det har været selvfølgeligt at lave en befæstet vej til og fra Carlsberg, hvor der har været meget og
tung trafik med at transportere varer og øl.
Bryggeren havde en stor kærlighed til det grønne, hvorfor også allétræerne og deres perspektivering til
både Bakkegaarden og store gårde i det hele taget må betragtes som en kulturhistorisk værdi.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Den arkitektoniske værdi knytter sig til brostenenes materialitet og overflader og det forbandt, de er
placeret i, som sikrer, at stenene ikke skrider unødvendigt meget under brug fra tunge køretøjer. Granitten
som naturligt materiale spiller sikkert sammen med bygningernes teglsten.
Trærækkerne på hver side af vejen er med til at danne vægge omkring vejen og indrammer oplevelsen, når
man færdes på Ny Carlsberg Vej.
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BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
De bærende fredningsværdier knytter sig til belægningens autenticitet, der giver en historisk dimension og
tidsmæssig tilknytning til resten af Carlsberg‐anlægget. Ankomsten til Carlsberg‐området fra Vesterbro sker
via Ny Carlsberg Vej og den samlede oplevelse af at entrere via en brostensbelagt allé underbygger den
oplevelse, der fås blandt de fredede og bevaringsværdige bygninger.
Allétræerne må desuden betragtes som en særlig grøn værdi, der ud over at tilføje natur til vejen også
beretter om den nu hedengangne Bakkegaard.

ANBEFALINGER
Det anbefales, at lokalplankravet om cykelvenlige belægninger imødekommes ved at lægge savskårne
brosten som belægning på en fremtidig cykelsti.
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TEGNINGER OG KORT

Matrikelkort over Vesterbro fra 1811. Hverken Bakkegaarden eller Bakkegaardsvej er indtegnet på kortet. Pilen
markerer ca. hvor Ny Carlsberg Vej starter i dag.
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Historisk kort fra Københavns Museum, hvor Ny Carlsberg Vej stadig hed Bakkegaardsvej. Gl. Bakkegaard og det første
Carlsberg ses på kortet. Den røde linjen markerer grænsen mellem Vesterbro og Valby.
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Målebordsblad fra 1842‐1899. Her er Ny Carlsberg Vej (tidl. Bakkegaardsvej) anlagt og Ny Carlsberg opført.
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BILLEDEDOKUMENTATION

Ny Carlsberg Vej set fra Dipylon mod Vesterbro.
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Ny Carlsberg Vej.

Detaljefotos:

Brostensbelægning i granit.
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Historiske stik:

Stik fra bogen Carlsbergfondet 1876‐1926. Stikket viser Ny Carlsberg Vej med allétræer allerede i 1926.

Stik fra Ny Carlsberg – et jubilæumskrift MDCCCXCVI. Til højre ses allétræerne langs Ny Carlsberg Vej.
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Stik fra Ny Carlsberg – et jubilæumskrift MDCCCXCVI. Ny Carlsberg Vej ses nederst på stikket.

