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1 Indledning  

Frederiksberg Kommune har anmodet om en overordnet trafikal vurdering og analyse af de tre re-

sulterende helhedsløsninger/scenarier i områderne Fuglebakkekvarteret og Kronprinsesse Sofies 

Vej efter den afholdte workshop den 20. juni 2017. Scenarie 1.1 er blevet suppleret med en variant 

1.1b, hvor ensretninger på Fuglebakkevej og Duevej omkring skolen vendes om. Scenarie 2.1 er 

også blevet ændret iht. workshop, hvor ensretningerne på Mariendalsvej, Kong Georgs Vej og 

Dronning Olgas Vej kun gælder mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Falkoner Allé og åbningen af 

Kronprinsesse Sofies Vej mod Ågade bevares.   

 

Foruden dette notat er der udarbejdet et kortlægningsnotat ”Notat 01. Kortlægningsnotat” og refe-

ratet efter afholdt workshop.  

 

På workshoppen blev der besluttet at analysere 3 nye trafikscenarier nærmere, 2 i Fuglebakkekvar-

teret og 1 i Kronprinsesse Sofies Vej området.  

2 Formål 

Dette notat har til formål at beskrive en række trafikale forhold, som konsekvens af de tiltag som 

er foreslået i de nye scenarier. Det drejer sig om: 

 

 Trafikfordeling på det omkringliggende vejnet – Baseret på trafikmodelkørsler 

 Trafikale vurderinger – hvordan den nye trafikfordeling påvirker vej- og krydsforholdet iht. 

trafikafvikling og trafiksikkerhed 

 Parkering – konsekvenser for antal p-pladser, der skal nedlægges i hvert scenarie.  

 

I rapporten bliver konsekvenserne af de tre scenarier analyseret. Notatet indeholder desuden kon-

klusioner og anbefalinger.  

3 Scenarier 

Det analyseres følgende scenarier: 

 

- Scenarie 1.1 – Fuglebakkekvarteret 

o Inkl. to varianter for retning på ensretning på Fuglebakkevej og Duevej (1.1a og 1.1b) 

- Scenarie 1.2 – Fuglebakkekvarteret 

- Scenarie 2.1 – Kronprinsesse Sofies Vej området 

 

Foreslåede tiltag til hvert scenarie er beskrevet i Figur 3.1.  

Figur 3.2, Figur 3.3, Figur 3.4 og Figur 3.5 viser et kort over hvert scenarie.  
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Figur 3.1 Indhold i de 3 scenarier, hvor de trafikale konsekvenser vurderes.  

 

FUGLEBAKKEKVARTERET 

SCENARIE 1.1 

 Lukning af Solsortvej, Drosselvej, Duevej 

mod Borups Allé og mod Godthåbsvej.  

 Lukning af Godthåbsvænget mod Godt-

håbsvej. 

 Vareindleveringen til Netto flyttes til 

Godthåbsvej.  

 Ensretning af Kristian Zahrtmanns Pl.  

 Åbning af Fuglebakkevej mod Borups Allé 

og mod Godthåbsvej for motorkøretøjer i 

begge retninger, signalregulering beva-

res. 

 Åbning af Vagtelvej mod Godthåbsvej for 

motorkøretøjer i begge retninger, signal-

regulering bevares. 

 Åbning af Mariendalsvej mod Nordre Fas-

anvej for motorkøretøjer i begge retnin-

ger, signalregulering bevares. 

1.1a 

 Ensretning af Duevej mod nord mellem 

Mariendalsvej og Egernvej. 

 Ensretning af Fuglebakkevej mod syd 

mellem Mariendalsvej og Egernvej. 

1.1b 

 Ensretning af Duevej mod syd mellem 

Mariendalsvej og Egernvej. 

 Ensretning af Fuglebakkevej mod nord 

mellem Mariendalsvej og Egernvej. 

 

 

KRONPRISESSE SOFIES VEJ 
OMRÅDET 

SCENARIE 2.1 

 Ensretning af Mariendalsvej mod øst mel-

lem Kronprinsesse Sofies Vej og Falkoner 

Allé. 

 Ensretning af Kong Georgs Vej mod øst 

mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Fal-

koner Allé. 

 Ensretning af Dronning Olgas Vej mod 

vest mellem Kronprinsesse Sofies Vej og 

Falkoner Allé. 

 Lukning for udkørsel fra Ane Katrines Vej 

mod Borups Allé. 

 
 
 

SCENARIE 1.2 

 Indkørselsforbud på Drosselvej, Fugle-

bakkevej, Duevej, Solsortvej og Vagtelvej 

fjernes.  

 Ensretning af Vagtelvej, Solsortvej og 

Fuglebakkevej mod nord. 

 Ensretning af Drosselvej og Duevej mod 

syd. 

 Ensretning af Kristian Zahrtmanns Pl. 

 Ensretning af Ternevej mod vest mellem 

Solsortvej og Mariendalsvej.  

 Åbning af Solsortvej mod Borups Allé.  

 Åbning af Mariendalsvej mod Nordre Fas-

anvej for motorkøretøjer i begge retnin-

ger, signalregulering bevares. 
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Figur 3.2 FUGLEBAKKEKVARTERET, SCENARIE 1.1a, KORT  
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Figur 3.3. FUGLEBAKKEKVARTERET, SCENARIE 1.1b, KORT  
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Figur 3.4. FUGLEBAKKEKVARTERET, SCENARIE 1.2, KORT  
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Figur 3.5. KRONPRINSESSE SOFIES VEJ OMRÅDET, SCENARIE 2.1, KORT  
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4 Trafikmodel 

For at vurdere konsekvenserne af de opstillede scenarier, er der udarbejdet en afgrænset makro-

skopisk trafikmodel for det samlede analyseområde i Frederiksberg Kommune. Trafikmodellen af-

grænses af kommunegrænsen mod vest og de større trafikveje omkring Fuglebakkekvarteret og 

området omkring Kronprinsesse Sofies Vej – og indeholder desuden Bispeengbuen mod nord. 

Trafikmodellen er opbygget i modelleringsprogrammet PTV Visum. Figur 4.1 viser en oversigt over 

modelområdet med angivelse af zonesystem og vejnet. Forudsætningerne for opbygning af model-

lens vejnet og zoner er beskrevet på følgende afsnit.  

 

 
Figur 4.1: Zoner og vejnet i den opbyggede trafikmodel 

Trafikmodeller anvendes ofte til at beskrive trafikale effekter af ændringer i vejnettet, eller større 

nybyggerier. En trafikmodel er en avanceret form for udbud- og efterspørgselsmodel, hvor infra-

strukturen og dets restriktioner udgør ”udbuddet”, mens trafikanternes rejser fra A til B udgør ”ef-

terspørgslen”. Trafikmodellen giver mulighed for at vurdere den omfordeling af trafikken, der vil 

ske som følge af indgreb i vejnettet. En effektiv trafikmodel kræver derfor detaljeret viden om både 

infrastruktur og trafikanternes rejsemønstre.  
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4.1 Baggrundsdata og forudsætninger 

Trafikmodellen for Fuglebakkekvarteret og området omkring Kronprinsesse Sofies Vej bygger på en 

række forudsætninger og baggrundsdata. Efterspørgselsdelen i trafikmodellen tager sit udgangs-

punkt i Ørestadstrafikmodellen, OTM, som dækker det samlede Hovedstadsområdet. 

4.2 Modelvejnet og zonesystem 

OTM indeholder et forholdsvist groft modelvejnet, der udelukkende består af de overordnede trafik-

veje. Det har derfor været nødvendigt at supplere vejnettet med de mindre trafikveje og lokalveje i 

området.  

 

Strækningerne i modelvejnettet er beskrevet ved længde, antal vejbaner, kapacitet, ensretnings-

forhold og hastighed ved frit flow. 

 

De enkelte kryds i modellen indeholder information om tilladte svingbevægelser, geometri (køreba-

nebredde, antal baner, mv.) og evt. signalstyring. Figur 4.2 viser et eksempel på den geometriske 

udformning af krydset ml. Godthåbsvej og Nordre Fasanvej. Her ses det f.eks., at det ikke er mu-

ligt at foretage venstresving fra det nordlige ben af Nordre Fasanvej til Godthåbsvej mod øst. For 

de signalregulerede kryds, er kapacitetsforholdene kodet ud fra de gældende signalgruppeplaner, 

som er leveret af Frederiksberg Kommune.   

 

 
Figur 4.2: Geometrisk opbygning af krydset ml. Godthåbsvej og Nordre Fasanvej 

I OTMs zonesystem udgøres området i det nordlige Frederiksberg af 7 zoner. For at gøre det muligt 

at modellere trafikken på et mere detaljeret vejnet, er de 7 zonerne opsplittet til i alt 70 mindre 

trafikmodelzoner. Se Figur 4.1. Zonerne er tilknyttet det detaljerede vejnet i ophængspunkter med 

udgangspunkt i parkeringsmulighederne i og omkring den enkelte trafikmodelzone. 

4.3 Trafikmatricer  

Modellens trafikstrømme er bygget op med udgangspunkt i trafikmatricerne fra OTM gældende for 
2016. Modellen beskriver de overordnede trafikstrømme igennem og til og fra Frederiksberg Kom-
mune opdelt i geografiske zoner.  

 

Trafikken til og fra de oprindelige 7 OTM- zoner i modellen er fordelt på de 70 zoner, efter antallet 

af boliger og arbejdspladser i de opsplittede zoner.  
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Oplands- og transittrafik til modelområdet er udtrukket fra OTM-modellen i de 10 veje, der fører 

ind i modelområdet, så den er i overensstemmelse med det overordnede trafikmønster i Køben-

havn og på Frederiksberg. Disse veje udgør dermed port zonerne til modelområdet for Fuglebakke-

kvarteret og området omkring Kronprinsesse Sofies Vej. Den gennemkørende trafik er defineret 

som trafik mellem disse 10 veje. 

 

Trafikmatricerne er opbygget for 3 forskellige tidsperioder: Morgenspidstimen, eftermiddagsspidsti-

men og det samlede hverdagsdøgn.  

4.4 Trafikudlægning og kalibrering 

De opstillede trafikmatricer er udlagt på modelvejnettet og sammenlignet med foreliggende trafik-

tællinger på modelvejnettet. I udlægningen indgår hastigheder, kapacitetsforhold på strækninger 

og forsinkelser i kryds. Trafikmodellen finder, på den baggrund, den hurtigste vej igennem netvær-

ket for alle rejserelationer.  

 

De indledende resultater af trafikmodelberegningerne viste større trafikmængder, særligt på de 

mindre lokalveje i de to analyseområder, end de seneste trafiktællinger. En medvirkende forklaring 

er, at de eksisterende indkørselsforbud uden ærindekørsel ikke direkte kan modelleres. Hertil kom-

mer, at trafikmatricerne fra OTM kan overvurdere den samlede trafikefterspørgsel i området.  

 

For at imødekomme denne problematik, er kapaciteten og den frie hastighed nedsat betydeligt på 

de fleste lokalveje. Herved vil kun få gennemkørende trafikanter vælge at benytte lokalvejene i 

modellen. Vejnettet er således kalibreret indtil trafikmængden og rutevalget på de indre veje i mo-

dellen svarer til de seneste trafiktællinger samt rutevalg jf. nummerskrivningsanalysen. Som kon-

sekvens heraf er den beregnede trafik på de større trafikveje gennem området (særligt Nordre Fas-

anvej) noget højere end tællingerne. 

 

Dette vurderes som acceptabel, da trafikmodellen anvendes til at vurdere konsekvenser af tiltag, 

der foretages på lokalvejene. 

4.5 Basisscenariet 

På baggrund af baggrundsdata, forudsætninger samt kalibreringen, er basis scenariet udarbejdet. 

Basis scenariet indeholder vejnettet som det ser ud i dag, hvilket er nærmere beskrevet i tilhø-

rende kortlægningsnotat. 

 

Opsummerende indeholder basisscenariet følgende begrænsninger: 

- Ind- og udkørsel til Solsortvej mod Borups Allé er lukket  

- Indkørsel til Fuglebakkevej fra hhv. Borups Allé og Godthåbsvej er lukket 

- Ensretning af lokalvejene i området ved Kronprinsesse Sofies Vej følger de forhold der fin-

des i dag 

 

Figur 4.3 viser hverdagsdøgntrafikken på modelvejnettet i basisscenariet. 
 

Basisscenariet danner sammenligningsgrundlaget for de forskellige scenarier. I de følgende afsnit 

beskrives de trafikale konsekvenser af de tre scenarier i forhold til basisscenariet. 
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Figur 4.3: Hverdagsdøgntrafik 2016 på vejnettet i basisscenariet 
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5 Konsekvensanalyse af scenarier 

5.1 Scenarie 1.1 – Fuglebakkekvarteret 

5.1.1 Trafikale konsekvenser af scenarie 1.1 

Scenarie 1.1 består af en række lukninger af adgangen fra lokalvejene i Fuglebakkekvarteret til de 

større trafikveje, Godthåbsvej og Borups Allé. Adgangen fra de signalregulerede kryds ved hhv. 

Vagtelvej, Fuglebakkevej og Mariendalsvej bliver i dette scenarie de eneste vejadgange til Fugle-

bakkekvarteret. Enkelte delstrækninger ensrettes desuden i dette scenarie, hvilket fremgår af  

figur 3.2 (variant 1.1a) og figur 3.3 (variant 1.1b). Figur 5.1 og figur 5.2 viser forskellen i hver-

dagsdøgntrafik mellem de to varianter af scenarie 1.1 og basisscenariet. 

 

Trafikmængden øges som forventet betydeligt (mellem ca. 1.400 til 1.700 biler pr. døgn), både i 

scenarie 1.1a og 1.1b, på den nordlige og sydlige del af Fuglebakkevej pga., at det er en af de få 

åbne adgangsveje til området i scenarierne. Den midterste del af Fuglebakkevej bliver, i dette sce-

narie, ensrettet, hvilket medfører en mindre trafikstigning her på ca. 400 biler pr. døgn. Der bør 

være fokus på krydsningsmuligheder i krydset Fuglebakkevej/ Mariendalsvej og i krydset Fuglebak-

kevej/ Egernvej, hvor trafikken stiger og skolebørn skal krydse vejen. Det samme gælder for kryds 

-ene Duevej/Mariendalsvej og Duevej/Egernvej. 

 

Desuden stiger trafikmængden på de tværgående veje, Egernvej og Mariendalsvej, både i scenarie 

1.1a og 1.1b, idet disse veje nu skal fordele ind- og udkørende trafik fra området til de kryds, der 

fortsat er åbne. På Mariendalsvej er stigningen i størrelsesordenen 500-1.200 biler pr. døgn, mens 

den tilsvarende er ca. 250 biler pr. døgn på Egernvej vest for Fuglebakkevej og ca. 1.000-1.500 

biler pr. døgn øst for Fuglebakkevej. Den store stigning på den østlige del af Egernvej skyldes kom-

binationen af lukningen af adgangen til Duevej fra Godthåbsvej, og ensretningen af Duevej mellem 

Egernvej og Mariendalsvej. Dette tvinger et rutevalg ad Egernvej for al trafik til den sydlige del af 

Duevej. 

 

Omvendt falder trafikmængden på de veje, hvor der lukkes for ind- og udkørsel. Duevej opnår det   

største fald med ca. 1.000-1.500 biler pr. døgn på den sydlige og nordlige del af vejen tættest på 

hhv. Godthåbsvej og Borups Allé. På Drosselvej er det tilsvarende fald på 500-1.000 biler i døgnet. 

 

Ændringerne i scenarie 1.1 medfører desuden, at en del af den gennemkørende nord-syd gående 

trafik, som tidligere kørte gennem Fuglebakkekvarteret, vælger at anvende Nordre Fasanvej eller 

Kronprinsesse Sofies Vej i stedet, idet trafikmængden på disse veje stiger med ca. 200-300 biler 

pr. døgn. Den registrerede gennemkørende trafik ved den udførte nummerskrivnings analyse var 

netop 247 biler. Det kan desuden nævnes, at den gennemkørende nordgående trafik på Fuglebak-

kevej falder fra 43 % i basisscenariet til 3,5 % i scenarie 1.1. Dette skyldes dels, at den midterste 

del af Fuglebakkevej bliver ensrettet og at hovedparten af trafikken til Fuglebakkekvarteret nu be-

nytter Fuglebakkevej, så den samlede trafikmængde stiger. 

 

Det er afgørende for en evt. realisering af scenariet, at kapaciteten i de signalregulerede kryds ml. 

Fuglebakkevej og hhv. Godthåbsvej og Borups Allé kan håndtere den øgede trafikmængde. Model-

beregningen viser, at den eksisterende signalgruppeplan og geometri i de to kryds (hvor den eksi-

sterende ligeud-bane også anvendes som svingbane) godt kan håndtere mertrafikken i morgen- og 

eftermiddagsspidstimerne. Det anbefales dog at udføre en mere detaljeret kapacitetsanalyse ved 

udvalg af scenariet.  



Trafikanalyse Fuglebakkekvarteret og Kronprinsesse Sofies Vej området – Analyse af scenarier  

www.moe.dk Side 15 af 37 
 

Der er en forholdsvis lav stigning på ca. 200 biler, på Vagtelvej. Det vurderes derfor, at det eksi-

sterende signalregulerede kryds ml. Godthåbsvej og Vagtelvej kan håndtere den nye trafik-

mængde.  

 

Ensretningen af Fuglebakkevej og Duevej 

 

Den eneste forskel mellem variant 1.1a og 1.1b er retningen på ensretningen af Fuglebakkevej og 

Duevej mellem Mariendalsvej og Egernvej. I variant 1.1a er Fuglebakkevej ensrettet mod syd og 

Duevej er ensrettet mod nord. I variant 1.1b er det omvendt. 

 

Figur 5.1 og figur 5.2 viser de to varianter sammenlignet med basisberegningen. Som det fremgår, 

har retningen på ensretningerne kun lille betydning for trafikfordelingen i Fuglebakkekvarteret. Der 

er kun nævneværdige forskelle ved Mariendalsvej mellem Nordre Fasanvej med en forskel på ca. 

400 flere biler pr. døgn i scenariet 1.1b, ved Duevej med en forskel på ca. 400 færre biler pr. døgn 

i scenariet 1.1a og Fuglebakkevej syd for Egernvej med en forskel på ca. 200 flere biler pr. døgn i 

scenariet 1.1a. Trafikken er også højere på Egernvej øst for Fuglebakkevej i scenariet 1.1a, ca. 400 

flere biler pr. døgn. 

 

I variant 1.1a er adgangen til/fra Fuglebakkekvarteret ved krydset mellem Fuglebakkevej og Godt-

håbsvej mere attraktiv, da der kører ca. 200 flere biler pr. døgn på den sydlige del af Fuglebakke-

vej sammenlignet med variant 1.1b.  

I variant 1.1b, er adgangen til Fuglebakkekvarteret ved krydset mellem Nordre Fasanvej og Mari-

endalsvej mere attraktiv med omkring 400 flere biler pr. døgn på Mariendalsvej umiddelbart vest 

for Nordre Fasanvej. 

 

Valget af ensretningen bør derfor afhænge af lokale parkerings- og afsætningsforhold på den del af 

Duevej og Fuglebakkevej der ensrettes. Ensretningen i scenarie 1.1b medfører, at eleverne altid 

afsættes og afhentes på fortovet i den side hvor skolen er, hvilket kan skabe en større trafiksikker-

hed og tryghed omkring skolen. Det modsatte er tilfældet for scenarie 1.1a. 
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 Udklip kort over scenarie 1.1a 

Se figur 3.2 

Figur 5.1: Forskel mellem beregnet hverdagsdøgntrafik i scenarie 1.1a og basisscenariet 
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Figur 5.2: Forskel mellem beregnet hverdagsdøgntrafik i scenarie 1.1b og basisscenariet 

Udklip kort over scenarie 1.1b 

Se figur 3.3 
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5.1.2 Konsekvenser for vej- og krydsforhold samt parkering, scenarie 1.1 

Generelt 

Hvis vejene i Fuglebakkekvarteret optages som offentlige veje, skal der etableres parkeringszone i 

kvarteret. Ved fjernelse af indkørselsforbud på de tre signalregulerede kryds (Fuglebakkevej/Bo-

rups Allé, Fuglebakkevej/Godthåbsvej og Vagtelvej/Godthåbsvej) kan der forventes flere p-sø-

gende i området.  Parkeringsbelastningsgraden kan forventes moderat forhøjet, da andre Frede-

riksberg- borgere får mulighed for at parkere på vejene.   

 

Ved lukningen af sideveje mod Borups Allé og Godthåbsvej, kan der etableres flere p-pladser på 

trafikvejene.  Antallet af p-pladser er angivet under konsekvenser for de enkelte tiltag, som er be-

skrevet nedestående.  

 

Lukningen af sideveje kan også være med til at forbedre trafiksikkerheden på trafikvejene.  

Spærringer af lokalveje medfører, at svingbevægelserne fra Borups Allé og Godthåbsvej forbydes 

og minimeres derfor risiko for højre- og venstresvings ulykker.  

 

Spærringer af sideveje skal afmærkes på de interne kryds i området ved hjælp af tavler ”Blind og 

med stiforbindelse”, E18,1,1.  

 

Lukning af Solsortvej mod Borups Allé og mod Godthåbsvej 

Solsortvej er lukket i dag for motorkøretøjer mod Borups Allé. Mod Godthåbsvej er der ind-

kørselsforbudt for motorkøretøjer, men ærindekørsel er tilladt.  Vejen er dobbeltrettet med 

længdeparkering i begge sider. Der er ikke plads til, at to biler kan passere hinanden, når 

der er parkerede biler i begge sider. Trafikken er ikke særlig høj på strækningen, hvorfor 

bilister kan anvende tomme parkeringspladser som vigepladser.  

 

Ved lukningen af vejen i begge ender, falder trafikmængden iht. trafikmodellen og vejfor-

holdet kan derfor bibeholdes som eksisterende.  

 

Der skal sikres vendemuligheder ved vejlukningen mod Godthåbsvej. En vendeplads med-

fører, at der ikke må holde parkerede biler på selve vendearealet, for at den kan fungere. 

Det er derfor nødvendigt at etablere særlig afmærkningsrestriktioner, standsningsforbudt. 

Indretningen af vendeplads mod Godthåbsvej kræver, at der fjernes ca. 4 p-pladser. Sol-

sortvej er allerede lukket i dag mod Borups Allé, og der er tilstrækkelig vendemuligheder.  

 

I dag er der etableret overkørsler både i krydset med Borups Allé og med Godthåbsvej. 

Lukningen af strækningen for alt motoriseret trafik kræver etableringen af fysisk lukning 

ved Godthåbsvej, f. eks. cykel sluse eller bomme, samt ændring af skiltning (undertavle 

med ”Ærindekørsel tilladt fjernes).  Det kan etableres ca. 2 nye p-pladser på Godthåbsvej.  

 

Lukning af Drosselsvej mod Borups Allé og mod Godthåbsvej 

I dag er der indført indkørselsforbud for motorkøretøjer med ærindekørsel tilladt i begge 

ender af vejstrækningen.  Vejen er dobbeltrettet med længdeparkering i begge sider. Der 

er ikke plads til at to biler kan passere hinanden, når der er parkerede biler i begge sider, 

men der anvendes tomme p-pladser som vigepladser.  

 

Ved lukningen af vejen i begge ende, falder trafikmængden markant iht. trafikmodellen og 

vejforholdet kan derfor bibeholdes som eksisterende. 

 

Der skal sikres vendemuligheder ved vejlukningen mod Godhåbsvej og mod Borups Allé. 

Det er derfor nødvendigt at etablere standsningsforbud på vendearealet.  
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Indretningen af vendepladser medfører, at der nedlægges ca. 5 p-pladser, 1 ved enden 

mod Godthåbsvej og 4 ved enden mod Borups Allé.  

 

I dag er der etableret overkørsler i krydset med Borups Allé og med Godthåbsvej. Luknin-

gen af strækningen for alt motoriseret trafik kræver etableringen af fysisk lukning i begge 

ender, f. eks. cykel sluse eller bomme, samt ændring af skiltning (undertavle med ”Ærinde-

kørsel tilladt” fjernes).  Det kan etableres ca. 3 nye p-pladser på Borups Allé og ca. 1 nye 

p-pladser på Godthåbsvej. 

 

Lukning af Duevej mod Borups Allé og mod Godthåbsvej, samt ensretning af Duevej mellem Mari-

endalsvej og Egernvej 

I dag er der indført indkørselsforbud med ærindekørsel tilladt i begge ende af vejen.   

Vejen er dobbeltrettet med længdeparkering i begge sider. Der er ikke plads til at to biler 

kan passere hinanden, når der er parkerede biler i begge sider, men der anvendes tomme 

p-pladser som vigepladser eller man viger i krydset ved Egernvej.  

 

Ved lukningen af vejen i begge ender, falder trafikmængden markant iht. trafikmodellen og 

vejforholdet kan derfor bibeholdes som eksisterende på delstrækningerne mellem Borups 

Allé og Mariendalsvej og mellem Godthåbsvej og Egernvej. 

 

Delstrækningen mellem Mariendalsvej og Egernvej ensrettes mod nord (1.1a) eller mod 

syd (1.1b). Det anbefales at tillade cykling mod ensretningen, så elever let kan komme til 

og fra skolen på cykel. Det betyder, at der skal etableres en cykelbane i retning mod ens-

retningen. Længdeparkeringen i den side af vejen, hvor cykelbanen skal etableres, skal 

derfor fjernes, i alt ca. 30 - 32 p-pladser. Det vurderes at være stor efterspørgsel på parke-

ringspladserne på strækningen, men alternative parkeringsmuligheder findes på de øvrige 

lokalveje.   

 

I variant 1.1a, sker afsætning og afhentning i bil til skole på Duevej i den østlige side, hvil-

ket betyder, at skolebørnene skal krydse vejen. I dag er der er etableret et krydsnings-

punkt med fodgængerfelt ved skolens indgang, så det er sikkert at krydse vejen. I scenarie 

1.1b vil afsætning og afhentning af børn til skolen ske i den rigtige side af vejen.   

 

Krydsene Duevej/Egernvej og Duevej/Mariendalsvej kræver ny afmærkning for at tydelig-

gøre ensretningen. Ved det ene kryds skal der etableres indkørsel forbudt for motorkøretø-

jer, tavle C22,1, mens der ved det andet kryds etableres tavler med ensrettet vej E19, 

cykling tilladt. Den præcise placering af tavlerne afhænger af hvorvidt ensretningen er 

nord- eller sydgående (variant 1.1a og 1.1b). Den eksisterende vejafmærkning iht. skole-

vej skal desuden ændres og tilpasses til ensretningen. Derudover bør der vurderes mulig-

heden for at indsnævre krydsene fysisk så det tydeliggøres ensretningen, og giver samtidig 

mulighed for flere parkeringspladser.  

 

Lukningen af Duevej mod Godthåbsvej har konsekvenser for vareindleveringen til Netto su-

permarkedet. I dag sker vareindleveringen ved port på Duevej. Når vejen lukkes mod 

Godthåbsvej, skal denne flyttes til Godthåbsvej, langs cykelstien. Vareindleveringen over 

cyklestien kan være med til at skabe trafiksikkerhedskonflikter med cyklister.  

 

Flytningen af vareindleveringen til Godthåbsvej betyder også, at der skal fjernes ca. 3 p-

pladser (tidsbegrænset parkering), ved den eksisterende parkeringsbane langs cykelsti. 

Men lukningen af vejen tillader etablering af nye p-pladser ved overkørslen på Duevej. Et 

andet løsningsforslag kunne være at lukke Duevej længere inde, så vareindleveringen fort-

sat bliver på sidevejen. Dette vil medføre, at der skal nedlægges ca. 4 p-pladser til indret-

ningen af vendeplads.  
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I dag er der etableret overkørsler i krydset med Borups Allé og med Godthåbsvej. Luk- 

ningen af strækningen for alt motoriseret trafik kræver etableringen af fysisk lukning i 

begge ender, f. eks. cykelsluse eller bomme, samt ændring af skiltning (undertavle med 

”Ærindekørsel tilladt” fjernes).  Det kan etableres ca. 2 nye p-pladser på Godthåbsvej. Det 

bliver ikke muligt at etablere nye p-pladser på Borups Allé pga. eksisterende afmærkning.  

 

Der skal sikres vende muligheder ved vejlukningerne mod Godhåbsvej og mod Borups Allé. 

Det er derfor nødvendigt at etablere standsningsforbudt på vendearealet. Indretningen af 

vendepladser medfører, at der fjernes ca. 3 p-pladser, 1 ved ende mod Godhåbsvej (4, 

hvis lukningen sker længere ind) og 2 ved ende mod Borups Allé.  

 

Lukning af Godthåbsvænget mod Godthåbsvej  

I dag er der indført indkørselsforbud med ærindekørsel tilladt mod Godthåbsvej.  Stræk-

ningen er dobbeltrettet med 90 graders parkering skiftende mellem vejsiderne.  

 

Trafikken på strækningen forøges ikke ved det nye scenarie iht. trafikmodellen, og vejfor-

holdet kan derfor bevares som eksisterende.  

 

Lukningen vil medføre, at udkørende biler fra tankstationen ikke længere kan køre ud fra 

Godthåbsvænget, så alle skal køre ud ved en af de to overkørsler til Godthåbsvej. Det kan 

etableres 2 nye p-pladser på Godthåbsvej. 

 

I dag er der etableret en overkørsel ved Godthåbsvænget tilslutning mod Godthåbsvej. 

Lukningen af strækningen for alt motoriseret trafik kræver etableringen af fysisk lukning, f. 

eks. cykelsluse eller bomme, samt ændring af skiltning (undertavle med ”Ærindekørsel til-

ladt” fjernes).  Eksisterende afmærkning (afmærket gul kantsten) kan kun bruges til at for-

længe eksisterende forbud, hvor for opsætning af standsningsforbud er nødvendig for at 

sikre vendemuligheder.  

 

Åbning af Fuglebakkevej mod Borups Allé og mod Godhåbsvej og ensretning mellem Mariendalsvej 

og Egernvej 

Krydset Fuglebakkevej/Borups Allé og krydset Fuglebakkevej/Godthåbsvej er i dag et 4-

benet signalreguleret kryds. Indkørsel til Fuglebakkevej er forbudt i begge ender. Forslaget 

indeholder åbningen af strækningen for motorkøretøjer, dvs. tilladt kørsel i begge retning-

er. De eksisterende tavler skal fjernes, den eksisterende beplantning som spærrer for ind-

kørende trafik nedlægges, og det skal etableres ny afmærkning på kørebanen. Derudover 

skal signalprogrammerne tilpasses til den nye trafik mængde.  

 

Vejen er dobbeltrettet med længdeparkering i begge sider. Der er ikke plads til, at to biler 

kan passere hinanden, når der er parkerede biler i begge sider, men der anvendes tomme 

p-pladser som vigepladser.  

 

Trafikken på strækningen stiger markant ved det nye scenarie, hvor trængselskonflikter 

kan opstå på delstrækningerne mellem Borups Allé og Mariendalsvej og mellem Godthåbs-

vej og Egernvej, da vejen bliver dobbeltrettet. Det foreslås derfor at nedlægge parkering i 

den ene side af vejen for at garantere et kørespor i hver retning. Det vil betyde, at det fjer-

nes ca. 30 p-pladser på delstrækningen mellem Borups Allé og Mariendalsvej, og ca. 17 p-

pladser på delstrækningen mellem Egernvej og Godthåbsvej.  

 

Delstrækningen mellem Borups Allé og Mariendalsvej består primært af villaer med mulig-

hed for parkering på egen grund, hvorfor en reduktion i parkeringsmulighederne vurderes 

mindre problematisk. Parkeringen kan evt. etableres skiftevis til begge sider, så vejforløbet 

indrettes så man ikke kører med høj hastighed.  
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Den stigende trafik på vejen kan være med til at forværre skolebørns tryghed, især cykli-

ster, som føler sig presset på strækningen med dobbeltrettet trafik.  

 

Strækningen mellem Mariendalsvej og Egernvej ensrettes mod syd (1.1a) eller mod nord 

(1.1b). Det kræver ny afmærkning ved krydset mellem Mariendalsvej og Egernvej. Den ek-

sisterende vejafmærkning iht. skolevej skal også ændres og tilpasses til ensretningen. Det 

anbefales at tillade cykling mod ensretningen pga. skolen. Det betyder, at det skal etable-

res en cykelbane i retning mod ensretningen mellem Mariendalsvej og Egernvej. Længde-

parkeringen i den ene side af vejen, hvor cykelbanen skal etableres, skal derfor nedlægges, 

i alt ca. 30-34 p-pladser. Muligheden med skråparkering fravælges pga. manglende plads. 

Udstigning fra skolebussen vil ske mod fortovsarealet.  

 

En anden løsningsmulighed vil være at flytte længeparkering i den ene side til den grønne 

rabat mellem træer i delstrækningerne mellem Mariendalsvej og Borups Allé og mellem 

Egernvej og Mariendalsvej. Samtidig, kunne der bevares længdeparkering i den anden side 

og etableres et cykelfelt mellem længdeparkering og grøn rabat.  Det vil være med til at 

bevare flere p-pladser, men det vil betyde højere anlægsomkostninger.  

 

 
Figur 5.3. Mulige løsningsforslag til tværprofil på Fuglebakkevej mellem Mariendalsvej og Egernvej 

(ensrettet mod syd) ved etablering af modstrøm cykelbane. F=fortov, P=parkering, K=kørebane, 
C=cykelbane. 

Derudover kunne det undersøges hvorvidt det er muligt at etablere delvis parkering på for-

tov i den sydlige del af Fuglebakkevej. På den måde kunne der etableres tilstrækkeligt kø-

reareal til dobbeltrettet trafik og parkeringen i begge sider kunne bevares.  

 

Krydsene Fuglebakkevej/Egernvej og Fuglebakkevej/Mariendalsvej kræver ny afmærkning 

for at tydeliggøre ensretningen. Ved det ene kryds skal der etableres indkørsel forbudt for 

motorkøretøjer, tavle C22,1, mens der ved det andet kryds etableres tavler med ensrettet 

vej E19, cykling tilladt. Den præcise placering af tavlerne afhænger af hvorvidt ensretnin-

gen er nord- eller sydgående (variant 1.1a og 1.1b). Derudover bør der vurderes mulighe-

den for at indsnævre krydsene fysisk så det tydeliggøres ensretningen, og giver samtidig 

mulighed for flere parkeringspladser. Den rigtige placering og udformning af fodgængerfel-

tet ved Mariendalsvej skal også overvejes i den fremtidige scenarie.  

 

Åbning af Vagtelvej mod Godthåbsvej  

Krydset Vagtelvej/ Godthåbsvej er i dag et fire benet signalreguleret kryds. Indkørsel til 

Vagtelvej er forbudt men ærindekørsel er tilladt. Forslaget indeholder åbningen af stræk-

ningen for motorkøretøjer, dvs. tilladt kørsel i begge retninger.  Tavlen med indkørselsfor-

bud for motorkøretøjer fjernes. Den eksisterende afmærkning kan bevares. Derudover skal 

signalprogrammet evt. tilpasses til den nye trafik mængde.  

 

Eksisterende forhold 

Nedlæggelse af parkering i den østlige side 

Etablering af parkering mellem træer i den vestlige side 
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Vejen er dobbeltrettet med længdeparkering i begge sider. Der er ikke plads til at to biler 

kan passere hinanden, når der er parkerede biler i begge sider, men der anvendes tomme 

p-pladser som vigepladser. Derudover er der anvendt beplantning på sideheller til at ind-

snævre kørebanen.  

 

Trafikken på strækningen stiger med ca. 200 biler på delstrækningen mellem Godthåbsvej 

og Egernvej iht. trafikmodellen. Trængselskonflikter kan opstå ved det nye scenarie. Det 

foreslås derfor at nedlægge længdeparkering i den ene side i denne delstrækning, dvs. det 

nedlægges 16 p-pladser. På delstrækningen mellem Egernvej og Mariendalsvej anbefales 

det at sikre vigepladser. Med villaer og etageboliger med parkering på egen grund vurderes 

parkerings behovet på Vagtelvej ikke særligt stort.   

 

Ensretning af Kristian Zahrtmanns Pl.  

I dag er pladsen dobbeltrettet med længdeparkering i begge sider. Det foreslås at etablere 

ny afmærkning, så pladsen bliver ensrettet. Det anbefales at etablere både tavler og af-

mærkning på kørebanen, herunder spærreflader, vigepligt og afmærkning af p-båse for at 

indsnævre kørebanen. Alle p-pladser samt adgang til transformer station kan bevares.  

Cykling mod ensretningen tillades ikke, da der er alternative ruter. 

 

Konsekvenser for Egernvej og Mariendalsvej  

Egernvej er dobbeltrettet med længdeparkering i den sydlige side af vejen. Parkeringen i 

den nordlige side sker på den grønne rabat. Kørearealet er ca. 4 m. Der er ikke plads til, at 

to biler kan passere hinanden, når der er parkerede biler i den ene vejside. Bilisterne kan 

anvende tomme parkeringspladser som vigepladser. Modellen viser, at trafikken på Egern-

vej stiger i dette scenarie, især på delstrækningen mellem Fuglebakkevej og Duevej. Det 

anbefales derfor at nedlægge parkering på denne delstrækning for at garantere en god af-

vikling uden trængselskonflikter. På resten af strækningen, skal der sikres vigepladser. Det 

betyder, at der skal nedlægges i alt ca. 12 p-pladser. 

Der er rækkehuse langs strækningen som ikke har mulighed for parkering i egen grund. 

Det kan indrettes parkeringslomme mellem træer i den nordlige side som alternativt.  

 

Mariendalsvej er dobbeltrettet med parkering i begge sider. Iht. modellen vil trafikken på 

Mariendalvej stige ved det nye scenarie, især på delstrækningen mellem Fuglebakkevej og 

Duevej. Denne strækning har et køreareal på ca. 7,5 m. Det vurderes at være tilstrække-

ligt til den nye trafikmængde. Krydset mod Nordre Fasanvej bliver dog meget mere bela-

stet og trafikafviklingen kan blive forringet. Det anbefales derfor at udføre en kapacitets 

analyse af krydset ved valg af scenariet.  
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5.2 Scenarie 1.2 – Fuglebakkekvarteret 

5.2.1 Trafikale konsekvenser scenarie 1.2 

Scenarie 1.2 er bygget op omkring ensretninger af de nord- og sydgående lokalveje i Fuglebakke-
kvarteret. Ensretninger af de enkelte strækninger fremgår af figur 3.4. 

 

Figur 5.4 viser forskellen i beregnet hverdagsdøgntrafik mellem scenarie 1.2 og basisscenariet. 

Ændringerne i scenarie 1.2 skaber en omfordeling af trafikken, men har kun i mindre grad betyd-

ning for den samlede trafikmængde på vejnettet. Til gengæld har ændringerne særligt betydning 

for trafikmønstret internt i Fuglebakkekvarteret. Ensretningerne giver bedre plads og mulighed for 

parkering i begge vejsider (hvis cykling i modsat retning ikke tillades), da der kun skal være plads 

til at afvikle trafik i én retning på de fleste veje. 

 

På Fuglebakkevej øges trafikmængden på den sydlige del af strækningen med op til 800 biler pr. 

døgn, da der her åbnes for indkørsel fra Godthåbsvej. Tilsvarende falder trafikmængden på den 

sydlige del af Duevej også med omkring 800 biler pr. døgn. 

 

På Egernvej stiger trafikmængden desuden med 300-400 biler pr. døgn, da vejen skal fungere som 

adgangsvej til boligområderne på de tilstødende veje pga. ensretningen af de nord- og sydgående 

veje. 

 

I scenarie 1.2 åbnes Solsortvej for udkørsel, hvilket betyder at trafikmængden kan stige op til ca. 

250 biler pr. døgn på den nordlige del af Solsortvej. Svingbevægelser mod Borups Allé fordeles så-

ledes med ca. 60 % mod venstre og ca. 30 % mod højre. 

 

Ligesom i scenarie 1.1, stiger trafikmængden på Nordre Fasanvej og Kronprinsesse Sofies Vej med 

200-300 biler, hvilket kan skyldes, at en del af den gennemkørende trafik flyttes fra Fuglebakke-

kvarteret til disse veje. Andelen af gennemkørende trafik i Fuglebakkekvarteret er derfor lav, lige-

som det var tilfældet i scenarie 1.1. 
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Figur 5.4: Forskel mellem beregnet hverdagsdøgntrafik i scenarie 1.2 og basisscenariet 

Udklip kort over scenarie 1.2 

Se figur 3.4 
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5.2.2 Konsekvenser for vej- og krydsforhold samt parkering, scenarie 1.2 

Generelt  

Hvis vejene i Fuglebakkekvarteret optages som offentlige veje, skal der etableres parkeringszone i 

kvarteret. Dette kombineret med fjernelse af indkørselsforbud kan medføre, at der er flere p-sø-

gende i området.  Parkeringsbelastningsgraden kan forventes moderat forhøjet, da andre Frede-

riksberg- borgere får mulighed for at parkere på vejene.   

  

Trafikmodellen viser stigning af trafik ved udmunding af Solsortvej og Fuglebakkevej mod Borups 

Allé. Krydset Solsortvej/Borups Allé er vigepligtsreguleret. Det bemærkes, at selvom de forøgede 

trafikmængder er lave, kan svingbevægelser til og fra sidevejen være med til at forringe trafiksik-

kerheden på grund af dårlig oversigt mod S-bane broen.  

 

Ved ensretning af nord-syd gående veje i området skal der etableres ny afmærkning, tavler med 

ensretning E19 og indkørselsforbud C19. De eksisterende overkørsler både i krydsene med Borups 

Allé og med Godthåbsvej kan bevares. Derudover bør der vurderes muligheden for at indsnævre 

krydsene fysisk så det tydeliggøres ensretningen, og giver samtidig mulighed for flere parkerings-

pladser.  

 

 

Ensretning af Duevej mod syd mellem Borups Allé og Godthåbsvej  

I dag er der indført indkørselsforbud for motorkøretøjer med ærindekørsel tilladt i begge 

ender af vejstrækningen. Vejen er dobbeltrettet med længdeparkering i begge sider. Køre-

arealet er ca. 3,5 m, hvilket vurderes tilstrækkeligt iht. ensretning og den forventede tra-

fikmængde, som primær falder i dette scenarie.    

 

Det anbefales at tillade cykling mod ensretning på denne vej pga. vejen er en skolevej. Det 

betyder, at der skal etableres en cykelbane i retning mod nord.  Længdeparkeringen i den 

østlige skal derfor fjernes for at skabe plads til cykelbanen, i alt ca. 92 p-pladser. Det vur-

deres at være stor efterspørgsel på parkeringspladserne på strækningen, men alternative 

parkeringsmuligheder findes på de øvrige veje.   

 

Afsætning og afhentning i bil til Skolen på Duevej vil ske i den vestlige side. Det er til fordel 

for afsatte skolebørn, da de ikke skal krydse vejen.  

 

Ligesom i scenarie 1.1, har ensretningen af Duevej mod syd konsekvenser for vareindleve-

ringen til Netto supermarkedet. Ved ensretningen bliver indkørslen fra Godthåbsvej for-

budt. Den tung trafik forbi skolen kunne reduceres. Leveringen foreslås derfor flyttet til 

Godthåbsvej langs cykelstien.  Vareindleveringen over cyklestien kan være med til at skabe 

trafiksikkerhedskonflikter med cyklister. Derudover skal der fjernes ca. 3 p-pladser (tidsbe-

grænset parkering), ved den eksisterende parkeringsbane langs cykelstien på Godthåbsvej. 

 

Ensretning af Fuglebakkevej mod nord mellem Borups Allé og Godthåbsvej  

Det signalregulerede kryds Fuglebakkevej/Borups Allé kan bevares som eksisterende med 

tilpasning af kørebanens afmærkning og etablering af indkørselsforbud for motorkøretøjer 

(C22,1).  Det signalregulerede kryds Fuglebakkevej/Godthåbsvej skal ombygges til den nye 

ensretning mod nord. Den eksisterende helle med beplantning nedlægges og det etableres 

et modstrøms cykelbane i den vestlige side.  

 

Trafikken bliver væsentlig højere i krydset mod Godthåbsvej. Det drejer sig om svingende 

trafik fra Godthåbsvej, da Fuglebakkevej ensrettes mod nord. I dag, er der ikke højresving- 

eller venstresvingbane mod Fuglebakkevej. Den forøgede trafikmængde kan være med til 
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at forringe trafikafvikling og trafiksikkerheden i krydset. Det anbefales derfor, at udføre en 

kapacitetsanalyse af krydset ved valg af scenariet. 

 

Vejen er, i dag, dobbeltrettet med længdeparkering i begge sider. Kørearealet er ca. 3,5 m, 

hvilket vurderes tilstrækkeligt til ensretning, hvis biltrafikken afvikles med lav hastighed og 

under stor hensyn til cyklisterne. 

 

Det anbefales at tillade cykling mod ensretning på Fuglebakkevej da vejen er en skolevej. 

Det betyder dog, at der skal etableres en cykelbane i retning mod syd.  Længdeparkerin-

gen i den vestlige skal derfor nedlægges for at skabe plads til cykelbanen. Dette medfører, 

at der skal fjernes i alt ca. 85 p-pladser. Særligt på den sydlige strækning, hvor der er 

rækkehuse med begrænset parkering på egen grund, vurderes parkeringsbehovet på vejen 

for nøjt. 

 

Ligesom foreslået i scenarie 1.1, kan en anden løsningsmulighed være at flytte længepar-

kering i den østlige side til den grønne rabat mellem træer i delstrækningerne mellem Mari-

endalsvej og Borups Allé og mellem Egernvej og Mariendalsvej, og etablere en cykelbane 

mellem rabat og længdeparkering i den vestlige side. Se figur 5.3. 

 

Afsætning og afhentning i bil og skolebus til Skolen på Duevej vil ske i den vestlige side, så 

børn ikke skal krydse vejen.  

 

Ensretning af Drosselvej mod syd mellem Borups Allé og Godthåbsvej  

I dag er der indkørselsforbudt for motorkøretøjer, med ærindekørsel tilladt, i begge ender 

af vejstrækningen. Vejen er dobbeltrettet med længdeparkering i begge sider. Kørearealet 

er ca. 3,5 m, hvilket vurderes tilstrækkeligt til ensretning og den forventede trafikmængde.  

 

Antallet af cyklister på Drosselvej forventes at være mest bolig-relateret, dvs. ikke høj. 

Som udgangspunkt vurderes det ikke nødvendigt at tillade cykling mod ensretningen, da 

det bliver muligt at cykle mod nord både på Solsortvej og på Fuglebakkevej. Særligt på den 

sydlige strækning, hvor der er rækkehuse, er det en fordel at kunne bevare længdeparke-

ring i begge sider. Ønskes det at tillade cykling mod ensretning, vil det kræve nedlæggelse 

af ca. 100 p-pladser i den østlige side.  

 

Ensretning af Solsortvej mod nord mellem Borups Allé og Godthåbsvej  

I dag er strækningen lukket mod Borups Allé og indkørsel for motorkøretøjer er forbudt 

mod Godthåbsvej, ærindekørsel er dog tilladt. Vejen er dobbeltrettet med længdeparkering 

i begge sider. Kørearealet er ca. 3,5 m, hvilket vurderes tilstrækkeligt til ensretning med 

den forventede trafikmængde.  Åbningen mod Borups Allé kræver, at den eksisterende cy-

kelsluse nedlægges.  

 

Det bemærkes, at oversigten fra Solsortvej mod Borups Allé kan være forringet pga. eksi-

sterende jernbanebro mod vest, hvilket kan være med til at skabe trafiksikkerheds-konflik-

ter med udsvingende bilister fra Solsortvej. Busstoppestedet på Borups Allé øst for krydset, 

foreslås rykket længere mod øst for at forbedre oversigten i krydset. Det betyder, at det 

nedlægges ca. 2 p-pladser.  

 

Antallet af cyklister på Solsortvej forventes at være mest bolig-relateret, dvs. ikke høj. 

Som udgangspunkt vurderes det ikke nødvendigt at tillade cykling mod ensretningen, da 

det bliver muligt at cykle mod syd på Drosselsvej. Det er også med fordel til at bevare 

længdeparkering i begge sider. Ønskes det at tillade cykling mod ensretning, vil det kræve 

nedlæggelse af ca. 92 p-pladser i den vestlige side.  
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Ensretning af Vagtelvej mod nord mellem Godthåbsvej og Mariendalsvej  

I dag er der indført indkørselsforbud for motorkøretøjer med ærindekørsel tilladt i begge 

ender af vejstrækningen. Vejen er dobbeltrettet med længdeparkering i begge sider. Køre-

arealet er ca. 3,5 m, hvilket vurderes tilstrækkeligt til ensretning med det forventede fald 

af trafikken. 

 

Antallet af cyklister på Vagtelvej forventes at være mest bolig-relateret, dvs. ikke høj. Som 

udgangspunkt vurderes det ikke nødvendigt at tillade cykling mod ensretningen, da det bli-

ver muligt at cykle mod syd på Drosselsvej og både på Egernvej og Mariendalsvej er cyk-

ling tilladt i begge retninger. Særligt på den sydlige del af Vagtelvej, hvor etageejendomme 

vurderes at anvende vejen til parkering. Det er en fordel at bevare længdeparkering i 

begge sider, og sikre parkeringsbehovet ved den nye klub.   

Ønskes det at tillade cykling mod ensretning vil det kræve fjernelse af længdeparkering i 

den vestlige side, svarende til ca. 40 p-pladser.  

 
Ensretning af Ternevej mod syd mellem Drosselsvej og Mariendalsvej 

I dag er vejstrækningen dobbeltrettet med længdeparkering i den ene side. Kørearealet er 

ca. 3 m. Iht. modellen falder trafikken på vejen, hvorfor det eksisterende køreareal vurde-

res til at være tilstrækkeligt.  

 

Antallet af cyklister på Ternevej forventes at være mest bolig-relateret, dvs. ikke høj. Des-

uden at der tales om en kort strækning. Som udgangspunkt vurderes det ikke nødvendigt 

at tillade cykling mod ensretningen, da det bliver muligt at cykle mod nord på de omkring 

liggende veje.  Det er også en fordel til at bevare længdeparkering i den ene side, som gi-

ver mulighed for gæsteparkering.  

 

Ensretning af Kristian Zahrtmanns Pl.  

Det har samme konsekvenser beskrevet under scenarie 1.1.  

 

Konsekvenser for Egernvej og Mariendalsvej  

Modellen viser, at trafikken på Egernvej stiger i dette scenarie (ca. 250-500 biler) på del-

strækningerne mellem Vagtelvej og Drosselsvej, og mellem Fuglebakkevej og Duevej. Det 

anbefales, at det garanteres vigepladser i den ene side af vejen for at to biler kan passere 

hinanden. Det betyder at der skal nedlægges i alt ca. 12 p-pladser. 

 

Modellen viser en lav stigning af trafikken på Mariendalsvej. Vejforholdet kan derfor  

bevares som eksisterende.   
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5.3 Konsekvenser Scenarie 2.1 – Kronprinsesse Sofies Vej området 

5.3.1 Trafikale konsekvenser af scenarie 2.1 

Scenarie 2.1 består af en række ændringer bestående af ensretninger på lokalvejene i området 

omkring Kronprinsesse Sofies Vej, dels for at forbedre trafikafviklingen og dels for at gøre vejfor-

holdene mere overskuelige for trafikanterne. Endvidere lukkes Ane Katrines Vej for udkørsel til Bo-

rups Allé i dette scenarie. Ændringerne kan ses af figur 3.5. 

 

Figur 5.5 viser forskellen i hverdagsdøgntrafik mellem scenarie 2.1 og basisscenariet. Det fremgår, 

at ændringerne i scenarie 2.1 har stor betydning for trafikmængderne i området omkring Kronprin-

sesse Sofies Vej. På Mariendalsvej vest for Kronprinsesse Sofies Vej samt på den østlige del af Ni-

tivej og Priorvej, stiger trafikken med ca. 400-500 biler pr. døgn pga. den lukkede udkørsel ved 

Ane Katrines Vej mod Borups Allé. 

 

På Mariendalsvej, øst for Kronprinsesse Sofies Vej, falder trafikken med ca. 600 biler pga. af ens-

retningen. På Ane Katrines Vej reduceres trafikken med op mod ca. 1.000 biler pr. døgn og på 

Kronprinsesse Sofies Vej nord for Mariendalsvej med ca. 500 biler pr. døgn, hvilket også skyldes 

den lukkede udkørsel fra Ane Katrines Vej mod Borups Allé. Der sker altså en overflytning fra Ane 

Katrines Vej til Nitivej/Priorvej og den vestlige del af Mariendalsvej. Særligt overflytningen til Mari-

endalsvej betyder, at den gennemkørende trafik anvender Mariendalsvej vest for Kronprinsesse 

Sofies Vej som rute gennem området, hvilket kan forbedre de trafikale forhold i den nord-østlige 

del af området. 

 

Den faldende trafik på Mariendalsvej og Holger Danskes Vej, øst for Kronprinsesse Sofies Vej, 

overflyttes til Dronning Olgas Vej, hvilket medfører en stigning på ca. 900 flere biler pr. døgn på 

denne strækning. Dette skyldes, at Dronning Olgas Vej er den eneste vestgående vej til området.  

 

Krydset mellem Mariendalsvej og Kronprinsesse Sofies Vej opleves som utrygt af mange beboere i 

området. Ved det nye scenarie aflastes det nordlige og østlige ben i krydset med 400-600 biler ift. 

basisberegningen, mens det vestlige og sydlige ben belastes yderligere med en tilsvarende trafik-

mængde. Det anbefales, at forbedre oversigten i det sydlige ben (indarbejdet i skybrudsprojekt 

med hævet flade). Den lave trafikmængde på det østlige ben i dette scenarie gør krydsningen af 

vejen mere overskuelig for fodgængere i nord-sydgående retning. Der bør desuden være fokus på 

krydsningsmuligheder i krydset Kronprinsesse Sofies Vej / Dronning Olgas Vej, hvor trafikken sti-

ger og der er stoppested for Frederiksberg bussen. 

 

Trafikken stiger desuden minimalt på Duevej, da en lille andel af den gennemkørende trafik (ca. 

100 - 240 biler pr. døgn) vælger at køre gennem Fuglebakkekvarteret pga. de nye restriktioner 

omkring Kronprinsesse Sofies Vej i dette scenarie. 
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Figur 5.5: Forskel mellem beregnet hverdagsdøgntrafik i scenarie 2.1 og basisscenariet 

Udklip kort over scenarie 2.1 

Se figur 3.5. 
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5.3.2 Konsekvenser for vej- og krydsforhold og parkering af scenarie 2.1 

Ensretning af Mariendalsvej mod øst mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Falkoner Allé 

Vejen er i dag dobbeltrettet på delstrækningen mellem Falkoner Allé og Prins Constantins 

Vej. Delstrækningen mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Prins Constantins Vej er ensrettet 

mod vest. Der er etableret længdeparkering i begge sider på hele strækningen og køreare-

alet er ca. 3,5 m. 

 

Ved krydset med Prins Constantins Vej er der 3 afmærkede p-pladser delvist på fortov. Kø-

rearealet på disse delstrækninger er bredere, ca. 5,5 m. 

 

 

Det anbefales at tillade cykling mod ensretning på vejen, da den er en primær rute i områ-

det med forskellige servicemål og en skolevej. Det betyder, at der skal etableres en cykel-

bane i retning mod vest. For at skabe plads til cykelbanen, skal der umiddelbart nedlægges 

længdeparkeringen i den nordlige side. Det betyder, at der skal nedlægges i alt omkring 64 

p-pladser på hele strækningen. Etageejendomme langs Mariendalsvej vurderes at have va-

rierende mulighed for parkering på egen grund. 

 

De 2 eksisterende busholdepladser på delstrækningen mellem Kronprinsesse Sofies Vej og 

Prins Constantins Vej, og som benyttes af udflytterbørnehaven, bevares. 

 

Krydset Mariendalsvej/Falkoner Allé er udformet som en overkørsel. Overkørslen kan  

bevares som eksisterende, men der skal etableres indkørselsforbud for motorkøretøjer, 

C22,1. Mængden af udkørende trafik mod Falkoner Allé bliver en del lavere ved dette sce-

narie, og indkørselsforbuddet samt ensretningen mod øst medfører, at højre- og venstre-

sving fra Falkoner Allé forbydes. Til gengæld flyttes al indkørende trafik fra Falkoner Allé til 

krydset med Dronning Olgas Vej, hvor den forøgede svingende trafik kan være med til at 

forværre trafikafvikling på Falkoner Allé. Stoppested på Falkoner Allé i østsiden ud for 

Dronning Olgas Vej bør flyttes.  

 

Krydset Mariendalsvej/Prins Constantins Vej og krydset Mariendalsvej/Kronprinsesse Sofies 

Vej kan bevares som eksisterende, vigepligtsregulerede, men der skal etableres tavler med 

ensretningen (E19), cyklister undtaget. 

 

Trafikken i delstrækningen mellem Falkoner Allé og Kronprinsesse Sofies Vej stiger iht. tra-

fikmodel med ca. 400 flere biler pr. døgn. De eksisterende kørearealer vurderes dog til-

strækkelige til at håndtere stigningen.  

 

Ensretning af Kong Georgs Vej mod øst mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Falkoner Allé 

Delstrækningen mellem Prins Constantins Vej og Falkoner Allé er ensrettet mod vest med 

længdeparkering i begge sider, og 9 skråparkeringspladser ved krydset mod Falkoner Allé. 

Kørearealet varierer mellem 3,5 m og 4,5 m. Delstrækningen mellem Kronprinsesse Sofies 

Vej og Prins Constantins Vej er ensrettet mod vest, med et køreareal på ca. 3 m. I det nye 

scenarie bliver hele strækningen ensrettet mod øst.  

 

Det anbefales at tillade cykling mod ensretning på Kong Georgs Vej, da Holger Danskes Vej 

også bliver ensrettet mod øst i dette scenarie. Parkeringsbelastningsgraden på Holger Dan-

skes Vej ser ud til at være højere end på Kong Georgs Vej, hvor der er mange villaer med 

parkering på egen grund. Etableringen af en cykelbane på Kong Georgs Vej vil derfor be-

tyde fjernelse af færre p-pladser, som i alt er vurderet at være ca. 56 p-pladser. 

 

Krydset mod Falkoner Allé er udformet som en overkørsel. Overkørslen kan bevares som 

eksisterende, men der skal etableres tavler med ensretningen (E19, cykling tilladt) og med 

indkørselsforbud for motorkøretøjer (C22,1). Udkørende trafik mod Falkoner Allé forventes 
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at være ca. det samme som eksisterende. Ensretningen mod øst vil aflaste krydset med 

Nordre Fasanvej.  

 

Krydset Kong Georgs Vej/Kronprinsesse Sofies Vej er et prioriteret firebenet kryds. Der er 

en overkørsel over Kong Georgs Vej i det vestlige ben. Det anbefales også at etablere en 

overkørsel i det østlige ben. Derudover skal der etableres en tavle med ensretning (E19, 

cykling tilladt) i det østlige ben. Alternativt kan der etableres et hæve flade som foreslået i 

skybrudsprojekt med vigepligt fra Kong Georgs Vej.  

 

Ensretning af Dronning Olgas Vej mod vest mellem Falkoner Allé og Kronprinsesse Sofies Vej 

Dronning Olgas Vej er i dag ensrettet mod øst mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Prins 

Constantins Vej med et køreareal på ca. 3,5 m og længdeparkering i begge sider. Vejen er 

ensrettet mod vest mellem Prins Constantins Vej og Falkoner Allé med et køreareal på ca. 

3,5 m, med længdeparkering i begge sider samt 12 skråparkeringspladser ved krydset med 

Falkoner Allé. 

 

Trafikken på vejen stiger markant ved det nye scenarie og bliver mellem 1.000 – 1.500  

biler i hverdagen. Kørearealet vurderes dog til at være tilstrækkelig til ensretningen mht. 

den forventede trafikmængde.  Den forøgede trafik kan være til gene for beboerne på 

Dronning Olgas Vej. 

 

Svingende trafik til Dronning Olgas Vej fra Falkoner Allé stiger (ca. 940 biler). I dag, er der 

ikke højresving- eller venstresvingbane mod Dronning Olgas Vej. Den forøgede trafik-

mængde kan være med til at forringe trafikafvikling og trafiksikkerheden på Falkoner Allé. 

Det anbefales derfor at udføre en kapacitetsanalyse af krydset ved valg af scenariet. 

 

Der skal etableres nye tavler med ensretning mod vest ved krydset med Prins Constantins 

Vej og med Falkoner Allé (E19) samt indkørselsforbud tavler ved krydset med Kronprin-

sesse Sofies Vej (C19). 

 

Lukning af Ane Katrines Vej mod Borups Allé 

Vejen er dobbeltrettet i dag med skråparkering i den østlige side. Mod Borups Allé, er der 

længdeparkering i begge sider, i alt 5 p-båse. 

 

Ved lukningen af udkørslen mod Borups Allé, skal der sikres vendemuligheder. Det betyder, 

at der skal nedlægges 4 p-pladser. Krydset mod Borups Allé er udformet som en overkørsel 

som kan bevares. Det skal dog etableres en fysisk forhindring mod udkørsel, f.eks. cykels-

luse eller bom, samt afmærkning med tavle C22,1. Det kan etableres ca. 3 nye p-plads på 

Borups Allé. 

 

Ved krydset med Nitivej skal der etableres tavlen E18,1,1, lukket vej med stiforbindelse.  
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5.4 Indflydelse for de eksisterende/planlagte projekter i områderne 

SCENARIE 1.1 og 1.2 - Fuglebakkekvarteret 

Optagelse af private fællesveje til offentlige veje vil medføre at vejene skal være åben for 

alt trafik og de vil indgå i byens parkeringszone. Dette kan medføre at parkeringssøgende 

trafik, som ikke er beboere, forøges og parkeringsbelastningsgraden stiger i området, pri-

mært ved tilslutning til trafikvejene og i området ved Fuglebakke Station.  

 

Begge scenarier tager hensyn til det udarbejdede idéhæfte fra skolevejsanalysen til Skolen 

på Duevej, hvor ensretningen af Duevej og Fuglebakkevej var foreslået.  

 

SCENARIE 2.1 – Kronprinsesse Sofies Vej området 

Mariendalsvej anlægges som en forsinkelsesvej, hvor den eksisterende belægning ændres 

til en vandgennemtrængelig asfalt. Kørebanen mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Prins 

Constantins Vej er udvidet fra 3,5 meter til 3,75 m for at sikre bedre plads til cyklister. De 

eksisterende parkeringspladser bevares. Projektet er udført. 

 

Etape 2 af projektet på Mariendalsvej indeholder delstrækningen mellem Prins Constantins 

Vej og Falkoner Allé, og det er en videreførelse af det skybrudsprojekt, som er ved at blive 

anlagt på Mariendalvej mellem Prins Constantins vej og Kronprinsesse Sofies vej. Planen er 

også at bevare længdeparkeringen i begge sider. 

 

Ved det nye scenarie ensrettes Mariendalsvej mod øst mellem Kronprinsesse Sofies Vej og 

Falkoner Allé. Det er foreslået at etablere en cykelbane mod ensretning for at sikre et 

bedre forhold til cyklister og tillade cykling mod ensretning. Det vil betyde, at parkeringen i 

den nordlige side samt ny plantede træer fjernes. Træerne kunne evt. genplaceres på for-

tovet. 

 

Vejforholdene på Kronprisesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej foreslås uændret. Det nye 

trafikscenarie har derfor ikke indflydelse på planlagte klimaprojekter på disse to veje. 

 

Det nye scenarie har heller ikke indflydelse på udførelsen af projektet ”forpladsen ved Mari-

endals Kirke”. 

6  Opsummering  

Konsekvenserne for alle tre scenarier er opsummeret i tabel 1, tabel 2 og tabel 3.  
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SCENARIE 1.1 – FUGLEBAKKEKVARTERET  

Konsekvenser  

Trafikfordeling  Vejforhold – Krydsforhold – Parkering   Indflydelse på planlagte projekter  

Ulemper  

 Stor stigning af trafik på Fuglebakkevej (ca. 1.500 

biler mere pr. døgn). 

 

 Stigning af trafik på Mariendalsvej, især delstræk-

ningen mellem Fuglebakkevej og Duevej (ca. 500-

1.200 biler mere pr. døgn).  

 

 Stigning af trafik på Egernvej, især delstrækningen 

mellem Fuglebakkevej og Duevej (ca. 1.500 pr. 

døgn) 

 

 Kryds Fuglebakkevej/ Borups Allé bliver mere trafik-

belastet. Kræver kapacitetsanalyse.  

 

 Kryds Mariendalsvej/Fuglebakkevej og Mariendals-

vej/Fuglebakkevej bliver mere trafikbelastet. Kræ-

ver kapacitetsanalyse. 

 

 Kryds Fuglebakkevej/Godthåbsvej bliver mere  

trafikbelastet. Kræver kapacitetsanalyse.  

 

Fordele 

 Fald i trafikken på lukkede sidevej, især på Duevej.  

 

 Syd- og nordgående gennemkørende trafik i områ-

det formindskes markant og flyttes til Nordre Fasan-

vej og Kronprinsesse Sofies Vej. 

 

Ulemper  

 Der kan opstå trængselskonflikter pga. smal kø-

rebane på Fuglebakkevej, Vagtelvej og Egernvej. 

Det skal sikres passage af dobbeltrettet trafik. 

 

 Krydsene Fuglebakkevej/Borups Allé og Fugle-

bakkevej/Godthåbsvej skal ombygges. Derudover 

skal det etableres ny afmærkning og fysiske for-

hindringer ved lukning af sideveje, med tilhø-

rende anlægsomkostninger. 

 

 Vareindlevering til Netto flyttes til Godthåbsvej, 

trafiksikkerhed for cyklister på Godthåbsvej for-

værres. 

 

 Fjernelse af ca. 30 - 32 p-pladser på Duevej, ca. 

77 - 81 p-pladser på Fuglebakkevej, ca. 16 p-

pladser på Vagtelvej og ca. 12 p-pladser på 

Egernvej. Indretning af vendepladser betyder 

fjernelse af ca. 12 p-pladser. 

Reduktion af p-pladser kan være til gene for be-

boerne.  

Fordele  

 Det kan etableres ca. 3 nye p-pladser på Borups 

Allé og ca. 7 nye p-pladser på Godthåbsvej 

 

 Trafiksikkerheden forbedres på Godthåbsvej og 

Borups Allé ved at forbyde højre- og venstresving 

til sideveje. 

 

 Bedre trafikforhold omkring skolen og forøget 

trafiksikkerhed for cyklister. 

Ulemper 

 Optagelse af private veje til 

offentlige veje i området 

kan forøge p-søgende trafik 

og øget parkering i området. 

 

Fordele 

 Foreslåede tiltag i idéhæfte 

for Skolen på Duevej er ind-

arbejdet.   

Tabel 1. Opsummering af konsekvenser, scenarie 1.1 – Fuglebakkekvarteret  

Udklip kort over scenarie 1.1(a) 

og 1.1(b) 

Se figur 3.2 og figur 3.3 



Trafikanalyse Fuglebakkekvarteret og Kronprinsesse Sofies Vej området – Analyse af scenarier  

 

Side 34 af 37 www.moe.dk 
 

SCENARIE 1.2 – FUGLEBAKKEKVARTERET  

Konsekvenser  

Trafikfordeling  Vejforhold – Krydsforhold- Parkering  Indflydelse på planlagte projekter  

Ulemper  

 Stor stigning af trafik på Fuglebakkevej i den syd-

lige del af strækningen (ca. 800 biler mere pr. 

døgn).  

 

 Stigning af trafik på Egernvej, især delstrækningen 

m. Fuglebakkevej og Duevej og m. Fuglebakkevej 

og Vagtelvej (ca. 300-400 mere pr. døgn).  

 

 Udkørende trafik fra Solsortvej mod Borups Allé sti-

ger (ca. 250 biler pr. døgn).  

 

 Kryds Fuglebakkevej/ Godthåbsvej bliver mere tra-

fikbelastet. Den forøgede trafikmængde kan være 

med til at forringe trafikafvikling og  

           trafiksikkerheden i krydset.  

           Kræver udførelse af kapacitetsanalyse.  

 

 Kryds Fuglebakkevej/Borups Allé og Mariendals-

vej/Nordre Fasanvej bliver en del mere belastet. 

Kapaciteten bør undersøges. 

 

Fordele  

 Trafikken fordeles på hele vejnettet i kvarteret. 

  

 Fald i trafikken på Duevej. Bedre trafikforhold om-

kring skolen.  

 

 Nord – syd og nordgående gennemkørende trafik i 

området formindskes markant og flyttes til Nordre 

Fasanvej og Kronprinsesse Sofies Vej. 

 

Ulemper  

 Der kan opstå trængselskonflikter pga. smal kø-

rebane på Fuglebakkevej og Egernvej. Det skal 

sikres passage af dobbeltrettet trafik. 

 

 Fjernelse af ca. 92 p-pladser på Duevej, ca. 85 p-

pladser på Fuglebakkevej, ca. 16 p-pladser på 

Vagtelvej og ca. 12 p-pladser på Egernvej. Re-

duktion af p-pladser kan være til gene for bebo-

erne.  

 

 Det skal etableres ny afmærkning i kryds, med 

tilhørende anlægsomkostninger.  

 

 Kryds Fuglebakkevej / Godthåbsvej skal ombyg-

ges.  

 

 Varelevering til Netto flyttes til Godthåbsvej for 

at undgå tung trafik forbi skolen, trafiksikkerhed 

for cyklister på Godthåbsvej forværres. 

 

Fordele  

 Trafikken ved uregulerede kryds mod Godthåbs-

vej bliver lavere. Trafiksikkerheden forbedres. 

  

 Trafikken ved uregulerede kryds Drosselvej /Bo-

rups Allé og Duevej/ Borups Allé bliver lavere. 

Trafiksikkerheden forbedres. 

 

 Bedre trafikforhold omkring skolen og forøget 

trafiksikkerheden for cyklister 

Ulemper 

 Optagelse af private veje til 

offentlige veje i området 

kan forøge p-søgende trafik 

og øget parkering i området. 

 

Fordele 

 Foreslåede tiltag i idéhæfte 

for Skolen på Duevej er ind-

arbejdet. 

Tabel 2 Opsummering af konsekvenser, scenarie 1.2 - Fuglebakkekvarteret 

Udklip kort over scenarie 1.2 

Se figur 3.4 
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SCENARIE 2.1 – KRONPRISESSE SOFIES VEJ OMRÅDET  

Konsekvenser  

Trafikfordeling  Vejforhold – Krydsforhold- Parkering  Indflydelse på planlagte projekter  

Ulemper  

 Stor stigning af trafik på Dronning Olgas Vej (ca. 

800-1.000 flere biler pr. døgn). Det kan være til 

gene for beboerne.  

 

 Stigning af trafik på den østlige del af Nitivej og Pri-

orvej samt på Mariendalsvej mellem Kronprinsesse 

Sofies Vej og Nordre Fasanvej (ca. 400-500 biler pr. 

døgn). 

 

 En lille andel af gennemkørende trafik flyttes til 

Duevej (ca. 100-400 biler mere pr. døgn).  

 

Fordele  

 Stort fald i trafikken på Mariendalsvej øst for Kron-

prinsesse Sofies Vej (ca. 600 -700 biler mindre pr. 

hverdag). Bedre trafikforhold. 

 

 Fald i trafikken på den nordlige del af Kronprinsesse 

Sofies Vej, nord for Mariendalsvej (ca. 500 færre bi-

ler pr. hverdag). 

 

 Enkelte ben i krydset Mariendalsvej/Kronprinsesse 

Sofies Vej aflastes. Det betyder at trafikmængden 

nogle steder er lav (særligt på det østlige ben), som 

forbedrer mulighed for fodgængerkrydsning.  

 

 Fald af trafikken på Ane Katrines vej, ca. 400 – 

1000 biler pr. døgn. 

 

 Nordgående gennemkørende trafik formindskes  

Ulemper 

 Fjernelse af ca. 52 p-pladser på Mariendalsvej, 

ca. 60 p-pladser på Kong Georgs Vej og ca. 4 p-

pladser på Ane Katrines Vej. Reduktion af p-plad-

ser kan være til gene for beboerne. 

 

 Det skal etableres ny afmærkning i kryds, med 

tilhørende anlægsomkostninger. Derudover skal 

der etableres fysiske forhindringer ved lukning af 

udkørsel til Borups Allé fra Ane Katrines Vej. 

 

 Stigende svingende trafik fra Falkoner Allé mod 

Dronning Olgas Vej, kræver kapacitetsanalyse.  

 

 Mere trafik i krydset Kronprisesse Sofies Vej/ 

Dronning Olgas Vej, hvor krydsningsmulighed til 

busstop bør sikres. 

 

Fordele  

 Bedre trafikforhold på Mariendalsvej øst for Kron-

prinsesse Sofies Vej og Kong Georgs Vej. Trafik-

sikkerheden for cyklister forøges. 

 

 Forbedring af trafiksikkerheden i krydset Ane Ka-

trines Vej/Borups Allé, da der ikke kan komme 

udkørende trafik fra Ane Katrines Vej til Borups 

Allé. 

Ulemper  

 Foreslået etablering af mod-

strøms cykelbane på Mari-

endalsvej har konsekvenser 

for udførte og planlagte kli-

maprojekter. 

Fordele  

 Vejforholdene på Kronpris-

esse Sofies Vej og Holger 

Danskes Vej foreslås uæn-

dret. Det nye trafikscenarie 

har derfor ikke indflydelse 

på planlagte klimaprojekter 

på disse to veje.  

 

Tabel 3 Opsummering af konsekvenser, scenarie 2.1 – Kronprinsesse Sofies Vej området 

Udklip kort over scenarie 2.1 

Se figur 3.5. 
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7 Konklusion og anbefaling   

Scenarie 1.1  

 

Scenarie 1.1 i Fuglebakkekvarteret, lukning af sideveje mod 

Borups Allé og mod Godthåbsvej, medfører en stor trafikal 

stigning på Fuglebakkevej. Vejen, med parkering i begge sider, 

er for smal til at håndtere den nye trafikmængde. Det skal sik-

res, at to biler kan passere hinanden, og der skal derfor ned-

lægges en stor del af parkeringen. Dette kan være til gene for 

beboerne på Fuglebakkevej. Samtidig, bliver skolevejen mere 

trafikbelastet, og dette kan være med til at forværre trygheden 

på de dobbeltrettede delstrækninger.  

 

Signalregulerede kryds Fuglebakkevej/Borups Allé, Fuglebak-

kevej/Godthåbsvej og Mariendalsvej/Nordre Fasanvej bliver 

mere trafikbelastet, da de øvrige lokalveje bliver lukket.  

Selvom trafikmodellen ikke viser problemer med  

trafikafviklingen, anbefales det at udføre en kapacitetsanalyse i 

krydsene. Analysen kan hjælpe til at vurdere antal svingbevæ-

gelser, ændringer i krydsudformning (f.eks. etablering af højre-

svingsbane) og forbedring af trafiksikkerheden.  

 

Trafikken stiger også på Mariendalsvej og Egernvej, da trafikken fra de øvrige lokalveje skal be-

nytte disse tværgående veje for at komme til de eneste ind-/udkørsler på Vagtelvej, Fuglebakkevej 

og Mariendalsvej. Mariendalsvej vurderes at kunne håndtere den øgede trafikmængde med den ek-

sisterende vejprofil. Egernvej er en smallere vej og parkeringen skal fjernes på en del af  

strækningen for at kunne håndtere den dobbeltrettede trafik. 

 

Ensretningen af Fuglebakkevej og Duevej omkring skolen forbedrer trafiksikkerheden og trygheden 

omkring skolen. Ved ensretning skal parkeringen i den ene side fjernes for at skabe plads til mod-

strøms cykelbane, hvilket kan være til gene for beboerne. Forskellen mellem de to varianter for 

ensretningen af Fuglebakkevej og Duevej er minimal på de fleste veje i modellen. Scenarie 1.1b 

skaber dog de sikreste afsætnings- og afhentningsforhold, da eleverne altid afsættes på den side af 

vejen hvor skolen ligger. 

 

Lukningen af sideveje mod Godthåbsvej og Borups Allé forbedrer trafiksikkerheden på trafikveje og 

skaffer flere parkeringspladser på disse veje. 

 

Scenarie 1.2 

Scenarie 1.2 i Fuglebakkekvarteret, ensretning af lokalveje, ska-

ber en omfordeling af trafikken i kvarteret, men har en mindre 

betydning for den samlede trafikmængde på vejnettet.  

 

Fuglebakkevej mellem Egernvej og Godthåbsvej får den største 

trafikstigning. Det skal sikres, at to biler kan passere hinanden, 

og der skal derfor nedlægges parkering i den ene side. Dette 

kan være til gene for beboerne på Fuglebakkevej.  

 

Trafikken stiger også på Egernvej, hvor en del af parkeringen 

skal nedlægges for at kunne håndtere den øgede trafikmængde. 

Ligesom i scenarie 1.1 betyder ensretningen af Fuglebakkevej 

og Duevej en forbedring for trafiksikkerheden og trygheden på 

strækningerne, som er skoleveje. Der skal dog nedlægges et 

Udklip kort over scenarie 1.1(a), 

1.1 (b). Se figur 3.2 og figur 

3.3. 

 

Udklip kort over scenarie 1.2 

Se figur 3.4. 
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stort antal af p-pladser for at etablere modstrøms cykelbaner, hvilket kan være til gene for bebo-

erne.  

 

De signaregulerede kryds Fuglebakkevej/Borups Allé, Mariendalsvej/ Nordre Fasanvej og især Fug-

lebakkevej/Godthåbsvej bliver mere trafikbelastet. Ensretningen af Fuglebakkevej ændrer også tra-

fikmønster i krydsene. Selvom trafikmodellen ikke viser problemer med trafikafviklingen, anbefales 

det at udføre en kapacitetsanalyse i krydsene. Analysen kan hjælpe til at vurdere antal svingbevæ-

gelser, ændringer i krydsudformning (f. eks. etablering af højresvingsbane) og forbedring af trafik-

sikkerheden.  

 

Både i scenarie 1.1 og scenarie 1.2 skal der nedlægges et stort antal af p-pladser i kvarteret. Det 

anbefales at udføre en undersøgelse om belastningsgraden af parkering i området. Belastningsgra-

den kan vise beboernes behov. Analysen kan være med til at vurdere muligheder for reetablering 

af parkeringspladser andre steder i området efter behovet.  

 

Den nord-sydgående og nord gennemkørende trafik bliver meget lavere i området i begge scena-

rier.   

 

Det gælder for begge scenarier, at optagelse af private veje til offentlige veje i området kan forøge 

p-søgende trafik og belastningsgraden i området, da der skal etableres parkeringszone i kvarteret, 

primært ved tilslutning til trafikvejene og i området ved Fuglebakke Station.  

 

Ved begge scenarier, flyttes varelevering til Netto til Godthåbsvej for at undgå tung trafik forbi sko-

len, dette medfører at trafiksikkerheden for cyklister på Godthåbsvej forværres.  

 

Scenarie 2.1 – Kronprinsesse Sofies Vej området 

Scenarie 2.1 i området ved Kronprinsesse Sofies Vej reducerer 

ikke den gennemkørende trafik betydeligt. Dog afkortes ruten for 

en stor del af den gennemkørende trafik, da omkring 400 flere 

biler pr. døgn vælger at køre til/fra området ved Mariendalsvej 

fra Nordre Fasanvej i stedet for at benytte Ane Katrines Vej. 

 

Det betyder, at der er færre gennemkørende køretøjer på Kron-

prinsesse Sofies Vej nord for Mariendalsvej, men ikke syd herfor. 

 

Ændringerne i ensretningen på vejene øst for Kronprinsesse So-

fies Vej, medfører en overflytning af trafik fra Mariendalsvej og 

Kong Georgs Vej til Dronning Olgas Vej.  

Dronning Olgas Vej oplever en stor stigning i trafik, mens de øv-

rige veje oplever et fald eller ingen ændring. Det vurderes dog, 

at Dronning Olgas Vej godt kan håndtere den tilkomne trafik. 

 

 

Det store fald i trafikken på Ane Katrines Vej, den nordlige del af Kronprinsesse Sofies Vej og øst-

lige del af Mariendalsvej samt det afkortede rutevalg for gennemkørende trafik kan være med til at 

forøge beboernes og børnenes tryghed i den nordlige del af området. 

 

Det anbefales også at udføre en kapacitetsberegning i krydset Dronning Olgas Vej / Falkoner Allé, 

da indkørende trafik fra Falkoner Allé stiger markant. Placeringen af busstop på Falkoner Allé øst 

for krydset bør rykkes.  

 

Udklip kort over scenarie 2.1 

Se figur 3.5. 


