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1 Indledning 

Frederiksberg Kommune har besluttet at anlægge cykelstier på Vodroffsvej fra Rosenørns Allé til 
Gl. Kongevej og overvejer i den forbindelse at ensrette Vodroffsvej for at skabe den fornødne plads 
for at bevare flest mulige parkeringspladser. I første omgang har By- og miljøudvalget truffet be-
slutning om at etablere cykelstier på strækningen mellem Danasvej og Gammel Kongevej.  
 
For at belyse de trafikale konsekvenser af forskellige scenarier for ensretningen, har MOE | Te-
traplan for Frederiksberg Kommune foretaget en række trafikmodelberegninger med OTM-modellen 
for hovedstadsområdet. 
 
I denne rapport gennemgås resultaterne af de forskellige scenarier.  

2 Scenarier for ensretning 

Der er foretaget modelberegninger af 6 forskellige løsninger for ensretning af Vodroffsvej, jf. Figur 
1: 
 
1: Ensretning fra nord mod syd på hele strækningen 
2: Ensretning fra syd mod nord på hele strækningen 
3: Ensretning fra henholdsvis nord og syd til Danasvej 
4: Ensretning fra Danasvej mod henholdsvis nord og syd 
5: Ensretning fra syd mod nord fra Gl. Kongevej til Danasvej 
6: Ensretning fra nord mod syd fra Danasvej til Gl. Kongevej  
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1 2 3 

4 5 6 

Figur 1 De beregnede scenarier for ensretning af Vodroffsvej mellem Rosenørns Allé og Gl. Kongevej 
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Beregningerne er foretaget med trafikmodellen OTM version 6.1. Modellen beregner trafikken i ho-
vedstadsområdet og dens fordeling på transportmidler og ruter under givne forudsætninger vedrø-
rende infrastrukturens udbygning og udviklingen i byplanmæssige/demografiske forhold i regionen.  
 
Der er taget udgangspunkt i det basisscenarie for 2018 i OTM modellen som MOE | Tetraplan op-
stillede for Frederiksberg Kommune i forbindelse med et skybrudsprojektet på Peter Bangs Vej i 
2019.  
 
For at give så troværdige resultater som muligt, er der foretaget en begrænset kalibrering af OTM 
modellen for basissituationen, så den bedst muligt afspejler de nuværende trafikale forhold i områ-
det omkring Vodroffsvej.   
 
OTM-modellens zonesystem er relativ grovmasket i området og modelvejnettet indeholder kun de 
overordnede veje i området omkring Vodroffsvej. Det drejer sig i første omgang om H.C. Ørsteds 
Vej, Danasvej, Gammel Kongevej, Rosenørns Allé, Gyldenløvesgade, Vester Søgade, Bülowsvej og 
Thorvaldsensvej.  
 
For at imødegå de relativ store zoner er der i kalibreringen oprettet flere zoneophæng til zonerne 
omkring Vodroffsvej, hvilket fordeler trafikken mere jævnt i området. Der er også justeret i kapaci-
tetsforhold og hastigheder på flere strækninger. 
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3 Resultater af scenarier 

Med udgangspunkt i den tilpassede basismodel er der foretaget beregninger af de 6 forskellige ens-
retningsscenarier som viser de trafikale konsekvenser på beregningsvejnettet. Hvert scenarie er 
kodet i modellen med de respektive ensretningsforhold og de tilknyttede kryds justeres, så de af-
spejler den ændrede vejstruktur.  
 
Resultatet af beregningerne er vist på kort, som ændringer i forhold til basissituationen. Der er ud-
arbejdet kort både med de absolutte og relative ændringer i døgntrafikken. 
 
Da trafikmodellen kun omfatter de overordnede veje afspejler modelberegningen de overordnede 
konsekvenser for trafikmønsteret i form af ændrede rutevalg for især den gennemkørende trafik i 
området.  
 
Modelberegningerne er derfor suppleret med en vurdering af, hvordan ensretningerne vil påvirke 
trafikken mere lokalt i bydelene, som berøres af omlægningerne i scenarierne. Her er det mere de-
taljeret beskrevet, hvordan trafikken med mål i området forventes at omfordele sig i de enkelte 
scenarier. Her er der lagt vægt på at beskrive særlige forhold, eksempelvis omkring skoler og bør-
nehuse, hvor trafikomlægningerne kan have væsentlig betydning.  
 
De betyder også at konsekvenserne beskrives for de mindre lokalveje med tilslutning til Vodroffs-
vej, som eksempelvis Prinsesse Maries Allé, Vodroffs Tværgade og Forchhammersvej. 
 
I vurderingen er det også nævnt hvis der er særlige trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser, som 
kan forventes i scenarierne. 
 
I det omfang beregningerne viser at omfordelingen af trafikken, som følge af de enkelte ensret-
ningsscenarier, er af en størrelse som kan give anledning til kapacitetsmæssige udfordringer i 
kryds og på strækninger, er dette trukket frem. Således er lokaliteter med kapacitetsmæssige ud-
fordringer ved de forskellige scenarier identificeret. 
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Figur 2 Sc. 1. Ændring i trafikbelastning ved ensretning af Vodroffsvej fra nord mod syd. Antal køretøjer per 
hverdagsdøgn 2018 

Modelberegningen af scenarie 1, hvor Vodroffsvej ensrettes fra nord mod syd på hele strækningen 
fra Rosenørns Allé til Gl. Kongevej giver en reduktion i døgntrafikken på godt 4.000 køretøjer (-56-
58%) på den sydlige del af Vodroffsvej og mellem 1.250 og 2.450 (-44-49%) på den nordlige del. 
På det overordnede vejnet beregnes en trafikstigning på H. C. Ørsteds Vej på 600-1.100 køretøjer i 
døgnet, svarende til en stigning på 5-8%. På Vester Farimagsgade beregnes en øget trafikbelast-
ning på op i mod 1.500 køretøjer i døgnet, svarende til en stigning på 6%.  
 
I Krydset H. C. Ørsteds Vej-Danasvej kan trafikstigningerne forværre trafikafviklingen, da krydset 
er stærkt belastet i spidstimerne. Tilsvarende kan trafikstigningen i krydsene på Vester Farimags-
gade give anledning til kapacitetsproblemer.  
 
Trafikstigningen på 500-700 køretøjer på Gl. Kongevej vurderes umiddelbart ikke at give væsent-
lige kapacitetsudfordringer. Der er i sagens natur en risiko for, at fremkommelighedsproblemer på 
H. C. Ørsteds Vej kan tvinge bilister til at finde alternative ruter i gennem boligområderne vest for 
Vodroffsvej. 
 
Lokalkendte med ærinde på Vodroffsvej kan forventes at anvende alternative ruter ad boligvejene 
vest for Vodroffsvej.  
 
I det sydlige område må derfor forventes en mindre stigning i trafik ad ruterne Svanholmsvej – 
Vodroffs Tværgade og Prinsesse Maries Allé.  
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I det nordlige område er alternative ruter gen-
nem boligområdet ikke så oplagte pga. ensret-
ninger af vejene, så smutvejskørsel gennem bo-
ligområdet vurderes begrænset, men kan ske ad 
Svend Trøsts Vej – Forchhammersvej eller Svend 
Trøsts Vej – Forchhammersvej – Sank Markus 
Plads – Sankt Markus Allé.  
 
I nærområdet ligger Skolen ved Søerne, der har 
bygninger dels på Niels Ebbesens Vej og dels på 
Fillipavej. Det vurderes overvejende at være fod-
gængere og cyklister, der udveksler mellem de 2 
afdelinger på skolen og cykling mod ensretningen 
på Vodroffsvej vil være tilladt hvorfor gener ift. 
skolen vurderes begrænset.  

Figur 3 Smutvejskørsel gennem boligområdet, sce-
narie 1 
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Figur 4 Sc. 2. Ændring i trafikbelastning ved ensretning af Vodroffsvej fra syd mod nord. Antal køretøjer per 
hverdagsdøgn 2018 

I scenarie 2, hvor Vodroffsvej ensrettes fra syd mod nord på hele strækningen fra Gl. Kongevej til 
Rosenørns Allé reduceres døgntrafikken med op i mod 2.500 køretøjer (-34%) på den sydlige del af 
Vodroffsvej og mellem 1.300 og 2.300 køretøjer (-46-48%) på den nordlige del. At reduktionen er 
lavere end i scenarie 1 skyldes primært at retningsfordelingen på Vodroffsvej er ulige med en 
større andel af trafikken i nordgående retning.  
 
På det overordnede vejnet ses det samme mønster som i scenarie 1, men trafikstigningerne er på 
et væsentligt lavere niveau. på Vester Farimagsgade og H. C. Ørsteds Vej er den øget trafikbelast-
ning med op i mod 700 køretøjer i døgnet (6%). Det betyder også, at den øgede belastning af 
krydset H. C. Ørsteds Vej-Danasvej er mindre med deraf følgende mindre risiko for forværret tra-
fikafvikling i spidstimerne. Derudover bemærkes især en markant trafikstigning på Gl. Kongevej på 
10% mellem Bagerstræde og Værnedamsvej. 
 
På det øvrige overordnede vejnet vurderes de beregnede trafikstigninger ikke at give væsentlige 
kapacitetsudfordringer. 
 
Lokalkendte med ærinde på Vodroffsvej kan forventes at anvende alternative ruter ad boligvejene 
vest for Vodroffsvej.  
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I det sydlige område må derfor forventes en 
mindre stigning i trafik fra Vodroffsvej, som kan 
fordele sig på 3 alternative ruter: Vodroffs 
Tværgade – Schønbergsgade, Prinsesse Maries 
Allé og Niels Ebbesens Vej – Forhåbningsholms 
Allé.  
 
Det vil primært være beboere på Vodroffsvej 
mellem Vodroffs Tværgade og Niels Ebbesens 
Vej der vil anvende smutvej ad Niels Ebbesens 
Vej og derved forbi Skolen ved Søerne, hvorfor 
det ikke vurderes problematisk ift. skolevejstra-
fikken. Som i scenarie 1 vurderes det overvej-
ende at være fodgængere og cyklister, der ud-
veksler mellem de 2 afdelinger af Skolen ved 
Søerne, der har bygninger dels på Niels Ebbe-
sens Vej og dels på Fillipavej og med mulighed 
for cykling mod ensretningen på Vodroffsvej vil 
gener ift. skolen være begrænset.  
 
I det nordlige område må forventes en meget 
lille stigning i trafik ad ruten Julius Thomsens 
Plads-Sankt Markus Plads – Forchhammersvej 
og mindre trafikstigning ad Julius Thomsens 
Plads - Sankt Markus Allé med ærinde til dels 
beboelse og erhverv nord for Sankt Markus Allé. 
 
  

Figur 5 Smutvejskørsel gennem boligområdet, scenarie 
2 
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Figur 6 Sc. 3. Ændring i trafikbelastning ved ensretning af Vodroffsvej fra hhv. syd og nord til Danasvej. Antal 
køretøjer per hverdagsdøgn 2018 

I dette scenarie, hvor Vodroffsvej ensrettes mod Danasvej både fra nord og fra syd  
reduceres døgntrafikken med op i mod 3.700 køretøjer på den sydlige del af Vodroffsvej og mellem 
2.400 og 4.000 på den nordlige del. I dette scenarie er der således en markant reduktion på Vod-
roffsvej i størrelsesordenen 50-85%. Det betyder dermed at trafikstigningerne på det omkringlig-
gende vejnet er større end i de øvrige scenarier.  
 
På det overordnede vejnet bliver særligt H. C. Ørsteds Vej belastet. Eksempelvis beregnes døgntra-
fikken at stige med op imod 11% nord for Danasvej. Det betyder også at krydset H. C. Ørsteds 
Vej-Danasvej bliver belastet, da trafikken stiger i alle ben i krydset. Der er i sagens natur en risiko 
for at fremkommelighedsproblemer på H. C. Ørsteds Vej kan tvinge bilister til at finde alternative 
ruter i gennem boligområderne vest for Vodroffsvej. På det øvrige overordnede vejnet bemærkes 
især en markant trafikstigning på Gl. Kongevej på 5-10% mellem Bagerstræde og H.C. Ørsteds 
Vej. 
 
Lokalkendte med ærinde på Vodroffsvej kan som i de øvrige scenarier forventes at anvende alter-
native ruter ad boligvejene vest for Vodroffsvej. 
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I det sydlige område må derfor forventes en 
mindre stigning i trafik ad ruterne – Vodroffs 
Tværgade – Schønbergsgade, Prinsesse Ma-
ries Allé og Niels Ebbesens Vej – Forhåb-
ningsholms Allé. 
 
Det vil primært være beboere på Vodroffsvej 
mellem Vodroffs Tværgade og Niels Ebbe-
sens Vej der vil anvende smutvej ad Niels 
Ebbesens Vej og derved forbi Skolen ved Sø-
erne, hvorfor det ikke vurderes problematisk 
ift. skolevejstrafikken. Som i scenarie 1 vur-
deres det overvejende at være fodgængere 
og cyklister, der udveksler mellem de 2 af-
delinger af Skolen ved Søerne, der har byg-
ninger dels på Niels Ebbesens Vej og dels på 
Fillipavej og med mulighed for cykling mod 
ensretningen på Vodroffsvej vil gener ift. 
skolen være begrænset. 
 
I det nordlige område er alternative ruter 
gennem boligområdet ikke så oplagte pga. 
ensretninger af vejene, så smutvejskørsel 
gennem boligområdet vurderes begrænset, 
men kan ske ad Svend Trøsts Vej – Forch-
hammersvej eller Svend Trøsts Vej – Forch-
hammersvej – Sank Markus Plads – Sankt 
Markus Allé.  
 
 

Figur 7 Smutvejskørsel gennem beboelsesområdet, scena-
rie 3 
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Figur 8 Sc. 4. Ændring i trafikbelastning ved ensretning af Vodroffsvej fra hhv. syd og nord fra Danasvej. Antal 
køretøjer per hverdagsdøgn 2018 

I dette scenarie, hvor Vodroffsvej ensrettes med udgangspunkt fra Danasvej både mod nord og 
mod syd, reduceres døgntrafikken med omkring 5.000 køretøjer på den sydlige del af Vodroffsvej 
og 2.400-3.700 på den nordlige del. I dette scenarie er der således en markant reduktion på Vod-
roffsvej i størrelsesordenen 50-85%. Det betyder dermed at trafikstigningerne på det omkringlig-
gende vejnet er på niveau eller højere end i scenarie 3, hvor ensretningerne også vendes ved Da-
nasvej.  
 
På det overordnede vejnet bliver særligt H. C. Ørsteds Vej belastet. Eksempelvis beregnes døgntra-
fikken at stige med ca. 1.500 køretøjer svarende til ca. 10% på strækningen syd for Danasvej. Det 
betyder at krydset H. C. Ørsteds Vej-Danasvej bliver væsentligt mere belastet, da trafikken stiger i 
alle ben i krydset. Der er i sagens natur dermed en risiko for at fremkommelighedsproblemer på H. 
C. Ørsteds Vej kan tvinge bilister til at finde alternative ruter i gennem boligområderne vest for 
Vodroffsvej. På det øvrige overordnede vejnet bemærkes både en markant trafikstigning på Gl. 
Kongevej på 7-10% mellem Bagerstræde og H.C. Ørsteds Vej og på Vester Farimagsgade med 
knap 2.000 køretøjer (8%). 
 
Lokalkendte med ærinde på Vodroffsvej kan, som i de øvrige scenarier, forventes at anvende alter-
native ruter ad boligvejene vest for Vodroffsvej. 
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I det sydlige område må derfor forventes en 
mindre stigning i trafik ad ruterne: Vodroffs 
Tværgade – Schønbergsgade, Prinsesse Ma-
ries Allé og Niels Ebbesens Vej – Forhåb-
ningsholms Allé. 
 
I det nordlige område må forventes en meget 
lille stigning i trafik ad ruten Julius Thomsens 
Plads-Sankt Markus Plads – Forchhammers-
vej og mindre trafikstigning ad Julius Thom-
sens Plads - Sankt Markus Allé med ærinde til 
dels beboelse og erhverv nord for Sankt Mar-
kus Allé. 
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Figur 9 Sc. 5. Ændring i trafikbelastning ved ensretning af Vodroffsvej fra Gl. Kongevej mod nord til Danasvej. 
Antal køretøjer per hverdagsdøgn 2018 

I scenarie 5, hvor Vodroffsvej ensrettes fra syd mod nord på strækningen fra Gl. Kongevej til Da-
nasvej reduceres døgntrafikken med op i mod 2.500 køretøjer (-34%) på den sydlige del af Vod-
roffsvej og mellem 800 og 1.200 (-24-30%) på den nordlige del. Der er dermed tale om en mindre 
overflytning af trafik end i scenarie 1, hvor ensretningen er gældende for hele strækningen op til 
Rosenørns Allé. Det betyder dermed, at der på det overordnede vejnet ses det samme mønster 
som i scenarie 2, men med væsentligt lavere trafikstigninger. På H. C. Ørsteds Vej beregnes trafik-
stigninger mellem 250 og 650 køretøjer svarende til 3-4%. Det betyder også at den øgede belast-
ning af krydset H. C. Ørsteds Vej-Danasvej er mindre end i de øvrige scenarier med deraf følgende 
mindre risiko for forværret trafikafvikling i spidstimerne.  
 
På det øvrige overordnede vejnet vurderes de beregnede trafikstigninger ikke at give væsentlige 
kapacitetsudfordringer, dog ses en stigning på Gl. Kongevej mellem Bagerstræde og Værnedams-
vej på 740 køretøjer eller 9%. 
 
Lokalkendte med ærinde på Vodroffsvej syd for Danasvej kan forventes at anvende alternative ru-
ter ad boligvejene vest for Vodroffsvej.  



Cykelstier på Vodroffsvej 

www.moe.dk Side 17 af 20
 

I det sydlige område må derfor forven-
tes en mindre stigning i trafik ad ru-
terne: Vodroffs Tværgade – Schønbergs-
gade, Prinsesse Maries Allé og Niels Eb-
besens Vej – Forhåbningsholms Allé. 
 
Det vil primært være beboere på Vod-
roffsvej mellem Vodroffs Tværgade og 
Niels Ebbesens Vej der vil anvende 
smutvej ad Niels Ebbesens Vej og der-
ved forbi Skolen ved Søerne, hvorfor det 
ikke vurderes problematisk ift. skole-
vejstrafikken. Som i scenarie 1 vurderes 
det overvejende at være fodgængere og 
cyklister, der udveksler mellem de 2 af-
delinger af Skolen ved Søerne, der har 
bygninger dels på Niels Ebbesens Vej og 
dels på Fillipavej og med mulighed for 
cykling mod ensretningen på Vodroffsvej 
vil gener ift. skolen være begrænset. 
 
  

Figur 10 Smutvejskørsel gennem boligområde, scenarie 5 
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Figur 11 Sc. 6. Ændring i trafikbelastning ved ensretning af Vodroffsvej fra Danasvej mod syd til Gl. Kongevej. 
Antal køretøjer per hverdagsdøgn 2018 

Modelberegningen af scenarie 6, hvor Vodroffsvej ensrettes fra nord mod syd på strækningen fra 
Danasvej til Gl. Kongevej giver en reduktion i døgntrafikken på godt 4.000 køretøjer (-58%) på 
den sydlige del af Vodroffsvej og mellem 800 og 1.200 (-23-28%) på den nordlige del. Som i sce-
narie 5 er konsekvenserne for det overordnede vejnet lavere end i scenariet hvor ensretningen er 
gældende for hele strækningen. Det betyder dermed, at der på det overordnede vejnet ses det 
samme mønster som i scenarie 1, men med væsentligt lavere trafikstigninger. På H. C. Ørsteds Vej 
beregnes trafikstigninger på op til 1.100 syd for Danasvej svarende til 8%. Det betyder også at den 
øgede belastning af krydset H. C. Ørsteds Vej-Danasvej stort set er begrænset til det sydlige ben i 
krydset og dermed en mindre risiko for en forværret trafikafvikling i spidstimerne.  
 
Som i scenarie 5 beregnes en stigning på Gl. Kongevej mellem Bagerstræde og Værnedamsvej på 
720 køretøjer eller 8%. 
 
Lokalkendte med ærinde på Vodroffsvej syd for Danasvej kan forventes at anvende alternative ru-
ter ad boligvejene vest for Vodroffsvej. 
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I det sydlige område må derfor forventes 
en mindre stigning i trafik ad ruterne: 
Vodroffs Tværgade – Schønbergsgade, 
Prinsesse Maries Allé og Niels Ebbesens 
Vej – Forhåbningsholms Allé for beboere 
og besøgende med mål på Vodroffsvej 
syd for Vodroffs Tværgade. 
 
Udveksler mellem de 2 afdelinger af Sko-
len ved Søerne, der har bygninger dels på 
Niels Ebbesens Vej og dels på Fillipavej 
vurderes ikke ændret i dette scenarie. 
  

Figur 12 Smutvejskørsel gennem beboelsesområdet, scena-
rie 6 
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4 Sammenfatning 

På tværs af scenarierne er de beregnede ændringer i hverdagsdøgntrafik på de enkelte delstræk-
ninger af Vodroffsvej op stillet i Tabel 1: 
  
Delstrækning Sc1 Sc2 Sc3 Sc4 Sc5 Sc6 

Vodroffsvej mellem Rosenørns Allé og 
Forchhammersvej 

-1247 -1356 -2441 -2408 -845 -800 

Vodroffsvej mellem Forchhammersvej og 
Danasvej 

-2452 -2272 -4077 -3745 -1170 -1160 

Vodroffsvej mellem Danasvej og Vodroffs 
Tværgade 

-4066 -2459 -3689 -5251 -2503 -4078 

Vodroffsvej mellem Vodroffs Tværgade og 
Gl. Kongevej -4180 -1703 -2708 -5027 -1743 -4181 

Tabel 1 Ændring i hverdagsdøgntrafik på delstrækninger af Vodroffsvej i de forskellige scenarier 

Samlet set er de største trafikale omlejringer i området i de 6 scenarier, scenarie 3 og 4, hvor ens-
retningen vendes ved Danasvej.  
 
Ser man på, i hvilken retning Vodroffsvej ensrettes, er de største konsekvenser når der ensrettes 
fra nord mod syd – enten hele strækningen eller alene den sydlige strækning. I disse situationer er 
det særligt H. C. Ørsteds Vej, som må holde for med deraf følgende risiko for afviklingsproblemer. 
Krydset med Danasvej vurderes umiddelbart som det mest kritiske, da det i dagens situation er 
stærkt belastet.   
 
Et yderligere pres på de overordnede veje omkring Vodroffsvej kan føre til, at der kan opstå sive-
trafik i gennem boligområderne mellem Vodroffsvej og H. C. Ørsteds Vej. Vi vurderer dog, at det 
på grund af de mange ensretninger og foranstaltninger på det lokale vejnet, primært vil være trafi-
kanter, som har mål i området, som evt. vil søge at undgå H. C. Ørsteds Vej. Gennemkørende tra-
fik vil formentlig blive på det overordnede vejnet. 


