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Indledning

Baggrund for projektet
Mange europæiske byer gentænker i disse år den plan-
lægningsmodel, der har ligget til grund for deres trafikale 
prioriteringer. I Paris arbejder man med 15-minutters byen, 
og Barcelona har i flere år arbejdet med Super Blocks. I 
Leuven i Belgien har man gennemført en såkaldt cirkulati-
onsplan, og i Gent har man etableret trafikøer. 

Fælles for alle disse strategiske greb er et ønske om at 
reducere biltrafikken, både for at frigøre plads til byliv, 
begrønning og gode forhold for cykler og gående, men i 
høj grad også for at nå klimamålene indenfor transport. 

Som en del af Klimafondsprojekt 5, er der i denne analyse 
undersøgt forskellige muligheder for at indrette byen med 
det formål at reducere biltrafikken, øge incitamentet til at 
cykle/gå, og benytte kollektiv transport i stedet for bilen.

Analysen giver indspark til det videre arbejde med mo-
bilitetspolikken for Frederiksberg Kommune, og danner 
grundlag for konkrete anlægsprojekter, der har til formål at 
reducere biltrafikken, fx:

 > Forsøg med ny indretning af udvalgte veje på forskel-
lige måder som nedsætter fremkommeligheden og 
eventuelt hastigheden.

 > Reduktion af bilparkeringspladser

 > Forsøg med etablering af trafik-øer

 > Skabe flere grønne byrum som alternativ til parkerings-
pladser for fossile privatbiler.

DEL 1 

Virkemidler for reduktion af biltrafik
I del 1 er der beskrevet og analyseret otte virkemidler, som 
alle kan understøtte ovenstående formål, dvs. at bidrage 
til at reducere biltrafikken og skabe plads til grøn mobilitet 
og grønne byrum.

De otte virkemidler er beskrevet på hver deres faktaark 
med en gennemgang af virkemidlets generelle formål og 
tekniske og fysiske krav til implementering.

Fordele og ulemper ved hvert virkemiddel, i relation til det 
overordnede mål, beskrives med fokus på betydningen 
for den generelle trafikafvikling og de forskellige trafikant-
grupper, samt den lokale betydning for byrummet.

Desuden vurderes det, hvordan virkemidlet kan anvendes 
på Frederiksberg, illustreret af en generisk før/efter grafik.

Anvendelse af trafikale virkemidler på Frederiksberg på de 
trafikveje, der krydser kommunegrænsen, skal planlægges 
i tæt dialog med Københavns Kommune. Det gælder især 
virkemidlet trafikøer, der påvirker trafikken i større områ-
der/kvarterer både internt og eksternt i kommunen. 

Ligeledes vil en ændring af det overordnede trafikale greb 
i Københavns Kommune, med fx trafikøer eller hastigheds-
ændringer, påvirke anvendelsen af virkemidler på Frede-
riksberg.

DEL 2 

Visualisering af fem konkrete eksempler
I del 2 visualiseres en række af disse virkemidler i form af 
fem eksempler på Frederiksberg. Visualiseringerne supple-
res af tværprofiler eller planskitser, der viser en principiel 
omdisponering af vejprofilet og indretning af byrummet.

Der gives en overordnet beskrivelse af hvert af de fem 
nedslagsområder, samt et overblik over de gældende 
trafikale og byrumsmæssige forhold.

Desuden belyses fordele og ulemper for de viste eksem-
pler, samt positive og negative effekter afledt af det valgte 
virkemiddel. 

Det er vigtig at understrege, at visualiseringerne ikke skal 
ses som forlæg for etablering, snarere end illustration af 
de kvaliteter, de forskellige virkemidler vil kunne tilføre 
byen og byrummet. Konkrete projekter forudsætter bl.a. 
politiets samtykke.
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DEL 1

VIRKEMIDLER FOR REDUKTION AF BILTRAFIK

ENSRETNING HEL/DELVIS NEDLÆGGELSE 
AF BILPARKERING

VEJLUKNING
(SIDEVEJ	MOD	STØRRE	VEJ)

NEDLÆGGELSE AF
 KØREBANE/SVINGBANE

ÆNDRET VEJFORLØB ÆNDRET INDSTILLING 
AF SIGNALER

TRAFIKØER

Julius Valentiners Vej

Frederiksberg Allé

Falkoner Allé
Forchhammersvej

Eversvej

DEL 2

FEM EKSEMPLER PÅ FREDERIKSBERG

CYKELGADER
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VIRKEMIDDEL 1

Ensretning
På	en	ensrettet	vej	må	trafikken	kun	køre	i	én	retning.	Formålet	med	at	
bruge	ensretning	som	virkemiddel	er	overordnet	at	reducere	biltrafikken,	
skabe mere plads til grønne byrum og forbedre forhold for de bløde tra-
fikanter.	Virkemidlet	kan	være	med	til	at	styrke	og	synliggøre	den	grønne	
og	bæredygtige	mobilitet.

Ensretning	gælder	også	for	cyklister,	medmindre	der	gives	tilladelse	til	
cykling	mod	ensretningen	eller	etableres	modstrømscykelsti.	Hvis	der	ikke	
tillades	cykling	mod	ensretningen,	kan	det	betyde,	at	cykelnettet	bliver	
usammenhængende.	Cykling	mod	ensretningen	kan	også	have	en	række	
positive	effekter	på	trafiksikkerheden	bl.a.	fordi	bilernes	hastighed	redu-
ceres,	ulovlig	cykling	på	fortov	og	kørebanen	mindskes,	og	der	skabes	
øget	opmærksomhed	og	hensyntagen	i	trafikken.

Fordele
 +  Frigiver areal til byrum og beplantning mv. der 

kan skabe små grønne åndehuller og give gaden et 
grønnere udtryk samt bidrage til lokal afledning af 
regnvand. Desuden kan ensretning betyde, at vejareal 
kan omdannes til mere bylivsskabende formål såsom 
ophold, leg eller udeservering. 

 + Motiverer til øget brug af cykel, gang og kollektiv 
transport, som følge af begrænset fremkommelighed 
for bilerne. Dette gælder især for beboere hvis tilgæn-
gelighed med bil udfordres af ensretningen.

 +  Cyklisternes fremkommelighed og tryghed forbed-
res, hvis der etableres cykelsti i begge vejsider, dog 
ofter under forudsætning af, at der samtidig fjernes 
bilparkeringspladser.

 +  Fodgængere kan få bredere fortove, hvilket kan øge 
trygheden og give bedre muligheder for ophold og 
bevægelse.

Ulemper
 - Øget omvejskørsel for biltrafik, hvilket kan betyde 

flere kørte km i boligområder.

 -  Biltrafikken vil overflyttes til andre veje, hvilket kan 
få konsekvenser for trafiksikkerhed og tryghed, og på-
virker trafikafviklingen på de omkringliggende veje. Det 
kan desuden give udfordringer mht. tilgængelighed til 
boliger.

 -  Der er risiko for bilkørsel mod ensretningen, hvis 
denne ikke planlægges i sammenhæng med de om-
kringliggende veje. 

 - Påvirker overskueligheden i busnettet, da passage-
rer ikke vil kunne starte og slutte deres rejse på samme 
vej, og skaber længere gangafstand til stoppesteder i 
den ene retning.

 - Hastigheden er traditionelt højere for ensrettede 
trafikveje, fordi trafikanterne ved, at der ikke er modkø-
rende biler.

Opmærksomhedspunkter

PARKERING OG TRAFIKAFVIKLING

 > Det kan være nødvendigt at etablere fartdæmpere, fx 
bump eller hævede flader, og evt. fremskudte busstop-
pesteder/perroner, eller pladsdannelser på trafikveje 
for at holde hastigheden nede.

 > Hvis den ensrettede strækning er en trafikvej, skal 
parkering etableres som parallelparkering. Hermed 
undgår man at biler bakker ud på kørebanen, hvilket 
kan skabe utrygge forhold og trafiksikkerhedsmæssige 
udfordringer. 

 > Parkering i venstre side på en ét-sporet ensretning 
kræver ekstra manøvreareal til at foretage parallelpar-
kering.

 > En ét-sporet ensretning på trafikveje skal vurderes i 
forhold til behov for parkering i begge vejsider. Hver 
gang en bilist skal parkere, vil trafikken stoppe. Her 
kan det være en mere robust løsning, hvis ensretnin-
gen indrettes med to smalle kørespor, hvilket vil mini-
mere risikoen for trafikstop på strækningen forårsaget 
af biler i forbindelse med parkering og servicekørsel, 



7

hvilket også kan give forsinkelser for den kollektive 
trafikbetjening.

 > Ensretninger kan kræve en ombygning af vejen og kan 
derfor være bekostelig, men det afhænger af det kon-
krete sted. Nogle steder kan det også blot etableres i 
form af skiltning, fx på mindre, et-sporede lokalveje.

MODSTRØMSCYKELTRAFIK

 > Tilladelse til cykling mod ensretningen kan skiltes ved, 
at tavlen “Ensrettet” suppleres med en undertavle 
“Cyklister undtaget” ved indkørslen. Ved boligveje/
lokalveje med lav trafikmængde og hvor hastigheden 
er lav, er det ikke nødvendigt at etablere cykelsti ved 
ensretning, men det skal vurderes om modstrømscy-
keltrafik kan godkendes af politiet – også hvis der er 
parkering i begge sider.

 > Der er ofte ikke plads til at etablere ordentlige forhold 
for modstrømscykling, hvis bilparkeringen oprethol-
des. Ensretning vil som regel medføre begrænsninger 
for cykeltrafikkens fremkommelighed, hvis det ikke 
suppleres med nedlæggelse af bilparkering.

Anvendelse på Frederiksberg
 > Ensretning kan benyttes på alle typer af veje – fra 

lokalveje til trafik- og fordelingsveje. Udformningen af 
løsningen for en ensrettet vej vurderes ift. det konkrete 
sted, herunder ønsket til hastighed, trafiksikkerhed og 
behovet for afvikling af biltrafikken, men også i forhold 
til placering af parkering på strækningerne. Hvis den 
ensrettede vej er en trafik- og fordelingsvej, bør der 
etableres cykelsti i begge vejsider.

 > Ensretninger af veje på Frederiksberg skal planlægges 
i sammenhæng med byens øvrige funktioner og trafik-
mål, fx adgang til boligområder, skoler og institutioner 
eller adgang til indkøbsfunktioner, centerfunktioner og 
stationer mv. 

 > Brug af ensrettede veje på Frederiksberg skal vurderes 
i forhold til det sammenhængende vej- og stinet, både 

lokalt, men også for resten af byen som helhed. Det 
skal blandt andet vurderes, om ensretningen af vejen 
giver uhensigtsmæssig omvejskørsel og eventuelle 
trafikafviklingsudfordringer andre steder. 

HVAD ER KONSEKVENSERNE AF AT ETABLERE MANGE 
ENSRETTEDE GADER PÅ FREDERIKSBERG? 

 > Der mangler generelt konkrete danske eksempler at 
trække på i forhold til effekten af at etablere mange 
ensrettede gader på én gang, men generelt vil mange 
ensrettede gader give et mindre robust trafiksystem, jf. 
opmærksomhedspunkter om nedbrud/servicekørsel.

 > Dog har erfaringer fra udenlandske byer såsom Leuven 
og Gent (i Belgien) vist, at arbejdet med ensretninger 
som strategisk greb sammen med bl.a. etablering af 
cykelgader og vejlukninger kan reducere den gennem-
kørende trafik betragteligt. 

 > Eksemplerne har kun givet en mindre procentvis stig-
ning på de overordnede veje og i Leuven er cykeltra-
fikken steget med 44 % og biler er faldet med 19 % i 
bymidten. [1]

 > Eksemplerne har også vist, at det tager tid for trafikan-
terne at vænne sig til løsningen, og at det i starten kan 
give anledning til omvejskørsel og forvirring. Det er 
derfor særlig vigtigt med en tydelig kommunikation af 
både formål og løsning i forbindelse med implemente-
ring af virkemidlet i større skala.

 > Konsekvensen for busdriften kan være, at busserne 
som følge af ensretning får en uhensigtsmæssig om-
vejskørsel i den ene retning. Det kan betyde, at der kun 
skabes forbindelse til knudepunkter i den ensretning. 
Ydermere skaber det forvirring på rejsen, at passa-
gerne den ene vej kan tage bussen ét sted og skal et 
andet sted hen for at finde bussen i den anden ret-
ning. Den mest direkte vej og overskuelighed er vigtige 
parametre for valget af den kollektive trafik, hvorved 
ensretning ofte vil være en forringelse af denne med 
mindre der etableres en modstrømsbusbane.

[1] https://www.leuven.be/metingen-en-tellingen-circulatieplan-2019

FØR EFTER

EKSEMPEL PÅ ENSRETNING 
MED	MODSTRØMSCYKELSTI

Den konkrete udformning af ens-
retningen, og herunder hvor meget 
plads der kan “frigives”, vil afhænge 
af den eksisterende situation. 

Her er vist et eksempel på hvordan 
ensretning af vejen kan give mu-
lighed for en fortovsudvidelse med 
begrønning af gaden, samt bedre 
forhold for cyklister.
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VIRKEMIDDEL 2

Hel/delvis nedlæggelse af 
bilparkering
Hel eller delvis nedlæggelse af bilparkering kan anvendes til at frigive 
areal	til	bløde	trafikanter,	byliv	eller	begrønning	af	gaderum.	En	hel	
nedlæggelse af et bilparkeringsspor giver fx plads til cykelsti og/eller 
bredere	fortov,	med	plads	til	fx	begrønning,	ophold	eller	udeservering.	

En	delvis	nedlæggelse	af	bilparkering	skaber	“lommer”,	der	både	kan	
virke	hastighedsdæmpende,	men	også	bruges	til	andre	formål,	som	
fremskudte	busstoppesteder,	cykelparkering	etc.	Alternativt	kan	arealet	
indrettes	som	fleksibel	parkering,	hvor	cyklister	og	biler	deles	om	arealet	
på	forskellige	tider	af	døgnet.

Fordele
 + Frigiver plads til mere grønt og bylivsskabende 

aktiviteter, fx ophold, leg eller udeservering.

 + Cyklisternes fremkommelighed og tryghed for-
bedres, hvis der etableres cykelsti i begge vejsider. 
Cyklister føler sig ikke klemt mellem kørende trafik og 
parkerede biler.

 + Fodgængere kan få bredere fortove, hvilket kan øge 
trygheden og give bedre muligheder for ophold og 
bevægelse. 

 + Fjerner den visuelle barriere som en række af parke-
de biler danner, og understøtter adgang til fx butikker, 
caféer og andre formål i stueetagen, da disse bliver 
mere synlige for forbipasserende.

 + Bedre oversigtshold for bilister, der ikke skal forhol-
de sig til fodgængere og cyklister, der passerer vejen 
mellem parkerede biler.

 + Kan hurtigt omdannes til cykelbane, som senere 
lettere kan opgraderes til cykelsti.

 + Motiverer til øget brug af cykel, gang og kollektiv 
transport, som følge af mindre attraktive parkerings-
forhold for bilisterne.

Ulemper
 - Parkeringssøgende biltrafik kan få øget om-

vejskørsel, hvilket kan betyde flere kørte km per biltur. 
Til gengæld kan nedlæggelse af bilparkering føre til 
samlet set færre kørte km i bil, som følge af, at flere 
ture i bil overflyttes til andre transportformer.

 - Risiko for ulovlig bilparkering, hvis der er etableret 
cykelbane.

 - Servicekørsel og varelevering spærrer dele af 
cykelsti eller fortov ved korttidsparkering, hvilket 
skaber usikre forhold for fodgængere og cyklister.

Opmærksomhedspunkter
 > Handicapparkering: Nogle steder vil der fortsat være 

behov for handicapparkering, her er det ikke muligt 
med en hel nedlæggelse af bilparkering. 

 > El- og delebiler: Det kan være nødvendigt at bevare 
p-pladser reserveret til el- og delebiler, hvis det ønskes 
at fastholde muligheden for bæredygtig biltrafik.

 > Af- og pålæsning af varer: Særligt på handelsgader 
kan nedlæggelse af bilparkering betyde at muligheden 
for af- og pålæsning af varer udfordres. I mange tilfæl-
de vil det betyde, at varevogne m.v. i korte mellemrum 
spærrer dele af cykelbanen/cykelstien. Læssezoner 
som virkemiddel kan afhjælpe dette.
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Anvendelse på Frederiksberg
 > Nedlæggelse af bilparkering i større skala kan påvirke 

borgernes oplevelse af serviceniveau og give øget par-
keringssøgende trafik i boliggaderne. Dette virkemid-
del skal derfor tænkes ind i en samlet parkeringspoli-
tik. De steder, hvor der evt. nedlægges pladser, er det 
vigtigt at synliggøre, hvordan den frigivne plads giver 
noget tilbage til borgerne og byen. 

EKSEMPEL PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE 
AF PARKERING

Omfanget af parkeringspladser, der kan 
nedlægges vil afhænge af den eksisterende 
situation. Parkeringsspor kan nedlægges helt 
eller delvist med fx parkeringslommer — enten i 
den ene vejside eller begge vejsider.

Her er vist et eksempel på, hvordan en hel ned-
læggelse af parkeringssporet i den ene vejside 
— og en delvis nedlæggelse med parkerings-
lommer i den anden vejside — kan give plads til 
fortovsudvidelse med begrønning af gaden.

FØR

EFTER
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VIRKEMIDDEL 3

Vejlukning for biltrafik
(sidevej mod større vej)
Ved	en	vejlukning	lukkes	en	vej	for	biltrafik,	mens	vejen	stadig	beholdes	
’åben’	for	cykler	og	gående,	som	frit	kan	køre	og	gå	igennem.	Typisk	sker	
vejlukninger	for	biltrafik	ved,	at	den	ene	ende	af	vejen	lukkes	for	biltra-
fik.	Dette	betyder,	at	vejen	bliver	til	en	blind	vej	uden	gennemkørende	
biltrafik,	men	at	beboere	eller	andre	med	ærinde	på	vejen	stadig	kan	
tilgå	vejen	i	bil.	

Typisk	indføres	virkemidlet	på	en	sidevej	mod	en	større	vej,	hvor	den	
ende	af	sidevejen,	som	grænser	op	mod	den	større	vej,	lukkes	for	biltra-
fik.	Dette	giver	en	pladsdannelse	som	kan	indrettes	til	flere	små	grønne	
og	rekreative	områder	i	byen	–	og/eller	til	butikker	og	caféer.

Fordele
 + Prioritering af cyklister og gående, som frit og trygt 

kan tage genveje gennem de lukkede veje for biler.

 + Mindre støj og større trafiksikkerhed for beboere, 
som følge af mindre gennemkørende biltrafik.

 + Korte bilture bliver mindre attraktive, men giver 
stadig mulighed for adgang med bil.

 + Giver mulighed for lokale pladsdannelser/byrum 
med fx bænke, cykelparkering, natur, lommepark, lege-
plads, udeservering, udstilling af varer m.m. — særligt 
hvis dette kombineres med nedlæggelse af bilparke-
ring.

 + Færre potentielle konfliktpunkter med den øvrige 
trafik som resultat af færre ud/indkørsler.

Ulemper
 - Omvejskørsel for biltrafikken, hvilket påvirker trafik-

afviklingen på de omkringliggende veje.

 - Større køretøjer er nødsaget til at bakke ud, fx 
større lastbiler til varelevering eller køretøjer til ser-
vicekørsel, medmindre der er plads til at etablere en 
vendeplads.

Opmærksomhedspunkter
 > Cykelsluse: For cyklende (og gående) er vejen stadig 

åben. Denne passage, som er lukket for biltrafik, kan 
designes med enten enkeltrettet cykelsti på hver side 
af vejen eller dobbeltrettet cykelsti i den ene side af 
vejen eller i midten af vejen. Valget mellem disse løs-
ninger afhænger af de lokale plads- og byrumsmæssi-
ge forhold samt trafiksikkerhedsmæssige overvejelser. 
Fordelen ved de enkeltrettede cykelstier er, at de er 
mest velkendte og normalt giver størst tryghed. 

I forbindelse med vejlukninger for biltrafik, kan dob-
beltrettede cykelstier dog have den fordel, at de kan 
gøre det lettere at indrette en pladsdannelse.

 > Vejlukning kan ikke etableres på ensrettede veje, 
medmindre parkering fjernes i den ene side af vejen, 
og vejen dermed gøres dobbeltrettet.
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Anvendelse på Frederiksberg
 > At anvende virkemidlet i større omfang kan besværlig-

gøre korte bilture og generelt give plads til flere små 
pladsdannelser i byen.

 > Dette virkemiddel indgår som central del af virkemidlet 
trafikøer.

 > Dette virkemiddel bruges allerede flere steder på Fre-
deriksberg, fx Solvej/Smallegade, Rahbeks Allé.
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EKSEMPEL PÅ VEJLUKNING
(SIDEVEJ	MOD	STØRRE	VEJ)

Udformning af vejlukningen og vendeplads 
afhænger af den konkrete situation. Her er vist 
et eksempel på, hvordan en vejlukning kan 
give mulighed for at etablere et mindre byrum 
med begrønning og plads til fx ophold og leg.

FØR EFTER
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VIRKEMIDDEL 4

Nedlæggelse af kørespor/
svingbane
Nedlæggelse af kørespor og svingbaner understøtter et ønske om at 
reducere	biltrafikken	og	dermed	skabe	en	prioritering	af	de	bløde	tra-
fikanter	og	evt.	kollektiv	transport.	Arealet	der	frigives	kan	anvendes	til	
etablering	af	fx	busbaner,	bredere	fortove,	cykelstier	og	begrønning.

Nedlæggelse	af	kørespor	og	svingbaner	til	biltrafikken	er	et	effektivt	vir-
kemiddel	til	bevidst	at	nedsætte	kapaciteten/trafikafviklingen	for	biltra-
fik	på	en	vejstrækning	eller	gennem	vejkryds.	Nedlæggelse	af	kørespor	
og	svingbane	kan	udføres	på	samme	tid,	hvor	fx	et	kørespor	munder	ud	i	
en	svingbane,	men	de	kan	også	nedlægges	uafhængigt	af	hinanden.

Fordele
 + Tryggere forhold og mindre barriereeffekt for de 

bløde trafikanter, der skal krydse vejen.

 + Øget tryghed for cyklister og gående i kryds, og plads 
til fx cykelboks/-lomme eller fremført cykelsti.

 +  Plads til flere grønne og rekreative byrum, ved 
nedlæggelse af kørespor, samt plads til udeservering 
og udstilling af varer m.m.

 + Fodgængere kan få bredere fortove, hvilket kan øge 
trygheden og give bedre muligheder for ophold og 
bevægelse. 

Ulemper
 -  Langsommere trafikafvikling for bilkørsel i kryds 

pga. mindre plads til biler. Dette kan føre til flere kørte 
km per tur, men samlet set færre ture pga. overflytning 
til at andre transportformer, som følge af, at det bliver 
langsommere at tage bilen.

 -  Mere forvirrende og ubelejligt for bilister når 
svingbaner nedlægges i kryds, hvor der samtidigt er 
venstre-/højresving forbudt.

 - Større risiko for højre- og venstresvingsulykker 
med cyklister, da svingende bilister kan føle sig pres-
set af ligeudkørende bilister.

 - Større risiko for bagendekollisioner

 - Kan påvirke bussernes fremkommelighed

Opmærksomhedspunkter
 > Prioritering af cykler og busser ved nedlæggelse 

af svingbaner: Når svingbaner nedlægges, er der 
en risiko for, at fremkommelighed og trafiksikkerhed 
forværres for cyklister, hvis disse ikke prioriteres i 
ombygningen af krydset med fx bredere cykelsti, 
cykelboks eller fremført cykelsti. Tilsvarende gælder 
for busfremkommelighed, som kan prioriteres med 
busprioritering i kryds.

 > Nedlæggelse af svingbaner, hvor svingbevægel-
serne fortsat tillades med begrænset svingende 
trafik fx mellem trafik og bolig-/lokalvej, bør trafikafvik-
lingen vurderes i forhold til udfordringer med evt. tilba-
gestuvning/ophobning, hastigheder og trafiksikkerhed 
evt. i sammenhæng med de nærliggende kryds.

 > Nedlæggelse af svingbaner med fortsat sving 
eller sving forbudt: Nedlæggelse af svingbaner kan 
både indføres hvor der enten stadig er mulighed for at 
svinge (til højre eller venstre) eller med sving forbudt i 
krydset. Nedlæggelse af svingbaner, hvor svingbevæ-
gelserne forbydes i krydset, vil i højere grad reducere 
antallet af trafikuheld mellem svingende og ligeud 
kørende trafikanter. 

 > Nedlæggelse af venstre sving ind og ud af sidevej 
(kun højre kørsel tilladt): Nedlæggelse af svingba-
ner, hvor der kun tillades højre kørsel ind og kun højre 
kørsel ud fra fx bolig-/lokalvej, vil kunne opretholde 
trafikafviklingen på trafikvejen og samtidig begrænse 
biltrafikken yderligere på bolig-/lokalvejene. 
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Anvendelse på Frederiksberg
Nedlæggelse af kørespor og svingbaner kan benyttes på 
alle typer af veje. Udformningen af løsningen skal vurderes 
ift. det konkrete sted, herunder behovet for trafikafviklin-
gen, risiko for tilbagestuvning/ophobning af biler, trafik-
sikkerhed og behovet for samtidig at forbedre fremkom-
meligheden for cyklister og busser.

CASE: OVERRASKENDE EKSPERIMENT MED FÆRRE VEN-
STRESVING, USA

I Danmark findes ikke så mange danske erfaringer med at 
nedlægge kørespor og svingbaner, som del af en overord-
net strategi for byområder. Der er imidlertid i USA gen-
nemført et større forsøg med UPS pakkeleverancer, hvor 
pakkeudleveringen udelukkende er gennemført med brug 
af højresvingskørsel. Man har dermed fjernet muligheden 
for at foretage venstresving. Ifølge undersøgelsen bruger 
chaufførerne meget af deres tid på tomgang, mens de 
venter på at foretage venstresving, hvilket resulterede i 
højere energiforbrug og længere turvarighed. 

Det samlede resultat viste hermed overraskende, at der 
samlet set er en tidsbesparelse ved denne højrekør-
selsform og dermed mindre brændstof, CO2-udledning 
og flere pakker leveret. Det vil sige at den formodede 

omvejskørsel er mindre end den vundne ventetid fra 
venstresving.

På baggrund af dette forsøg er der efterfølgende gen-
nemført et større studie af trafikafviklingen og trafiksik-
kerheden i udvalgte byer i USA gennem næsten 10 år ved 
Professor Vikash Gayah ved Pennsylvania State University. 
Hans undersøgelser har fokuseret på, hvordan bygader 
skal organiseres og styres i et samlet vejnet. Han fandt 
bl.a. ud af, at fjernelse af venstresving i signalregulerede 
kryds kan reducere det samlet transportarbejde og samti-
dig forbedre trafiksikkerheden generelt på vejnettet.

Det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, i hvor 
høj grad eksperimentet og forskningen kan overføres til 
en dansk kontekst, hvor der bl.a. er flere cyklister og bløde 
trafikanter i krydsene end i USA. Derudover kan det fore-
stilles, at effekten først opnås ved en systematisk indførsel 
af fx venstre-sving forbudt eller kørsel uden venstresving.

Kilder: https://www.sciencetimes.com/articles/31582/20210607/elimina-
ting-left-turns-will-make-city-driving-safer-save-fuel.htm), https://www.
popsci.com/cars/no-left-turns-cities/

EKSEMPEL PÅ NEDLÆGGELSE AF VENSTRESVINGSBANE

Muligheden for nedlæggelse af kørespor og/eller svingbane afhænger af 
de konkrete forhold og udformning af kryds.

Her er vist et eksempel på, hvordan nedlæggelse af kørespor/ven-
stresvingsbane kan give mulighed for indsnævring af kørebanen og plads 
til fx forbedring af cykelinfrastruktur og/eller bredere fortov.

FØR EFTER
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VIRKEMIDDEL 5

Ændret vejforløb
Når	vejforløbet	på	en	eksisterende	vej	ændres	med	fx	en	krydslukning,	
fjernes	gennemkørende	trafik	og	medfører,	at	bilister	omdirigeres	til	
øvrige	veje.	

Krydslukningen	udføres	typisk	med	en	fysisk	barriere,	fx	pullerter,	heller	
eller	grønne	øer,	der	forhindrer	biladgang.	Fremkommeligheden	for	cyk-
lister	bevares,	hvis	der	etableres	cykelsluse.	

Fordele
 + Fjerner gennemkørende biltrafik og kan medvirke til 

at sænke bilernes hastighed.

 + Mindre støj og større trafiksikkerhed for beboere, 
som følge af mindre gennemkørende biltrafik.

 + Kan fordele biltrafikken fra veje, hvor mængden 
af biltrafik er uønsket, til veje der tillader en højere 
mængde biltrafik. 

 + Giver mulighed for lokale pladsdannelser/byrum 
med fx bænke, cykelparkering, natur, lommepark, lege-
plads.

 + Korte bilture bliver mindre attraktive, men giver 
stadig mulighed for adgang med bil.

Ulemper
 - Omvejskørsel for biltrafikken, hvilket påvirker trafik-

afviklingen på de omkringliggende veje.

 - Kan skabe konflikter mellem bløde trafikanter og 
bilister med manglende overblik over vigepligtsforhold 
ved eventuelle ensretninger og cykelsluse.

Opmærksomhedspunkter
 > Vigepligt: Der bør være opmærksomhed på, at 

udformningen af det ændrede vejforløb ikke skaber 
tvetydige vigepligtsforhold, som kan give konflikter 
mellem bløde trafikanter og biler.

 > Cykelsluse: Cykelsluser bør være brede nok til at sikre 
alle cyklisters fremkommelighed, herunder også spe-
cialcykler/ladcykler. Meget brede cykelsluser bør dog 
sikres med tiltag, der forhindrer utilsigtet biladgang.

 > Krydslukning med højresving: Der er risiko for at 
bilisternes hastighed fortsat er høj, især hvis vejens/
fortovets hjørneradius er stor. En udvidelse af fortovet/
hævet flade kan bidrage til at sænke hastigheden, 
og samtidig give mere plads til fodgængere, grønne 
byrum, flere opholdsmuligheder og bylivsaktiviteter.
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Anvendelse på Frederiksberg
 > Ændring af vejforløb eller krydslukning kan anvendes 

på lokalveje.

 > Ændring af vejforløb kan påvirke den kollektive trafik. 
Der kan etableres bussluser, der kun tillader adgang 
for busser og servicekørsel, og samtidig sikrer fortsat 
adgang for cyklister. 

CYKELSLUSE

EKSEMPEL PÅ ÆNDRET VEJFORLØB
(KRYDSLUKNING)

Udformning af det ændrede vejforløb og even-
tuelle ensretninger afhænger af den konkrete 
situation. Her er vist princip for en krydslukning 
med cykelsluse og pladsdannelse på tværs.

FØR EFTER
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Fordele
 + Øget tryghed og trafiksikkerhed for cyklister

 + Bedre fremkommelighed for cyklisterne, især på 
strækninger med mange cyklister, da de kan sprede 
sig ud på kørebanen og sætte i gang nogenlunde 
samtidig efter stop.

 + Bilerne kan ikke overhale cyklisterne, og skal der-
for indordne sig cyklisternes hastighed.

 + Minimerer gennemkørende biltrafik.

 + Korte bilture bliver mindre attraktive, men giver 
stadig mulighed for adgang med bil.

Ulemper
 - Kan flytte biltrafikken over på andre strækninger 

og dermed belaste andre kvarterer med biltrafik.

 - Mindre gevinst for cyklister hvis de tilstødende veje 
ikke har cykelinfrastruktur.

 - Cykelgader er fortsat et relativt nyt koncept i Dan-
mark, og det kan være vanskeligt for trafikanterne at 
afkode reglerne for færdsel i cykelgaden.

 - Der mangler generelt evalueringer af cykelgader, da 
tiltaget stadig er forholdsvis nyt.

Formålet	med	en	cykelgade	er	at	“reservere”	kørebanen	til	cyklister.	
Cykelgaden skiltes typisk med en oplysningstavle og kræver derfor ikke 
nødvendigvis	ombygning	af	vejen.	Det	afhænger	af	vejens	eksisterende	
udformning	og	den	givne	kontekst.

Hensigten	er	at	motortrafik	skal	indordne	sig	efter	cyklisterne,	hvis	
kørsel	er	tilladt,	og	cyklister	kan	frit	køre	ved	siden	af	hinanden,	uden	at	
skulle	trække	ind	for	at	lade	bilister	passere.	Generelt	skal	alle	kørende	
udvise	agtpågivenhed	og	hensynsfuldhed	for	hinanden.

En	cykelgade	er	traditionelt	en	30	km/t-zone,	svarende	til	hastighed	for	
cyklister	og	førere	af	knallert,	og	forudsætter	en	væsentlig	cykeltrafik	
i	forhold	til	biltrafik,	og/eller	en	forventning	om	øget	cykeltrafik	efter	
implementering.	Bilparkering	i	en	cykelgade	må	ikke	ske	uden	for	særligt	
afmærkede	pladser.	

Opmærksomhedspunkter
 > Cykelgader kan med fordel gøres ensrettede for bil-

trafikken, hvilket vil give større fremkommelighed og 
tilgængelighed for cyklisterne, samtidig med at der kan 
skabes plads til grønne byrum.

 > I forbindelse med lokale hastighedszoner kan cykelga-
der være et konkret virkemiddel til at holde bilisternes 
hastighed nede.

 > Fungerer bedst hvis der er begrænset antal bilparke-
ringspladser.

 > Undgå skrå- eller vinkelret bilparkering – hermed 
fjernes risikoen for uheld med bakkende biler ud i 
cykelgaden.

 > Cykelgaderne skal ses i sammenhæng med det øvrige 
stinet og gerne kobles på trafikmål og funktioner fx 
skoler og institutioner eller andre byfunktioner.

 > Cykelgadernes fremkommelighed kan øges ved at give 
dem prioritet i vejkrydsninger og de krydsende biler 
vigepligt, fx. ved at udforme krydset som en hævet 
flade (den hollandske model).

 > Ved smalle vejprofiler, hvor bilerne ikke har mulighed 
for at overhale cyklisterne, kan det føles utrygt for 
cyklister at blive ”presset bagfra” af biler.

VIRKEMIDDEL 6

Cykelgader
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Anvendelse på Frederiksberg

 > Generelt er cykelgader billige at anlægge (skilte og 
afmærkning), og kan fjernes hurtigt igen uden store 
ombygninger.

 > Cykelgader kan med fordel overvejes på veje, hvor bil-
trafikken er relativt lav i forhold til cykeltrafikken, eller 
hvor allerede etablerede tiltag kan understøttes for at 
skabe bedre sammenhæng i cykelstinettet.

 > Etablering af flere cykelgader på Frederiksberg vil give 
cyklisterne et højklasset net og dæmpe biltrafikkens 
hastighed. At skalere dette virkemiddel vil kræve nøje 
overvejelser af, hvilke strækninger der er egnede som 
cykelgader.

 > Cykelgader er endnu ikke så udbredte i hovedstads-
området, hvorfor der vil være behov for at informere 
borgerne om løsningen og den forventede anvendelse, 
ligesom der med fordel kan etableres flere cykelgader, 
så der opnås større genkendelighed. Visuelle elemen-
ter som supplement til skiltning, såsom afmærkning 
eller belægning, kan også styrke genkendeligheden.

CASE: AARHUS OG ODENSE

Der findes allerede meget gode erfaringerne med cykel-
gader i Aarhus og i Odense. Evalueringerne fra Aarhus og 
Odense viser, at der allerede efter få år er:

 +  Markant flere cyklister (ca. 100%)

 + 4 gange så mange cyklister som bilister

 + 90% af cyklisterne føler sig trygge, når de cykler i 
cykelgaden

 + 79% af cyklisterne i cykelgaden synes konceptet virker 
logisk

 + Hovedparten af cyklister er tilfredse med at benytte 
cykelgaden dagligt

Kilder: “Cykelgader – nu også i Danmark!”, Pablo Celis, Trafik & Veje, juni/
juli 2012, “Cykelgade i Odense – evaluering”, Troels Andersen, Trafik & 
Veje, maj 2017.

EKSEMPEL PÅ EN CYKELGADE

Udformning af en cykelgade afhænger af den konkrete situation, 
og kræver ikke nødvendigvis ombygning af vejen. 

Her er vist eksempel på hvordan omdannelsen til cykelgade i kom-
bination med en delvis nedlæggelse af parkering også kan give 
plads til fortovsudvidelse med begrønning af gaden.

FØR EFTER
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VIRKEMIDDEL 7

Ændret indstilling af signaler
Ændret signalstyring i kryds kan forbedre fremkommeligheden til fordel 
for	cyklister,	fodgængere	og	bus	og	øge	trafiksikkerheden.	Prioritering	
af	cykler,	fodgængere	og	busser	i	kryds	vil	oftest	give	en	nedprioritering	
af	fremkommeligheden	for	biler.

Ændring	af	signaler	kan	bl.a.	involvere	øget grøntid	for	fodgængere,	cykli-
ster	(hvis	der	er	dedikeret	lyssignal)	og	for	busser,	hvis	de	har	en	dedikeret	
busbane	frem	mod	krydset.	Der	kan	også	gives	før-grønt,	hvor		cyklister,	
fodgængere	og	busser	får	et	forspring	med	grønt	signal	før	bilerne.

I en grøn bølge samordnes og koordineres tætliggende lyskryds i én 
retning	for	en	given	trafikantgruppe,	så	de	kun	møder	grønt	lys,	når	de	
holder	en	bestemt	hastighed.	Grøn	bølge	for	fx	cyklister	eller	busser	kan	
fremme	brugen	af	grønne	transportmidler.

Fordele
 + Øget fremkommelighed for cyklister, fodgængere 

eller busser.

 + Øget trafiksikkerhed for cyklister og fodgængere, der 
særligt ved før-grønt bliver mere synlige for bilister, 
hvilket mindsker uheld.

 + Effektivt styringsredskab til prioritering af særlige 
trafikantgrupper.

 + Længere grøntid til fodgængere kan mindske bar-
riereeffekten ved store veje.

Ulemper
 - Langsommere trafikafvikling for bilkørsel i lys-

kryds pga. mindre grøn tid og/eller ringere eller mang-
lende samordning for biler. Påvirker fremkommelighe-
den for busser, hvis der ikke er etableret busbaner, da 
de dermed holder i de samme køer som bilerne.

 - Kan give flere kørte kilometer per biltur og om-
vejskørsel, for bilister der vælger alternative ruter med 
færre signaler.

 - Øget CO2-udledning, som følge af flere start/stop og 
tomgangskørsel.

 - Risiko for øget rødkørsel og dermed reduceret trafik-
sikkerhed som følge af lange ventetider for biltrafikken, 
der kan give anledning til frustration hos bilisterne.

 - Kan påvirke samordningen på tværs af den pågæl-
dende strækning.

Opmærksomhedspunkter
 > Fast eller dynamisk ændring af signaler: Ændret 

signalstyring kan enten indføres som en fast ændring 
med fx fast længere grønt lys for busser, fodgængere 
og cyklister. Eller som mere dynamisk styring, med 
længere grøntid til cyklister, fodgængere og busser på 
baggrund af fx tid på dagen, regn-sensorer eller detek-
tering/registrering af realtidstrafikken.

 > Prioritering for cyklister kontra kollektiv trans-
port: En evaluering fra 2013 af grønne bølger for 

cyklister har i Københavns Kommune vist forsinkelser 
for busser med ca. 30 sekunder i denne ene retning og 
ca. 50 sekunder i den anden retning. Til gengæld viste 
evalueringen ingen ændring af biltrafikken.

 > Etablering af fx før-grønt for cyklister nødvendiggør, 
at der er fremført cykelsti og dermed cyklistsignal i 
krydset, hvilket der ikke altid er plads til - og ej heller 
altid en fordel.
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 > Grøn bølge: Erfaringer fra Københavns Kommune 
med grønne bølger for cyklister har vist at kunne øge 
gennemsnitshastigheden fra ca. 15 km/t til 20 km/t 
samt at nedbringe antallet af cyklisternes stop for rødt 
lys fra op til 6 stop til 0-1 stop. Skilte kan hjælpe med 
at oplyse cyklister om, hvad den optimale hastighed er 
for at få grønt lys. [2]

Anvendelse på Frederiksberg
 > I dag er de fleste signaler samordnet og koordineret ift. 

biltrafikken fra nord mod syd og syd mod nord. Dette 
betyder at lyskrydsene har de samme faste omløbs-
tider, som begrænser muligheden for at arbejde med 
dynamisk signalstyring. Alternativt kan vælges at alle 
eller nogle af samordningerne tilpasses grøn bølge for 
cyklister eller busser i stedet for biler.

 > Længere grøntid til fodgængere kan med fordel an-
vendes hvor man ønsker at forbedre forholdene for de 
krydsende fodgængere, ved steder med langsomtgå-
ende, fx skoler og ældrecentre, eller steder hvor der er 
mange fodgængere.

[2] https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/me-
etings-appendices/0368205e-dfdf-43c7-afdd-40bdda-
0499ce/2042010-2088127-1.pdf

EKSEMPEL PÅ FØR-GRØNT FOR CYKLISTER

At cyklisterne har deres eget signal giver mulighed for både at prioritere og at øge 
sikkerheden for cyklisterne i krydsene. Ved at give cyklisterne grønt før biler, busser 
og lastbiler, sikrer man, at de kører først ud i krydset, og derved er mere synlige for de 
motoriserede trafikanter.

Illustration af før-grønt for cyklister, Vejdirektoratet.
Kilde: https://idekatalogforcykeltrafik.dk/its-loesninger-for-cyklister/
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En	trafikø	er	et	kvarter,	der	lukkes	af	for	gennemkørende	biltrafik	med	
afspærringer	og	ensretninger,	og	kan	være	omkranset	af	en	kombination	
af	trafikveje,	separate	grønne	stiforbindelser	og/eller	kollektive	trafikkor-
ridorer.	Hastigheden	i	trafikøerne	er	ofte	lav,	fx	30	km/t.	Der	er	stadig	
adgang	for	biler	indenfor	øerne,	men	biltrafikken	er	begrænset	til	ærin-
dekørsel	i	området,	som	fx	beboere,	erhvervs-	og	servicekørsel.	

De	enkelte	trafikøer	er	koblet	på	det	overordnede	vejnet	i	et	begrænset	
antal	stikveje/boligveje.	Færdsel	i	bil	mellem	øerne	sker	via	det	overord-
nede	vejnet.	Færdsel	på	cykel	og	til	fods	kan	foregå	direkte	på	tværs	af	
trafikøerne,	hvilket	tilskynder	ture	med	cykel	og	til	fods,	da	længden	på	
disse	ture	vil	blive	kortere	sammenlignet	med	tilsvarende	ture	i	bil.	Lige-
ledes kan busser og køretøjer med særlige tilladelser også køre direkte 
på	tværs	af	øerne.	

VIRKEMIDDEL 8

Trafikøer

Fordele
 + Fjerner gennemkørende biltrafik i områderne omfat-

tet af øen.

 + Bedre fremkommelighed for cyklister, gående og 
evt. for kollektiv trafik, særligt hvis det kombineres 
med en kollektiv transportkorridor.

 + Tilskynder færre bilture og dermed færre kørte 
kilometer i bil.

 + Bevarer adgang i bil, på trods af mere besværlige 
forhold for bilister.

 + Frigiver plads til grønne åndehuller, biodiversitet 
og lokalt bymiljø (særligt hvis det kombineres med 
ensretninger).

Ulemper
 - Kan give øget biltrafik på det overordnede vejnet, 

samt mere trafik på de veje, som bliver adgangsveje til 
trafikøen.

 - Kan give flere kørte kilometer per biltur, da biltu-
rene ikke længere kan tages lige så direkte, men skal 
køre via det overordnede vejnet. Samlet set vil trafikøer 
dog tilskynde færre kørte kilometer pga. færre ture i 
alt.

 - Manglende danske erfaringer, da trafikøer kun er 
indført i begrænset omfang i Danmark i dag (Nørrebro 
i København).

 - Det kan tage tid for trafikanterne at vænne sig til 
trafikøerne. Internationale erfaringer viser, at det i 
starten kan give anledning til omvejskørsel og forvir-
ring. Det er derfor vigtigt med en tydelig kommunikati-
on af formålet med virkemidlet. 

Opmærksomhedspunkter

STØRRELSE PÅ TRAFIKØER

Størrelsen på trafikøerne er et vigtigt punkt at tage stilling 
til, da dette har væsentlig betydning for den trafikale 
overflytningseffekt til grøn mobilitet, men også i forhold til 
påvirkning af det overordnede og omkringliggende vejnet. 
Ligeledes er det vigtig at tage stilling til kombinationen af 
virkemidler og inddeling af trafikøerne i forhold til hver-
dagsfunktioner og andre funktioner i byen.

 > Mindre effekt: Små trafikøer som afgrænses af fx 
et mindre boligkvarter med et lille areal giver mindre 

trafikal effekt for overflytning til grøn mobilitet. Små 
trafikøer vil desuden generelt skabe en mindre trafikal 
påvirkning på de omkringliggende veje, men en stor 
ændring lokalt.

 > Større effekt: Store trafikøer som afgrænses af et 
bykvarter med flere boligområder med fx centerfunk-
tioner giver stor trafikal effekt for overflytning til grøn 
mobilitet. Store trafikøer vil desuden generelt skabe 
en stor trafikal påvirkning på de omkringliggende veje, 
ikke mindst i Københavns Kommune, hvis trafikøerne 
dækker flere bykvarterer. 
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ANTAL VEJADGANGE FOR TRAFIKØER

 > Trafikøer med få vejadgange – giver store punktvise 
trafikbelastninger på det overordnet vejnet.

 > Trafikøer med mange vejadgange – giver en større 
spredning af trafikken og dermed mindre punktvis 
trafikbelastning på det overordnet vejnet.

KOMBINATION MED ANDRE VIRKEMIDLER

Trafikøer indføres ofte i kombination med andre virke-
midler for at give større overflytningseffekt og bedre 
bymiljø. Følgende virkemidler kan indarbejdes i de enkelte 
trafikøer:

 > Trafikøer i kombination med lavere hastigheder –  
giver større incitament til at benytte grøn mobilitet

 > Trafikøer i kombination med cykelgader – giver 
større incitament til at benytte grøn mobilitet

 > Trafikøer med en central kollektiv transportkor-
ridor – giver større incitament til at benytte grøn 
mobilitet.

 > Trafikøer med ensrettede veje – giver bedre plads til 
flere grønne områder og byrum

Anvendelse af trafikøer på Frederiksberg
Brug af trafikøer på Frederiksberg skal vurderes i forhold 
til det sammenhængende vej- og stinet både lokalt, men 
også for resten af byen som helhed. Zonernes afgræns-
ning skal bl.a. tage højde for mulighed for biladgang til 
større byfunktioner.

Brug af trafikøer, herunder især placering og antal af 
vejadgange, kan påvirke trafikken både internt og eksternt 
i kommunen, og bør planlægges i tæt dialog med Køben-
havns Kommune. Hvis Københavns Kommune genoptager 
arbejdet med trafikøer, skal de konkrete randzoner/sam-
menhænge granskes ud fra de konkrete forslag.

Når trafikøer afgrænses og inddeles, er det vigtigt at være 
opmærksom på en række forhold, som kan tilskynde en 

større overflytningseffekt til grøn mobilitet samt gøre det 
mere intuitivt at bevæge sig rundt for borgerne til hverdag:

 > Inddeling af trafikøer med lokale centerfunktioner 
(som dækker lokale transportmål) – giver større 
incitament til at benytte grøn mobilitet

 > Inddeling af trafikøer med skoler og institutioner 
som dækker det lokale skoledistrikt – giver større 
incitament for elever til at vælge at gå og cykle 

 > Store bydelscentre bør ligge i kanten af trafikøer-
ne - Trafikøer bør ikke indeholde et stort bydelscenter 
i midten af øen med opland fra hele Frederiksberg og 
omegn. Disse bydelscenterfunktioner ligger optimalt 
på kanten/mellem trafikøerne med adgang fra over-
ordnede fordelingsveje. Dette giver også den korteste 
vej på tværs af trafikøerne som fodgænger/cyklist/
passager fra den kollektive transport. 

CASE: ERFARING FRA BELGIEN OM EFFEKTER FOR DET 
OVERORDNEDE VEJNET

Da bilture bliver omdirigeret til det overordnede vejnet kan 
dette give en øget trafikmængde på disse veje sammenlig-
net med i dag. Samtidig forventes dog også et samlet fald 
i antal bilture, som kan hjælpe med at mindske stigningen 
i biltrafik på disse strækninger. Internationale erfaringer 
fra Belgien viser dog, at ind- og udkørende biltrafik faldt 
med ca. 10% i myldretid ét år efter implementering. [3]

Tiltag for at mindske negative trafikale effekter: 
…på det overordnede vejnet
 > Mindske støj med lavere hastigheder på det overord-

nede vejnet (særligt i kombination med flere elbiler)
…på omkringliggende vejnet (særligt i København og evt. 
omegnskommuner)
 > Gode regionale og tvær-kommunale forbindelser med 

kollektiv transport, supercykelstier og understøtning 
af kombinationsrejser og Park and Ride, særligt ved 
knudepunkter.

[3] http://www.ppmc-transport.org/wp-content/uploads/2018/09/04_
Pelckmans.pdf, side 20
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EKSEMPEL 1

Ensretning og cykelstier på 
Frederiksberg Allé
Frederiksberg Allé strækker sig fra Frederiks-
berg	Runddel	i	vest	til	Vesterbrogade	mod	øst.	
Alléen	er	opbygget	med	en	symmetrisk	profil	
med indre lokalveje på begge sider af den 
brede	hovedfærdselsåre.	Alléen	er	indrammet	
af	en	karakteristisk	række	af	træer,	som	man	
kender	det	fra	klassiske	boulevarder.

Strækningen	er	fredet,	og	den	symmetriske	
profil	fastholdes	derfor	som	udgangspunkt,	
hvilket vil bevare udtrykket af det samlede by-
rum	mellem	træerne.	Dette	eksempel	indehol-
der	en	ensretning	af	biltrafikken	til	ét	kørespor.	
med	cykelstier	i	begge	retninger.	Nuværende	
antal parkeringspladser fastholdes i begge 
vejsider	som	parallelparkering.

FREDERIKSBERG ALLÉ I DAG

Frederiksberg Allé mod øst ved Henrik 
Ibsens Vej. Det brede vejprofil rummer 
en høj kapacitet for bilister, men den 
manglende cykelinfrastruktur skaber 
utrygge forhold for cyklister.
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Eksempel 1: 
Ét-sporet ensretning med buslomme

 + Etablering af cykelstier i begge vejsider skaber en synlig prioritering 
af den bæredygtige mobilitet og gode forhold for cyklisterne på 
strækningen.

 + Parkeringssporet i begge vejsider kan indgå som sidehelle ved 
vejtilslutning, busperron og benyttes til svingbaner ved de større 
kryds.

 - Trafikafviklingen på en ét-sporet ensrettet vej kan være en udfor-
dring i forbindelse med motorstop, servicekørsel-stop på stræknin-
gen, eller både planlagt og uforudset gravearbejde, hvilket også vil 
påvirke bustrafikken

 - Risiko for høj hastighed for bilister som følge af ensretningen. Det 
kan være nødvendigt at etablere fartdæmpere fx bump eller hæve-
de flader for at holde hastigheden nede.
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Eksempel 1 med ensretning og cykelstier
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Eksempel 2: 
Ét-sporet ensretning med fremskudt busstoppested

Som tilføjelse til punkterne for alternativ 1:
 + Fremskudte busstoppesteder/perroner hvor bussen holder på selve 

den ensrettede strækning kan fungere som effektiv fartdæmper, 
samt give bedre forhold for cyklister og passagerer.

 - Risiko for tilbagestuvning, hvis stoppestedet ligger for tæt ved kryds.

 - Bryder symmetrien i den eksisterende tværprofil.
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Opmærksomhedspunkter

PARKERING OG TRAFIKAFVIKLING

 > Ensretningen med ét kørespor skal være lidt brede-
re end en almindelig kørebane, fordi der skal være 
tilstrækkelig manøvreareal til at kunne parallelparkere 
bilerne i begge vejsider.

 > Biler, som skal parkere på den ét-sporede strækning i 
begge vejsider, vil stoppe den øvrige gennemkørende 
trafik, hvilket kan være en udfordring ift. at Frederiks-
berg Allé er en trafikvej. Denne udfordring vil blive løst, 
hvis der alternativt er to smalle kørespor på stræknin-
gen. 

 > Fremtidig brug af Frederiksberg Allé til events, fx til det 
årlige cykelløb kan blive udfordret pga. langt mindre 
vejarealer.

 > Ved ensretning skal der være opmærksomhed på til- 
og frakørsel til sidevejene.

HASTIGHED

 > Ensretningen kan give uhensigtsmæssige højere ha-
stigheder og dermed øge risiko for uheld, fordi der ikke 
er modkørende biler (især fordi køresporet er bredt)

 > Risikoen for højere hastigheder vil være større på 
ensrettede veje med to kørespor. Denne risiko skal vur-
deres ift. ulemperne ved at ensrette med ét kørespor 
(jf. ovenstående punkter).

 > Der bør derfor etableres passende antal busvenlige 
fartdæmpere, så der kan opretholdes en lav hastighed 
på fx. 40 km/t. Desuden vil der også være effektiv fart-
dæmpning, når bilerne skal parkere på strækningen.
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EKSEMPEL 2

Grøn gade på Eversvej
Eversvej,	som	er	sidevej	til	Finsensvej,	er	en	lo-
kalvej,	der	ender	blindt	for	biler.	Vejen	består	af	
en	bred	kørebane	med	plads	til,	at	to	biler	kan	
passere	hinanden,	og	et	generøst	areal	afsat	til	
vinkelparkering,	men	ingen	begrønning.

Kvaliteten af udearealerne kan forbedres med 
mere plads til fodgængere og et grønt bælte 
som	buffer	mellem	parkering	og	boliger,	til	
gavn	for	vejens	beboere.

Eversvej	har	i	dag	ca.	64	p-pladser,	6	el-lade-
pladser	og	2	handicappladser.	El-ladepladser-
ne og handicappladserne bevares på vejen 
samt	ca.	30	almindelige	pladser	som	integre-
res	i	det	grønne	bælte	-	dvs.	der	fjernes	i	alt	30	
p-pladser.

EVERSVEJ I DAG

For at skabe ekstra plads til fortov og 
begrønning, vendes al parkering fra vin-
kelparkering til parallelparkering (dog 
ikke el-ladepladserne og handicap-par-
kering). Den ekstra plads opstår fordi 
manøvrearealet ved parallelparkering er 
mindre end ved vinkelparkering. 

Det betyder dog at antallet af p-pladser 
reduceres, da de parkerede biler fylder 
mere i længden end i bredden. Med 
færre dybere lommer, vil denne reduk-
tion være mindre, men gøre det svært 
at opnå de ønskede kvaliteter med bre-
dere fortov og begrønning som “buffer” 
mellem parkering og bolig.
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Principiel indretning af Eversvej med delvis 
nedlæggelse af bilparkering

 + Mere grønt til glæde for vejens beboere.

 + Mindre asfalt med mulighed for klimatilpasning og forbedret 
nedsivning af regnvand.

 + Indsnævring af kørebanen kan medvirke til at reducere 
hastigheden.

• Det viste eksempel indebærer nedlæggelse af 30 p-pladser.
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EKSEMPEL 3

Vejlukning af Julius Valentiners Vej
Julius	Valentiners	Vej	er	en	lokalvej,	der	løber	
nord-syd	mellem	Finsensvej	og	Peter	Bangs	Vej.
Vejen	betjener	primært	boliger,	og	er	reguleret	
til	en	hastighed	på	40	km/t,	understøttet	af	
fartdæmpere.	

Generelt er parkeringskapaciteten maksimeret 
med afmærkede parkeringsbåse i begge vejsi-
der	på	hele	strækningen,	undtagen	ved	udkørs-
len	til	Peter	Bangs	Vej.	

En vejlukning mod Peter Bangs Vej kan mini-
mere	gennemkørende	trafik	og	giver	plads	til	
fx	byrumsaktiviteter,	ophold	og	beplantning	og	
mere	cykelparkering,	der	også	kan	gavne	de	
lokale	erhverv	på	hjørnerne.	Det	viste	eksempel	
kræver,	at	der	fjernes	12	p-pladser.

JULIUS VALENTINERS VEJ I DAG

Ved udkørslen til Peter Bangs Vej deler 
Julius Valentiners Vej sig i to på hver sin 
side af et karaktergivende træ. 

Vejdelingen giver plads til 9 midterlagte 
parkeringsbåse, 1 motorcykelp-plads og 
8 cykelparkeringspladser, der er place-
ret mindre optimalt på hellen bag træet.

Den midterlagte skråparkering kan give 
udfordringer med bilister, der bakker ud 
og blokerer for højresvingende bilister 
fra Peter Bangs Vej.

Eksisterende situation
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Principiel indretning af Julius Valentiners Vej 
med vejlukning og plads til byrumsaktiviteter

 + Plads til byrumsinventar som fx træningsudstyr, bænke m.m., 
der giver mulighed for fysisk udfoldelse eller ophold.

 + Klar prioritering af de bløde trafikanter, der fortsat har adgang 
fra Peter Bangs Vej.

 + Plads til flere cykelparkeringspladser med bedre tilgængelig-
hed til fordel for beboere og handlende.

 + Korte bilture bliver mindre attraktive, men giver stadig mulig-
hed for adgang med bil.

 - Vendeplads for biler giver adgang til boliger, men mindsker 
ikke nødvendigvis mængden af biltrafik.

 - Skaber omvejskørsel for biler, hvilket påvirker trafikafviklin-
gen på de omkringliggende veje.

Med vejlukning
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EKSEMPEL 4

Bredere fortov og flere træer 
på Falkoner Allé
Falkoner	Allé	strækker	sig	fra	Ågade	i	nord,	som	
en	forlængelse	af	Jagtvej,	mod	Smallegade	i	syd.	
Strækningen	er	en	udpræget	handelsgade,	med	
udadvendte	funktioner	i	stueetagen.	

Enkelte steder på strækningen er der skabt plads til 
begrønning,	særligt	som	parkeringsbuffer.	Dette	er	
dog ikke tilfældet på strækningen mellem Christi-
an Winthers Vej og Solbjergvej ved Frederiksberg 
Centret.	

Hvis venstresvingsbanen frem mod Solbjergvej ned-
lægges	og	bilparkering	fjernes,	giver	det	mulighed	
for	et	bredere	fortov	med	beplantning.	Den	nuvæ-
rende cykelsti kan forskubbes og erstatter bilparke-
ringssporet.

FALKONER ALLÉ I DAG

T-krydset Falkoner Allé/Solbjergvej er 
signalreguleret med venstresvingsbane 
for biler. Cyklister har mulighed for at 
dreje til højre ad den dobbeltrettede cy-
kelsti, som er en del af Den Grønne Sti.

Solbjergvej er udlagt som cykelgade 
med ærindekørsel tilladt, og ender des-
uden blindt med rundkørsel for bilister. 

Venstresvingende biltrafik er derfor 
meget begrænset, og omfatter primært 
af- og pålæsning af varer, adgang til 
handicapparkering og kiss and ride 
for Metrostationen og Frederiksberg 
Centret.
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Principiel indretning af Falkoner Allé med ned-
læggelse af svingbane frem mod det signalre-
gulerede t-kryds ved Solbjergvej.

 + Kan styrke det lokale handelsliv, med mere plads til fx udstil-
ling af varer, udeservering og mulighed for spontane handlin-
ger i form af forskellige ophold.

 + Bredere fortove forbedrer tilgængeligheden og skaber bedre 
forhold for fodgængere.

 + Mere begrønning 

• Kræver nedlæggelse af de afmærkede parkeringsbåse mel-
lem Solbjergvej og Sylows Allé, hvilket fjerner ca. 9 p-pladser.

 - Risiko for at venstresvingende biltrafik kommer til at blokere 
for ligeudkørende trafik.

 - Risiko for uhensigtsmæssig parkering ved varelevering, 
hvor varevogne mm. med korte mellemrum spærrer dele af 
cykelstien. 
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EKSEMPEL 5

Ændret vejforløb af Forchhammersvej
Forchhammersvej	forbinder	H.C.	Ørsteds	Vej	
og	Vodroffsvej	bag	om	Sankt	Markus	Kirken.	
I krydset ved Carl Plougs Vej er der adgang til 
Sankt	Markus	Plads,	som	er	en	mindre	sidevej,	
der primært giver adgang til bilparkering og 
forbinder	til	Sankt	Markus	Allé.

Gennemkørende	trafik	kan	mindskes	ved	at	
ændre	vejens	forløb	med	en	krydslukning,	
hvilket	virker	hastighedsdæmpende	og	bl.a.	
betyder	mindre	støj	for	beboerne.	

En	pladsdannelse	på	tværs	og	fjernelse	af	ca.	
25 p-pladser kan give mulighed for at udvikle 
byrumskvaliterne	ved	kirken.

FORCHHAMMERSVEJ I DAG

Adgangen til både Sankt Markus Plads 
ved kirken og Carl Plougs Vej (til venstre 
i billedet) er ensrettet for bilister fra 
Forchhammersvej.

På Carl Plougs Vej er der etableret en 
kort modstrømscykelbane frem mod 
Forchhammersvej. På selve Carl Plougs 
Vej er der dog ikke meget plads til 
cyklisterne, da opløbet til modstrømscy-
kelbanen er indrettet med parkerings-
båse til parallelparkering, og modsatte 
vejside er indrettet med skråparkering.

Eksisterende situation
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Principiel indretning med krydslukning og 
pladsdannelse på Forchhammersvej ved Carl 
Plougs Vej/Sankt Markus Plads

 + Minimerer gennemkørende trafik på Forchhammersvej.

 + Øger tryghed og fremkommelighed med klar prioritering af 
bløde trafikanter.

 + Giver plads til byrumskvaliteter og pladsdannelse.

• Fjernelse af 25 p-pladser på Sankt Markus Plads medfører 
desuden nedlæggelse af to delebilspladser. Disse kan evt. 
reetableres på Forchhammersej.

Med ændret vejforløb
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