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Opsummering  

Fordelingen af personture på en hverdag i 2021 i Frederiksberg Kommune er 56% i bil, 38% 

på cykel og 6% i kollektiv transport. 75% af cykelturene, 80% af bilturene og 90% af de 

kollektive ture foregår over kommunegrænsen.  

 

Personbilerne udgør 83% af vejtrafikken, og er dermed altdominerende på kommunens veje, 

11% udgøres af varebiler og 6% udgøres af lastbiler. I fremtidsårene stiger vejtrafikken med 

ca. 3% i 2025 og med ca. 8% i 2035, alt ift. 2021. Idet vejkapaciteten på Frederiksberg ikke 

udvides i fremtiden, vil væksten i vejtrafikken øge trængslen. Som konsekvens deraf vil 

myldretidsintervallerne udvides i fremtiden, og vejtrafikkens eksterne effekter vil forværres, 

dvs. støj, uheld og forurening. Eksempelvis forventes det at antallet af personskader i 

trafikken vil stige med 8% i 2035 samt trafikkens CO2-udslip med 9%. Modelberegningerne 

viser også, at det største antal af trafikuheld i kommunen sker i vejkrydsene, ca. 70%. 

 

Væksten i kollektiv trafik i kommunen mod 2035 er positiv, dog med en lavere rate end 

biltrafikken. Der forventes 4% flere kollektive påstigere i kommunen på en hverdag i 2035, 

dog vil metropåstigere stige med ca. 7%. Frederiksberg metrostation er den kollektive trafiks 

vigtigste knudepunkt inden for kommunen med ca. 40% af kommunens metropåstigere. 

Påstigerne på Frederiksberg metrostation stiger med 8% i 2035 ift. 2021. 

 

Cykeltrafikarbejdet i kommunen stiger med 4,6% i 2025 ift. 2021 og med 6,2% i 2035 ift. 

2021. Denne vækst skyldes udviklingen i både antallet af cykelture og turlængden, dvs. mod 

2035 vil der både blive cyklet mere og længere på Frederiksberg. 
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1 Introduktion 

Denne rapport kortlægger trafikken i Frederiksberg Kommune for 2021, 2025 og 2035. 

Rapporten omfatter vejtrafikken, kollektiv trafik, cykel- og fodgængertrafikken. Til dette formål 

anvendes COMPASS trafikmodellen. 

 

I kapitel 2 beskrives COMPASS modellen på et overordnet niveau. Plandata og bilejerskab 

beskrives i kapitel 3, mens kapitel 4 omfatter udviklingen af personturene i kommunen fordelt 

på turformål, døgnperioder og transportformer. Kapitlerne 5 til 8 kortlægger i detaljer 

vejtrafikken, kollektiv trafik, cykel- og fodgængertrafikken i kommunen. Kapitel 9 opsummerer 

de vigtigste tal fra kapitlerne 5 til 8. Eksterne effekter, dvs. støj, uheld og emissioner 

(forurening) præsenteres i kapitel 10. I kapitel 11 oplistes de vigtigste konklusioner. I Bilag 1 

uddybes forskellen mellem personture og trafikarbejde, mens der i Bilag 2 beskrives forskellige 

emissionstyper. 

2 COMPASS trafikmodellen 

 

COMPASS trafikmodellen er opbygget af en række danske og internationale konsulenter og 

forskere i perioden 2018-2021. COMPASS står for ”COpenhagen Model for Person Activity 

Scheduling & Simulations” (referencer: (1), (2), (3) og (4)). Modellen tilhører såkaldte state-

of-the-art modeller og er pt. en af de mest avancerede trafikmodeller i verden. 

 

Geografisk dækker modellen hele Region Hovedstaden og den er mest detaljeret i København, 

dvs. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 

 

COMPASS modellerer personens transportadfærd, dvs. aktiviteter og ture, for en hverdag uden 

for sommerferien; her kan man typisk tænke på en tirsdag i september måned. Som den 

eneste trafikmodel i Danmark er sammensætningen af aktiviteter på tværs af familie-

medlemmer inkluderet i COMPASS, fx at mor afleverer barnet til børnehaven om morgenen 

mens far henter barnet om eftermiddagen.  

 

Output af COMPASS modelberegninger er trafikken på vejnettet, cykelnettet og kollektiv 

transportnettet. Transportmidler som er inkluderede i modellen er bil, cykel, gang og kollektiv 

transport. Bilturene kan vises særskilt med og uden bilpassagerer. Kollektiv transport 

differentierer mellem bus, S-tog, metro og regionaltog. 

 

Ved siden af trafikken beregner COMPASS modellen også emissioner (fx CO2), støj, og uheld. 

Bilejerskabet er også modelleret i COMPASS.  

 

Input til modellen er såkaldt plandata, som beskriver befolkning, arbejds- og skolepladser. 

Plandata dækker fire scenarieår i COMPASS: 2017, 2021, 2025 og 2035. COMPASS er dermed 

en strategisk trafikmodel for hovedstaden for disse fire år. Modellens Basisår er 2017, som 

bl.a. betyder, at modellen er tilpasset (kalibreret) til den observerede/talte bil-, cykel- og 

kollektiv trafik for dette år. 

 

  

COMPASS er en strategisk trafikmodel for hovedstadsregionen for årene 2017, 2021, 

2025 og 2035. I modellen simuleres transportadfærd for samtlige to millioner 

indbyggere i regionen på en hverdag. Personernes turkæder inkluderer også de fælles 

ture på tværs af familiemedlemmer. 
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3 Plandata og Bilejerskab 

 

Plandata omfatter befolkning, arbejds- og uddannelsespladser i kommunen for årene 2017, 

2021, 2025 og 2035. Denne statistik er officiel og stammer fra Danmarks Statistik. 

 

Modellens befolkning i Frederiksberg Kommune i 2017 (modellens basisår) er 105.058 

personer, mens det observerede tal er 104.410 (reference (5)) – dette svarer til en forskel på 

0,6%. Tilsvarende er modellens antal arbejdspladser i Frederiksberg Kommune i 2017 41.717 

jobs, mens det observerede tal er 41.215 (reference (5)) – en forskel på 1,2%. Modellens 

antal uddannelsespladser i Frederiksberg Kommune og det observerede antal 

uddannelsespladser (reference (6)) er ens, 43.258 pladser. Det kan dermed konkluderes at 

modellens plandata for 2017 (modellens basisår) passer godt til de observerede tal.  

 

Tabel 1 viser kommunens forventede udvikling i befolkning og arbejdspladser op til 2035, 

ifølge Danmarks Statistik. Uddannelsespladserne på Frederiksberg forudses at være konstante 

hen over årene, ca. 43.000 pladser. Tabel 2 viser en %-udvikling i kommunens befolkning og 

arbejdspladser for 2025 og 2035, relativt til 2021. Tabellerne viser at befolkningen i 

kommunen er let stigende hen over årene, mens der er en pæn stigning i arbejdspladser fra 

2021 til 2035.  

 

Til sammenligning vil Københavns Kommune opleve en vækst på hele 17,5% i befolkning og 

6,8% i antallet af arbejdspladser fra 2021 til 2035 (reference (7)). Dette er relevant for 

rapporten, da meget af trafikken på Frederiksberg har enten start- eller endepunkt i 

Københavns Kommune – se kapitel 4. 

 

Tabel 1 – Udvikling i befolkning og arbejdspladser i kommunen 

 Befolkning Arbejdspladser 

2021 104.333 43.622 

2025 105.331 44.641 

2035 107.281 46.738 

 

Tabel 2 – %-udvikling i befolkning og arbejdspladser i kommunen fra 2021 

 Befolkning Arbejdspladser 

2025 1,0 % 2,3 % 

2035 2,8 % 7,1 % 

 

I andre danske trafikmodeller er bilejerskab et input fra Danmarks Statistik, på lige fod med fx 

befolkningstal. Dette har vi valgt fra i COMPASS modellen, da man bl.a. ikke vil kunne fordele 

disse tal til bestemte familier. Derfor beregnes bilejerskabet endogent i COMPASS. 

Delmodellen for bilejerskab i COMPASS er afhængig af flere forklaringsvariabler, såsom 

familiestørrelsen, familie-sammensætning (dvs. om der er børn i familien), person- og 

familieindkomst, antallet af tilgængelige p-pladser og parkeringsomkostninger. 

 

Den forudsatte indkomstudvikling i COMPASS modellen, fra basisåret 2017 til scenarieårene 

2021/25/35, er baseret på den forventede udvikling i bruttonationalproduktet (BNP) ifølge de 

Der forventes en moderat stigning i befolkningen på Frederiksberg fra 2021 mod 2035 

på ca. 3%, mens antallet af arbejdspladser vil stige med 7%. COMPASS beregner at 

bilejerskabet i kommunen vil stige med små 7% i 2035 ift. 2021.  
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Transportøkonomiske Enhedspriser, der er baseret på Finansministeriets økonomiske 

fremskrivninger. Der er på dette grundlag forudsat følgende vækstrater i personindkomst i 

COMPASS modellen: 1,6% fra 2017 til 2021, 5,3% fra 2017 til 2025, og 15,2% fra 2017 til 

2035 (reference (6)). 

 

I Frederiksberg Kommune er det modelberegnede bilejerskab for 2017 (modellens basisår) 

28.387 personbiler, mens det observerede tal er 26.622 (reference (8)). Dermed overberegner 

modellen kommunens bilejerskab i 2017 med 6,6%. Dette er et ret tilfredsstillende resultat, da 

modellen er kalibreret separat for København (dvs. Københavns Kommune og Frederiksberg 

Kommune tilsammen) og resten af hovedstaden – dvs. modellen er ikke kalibreret separat for 

Frederiksberg. 

 

I tabel 3 beskrives udviklingen af kommunens bilejerskab op til 2035 som beregnet i COMPASS 

modellen. Mens stigningen i bilejerskab i kommunen er moderat op til 2025 så beregnes der 

ca. 2.000 flere ejede biler i kommunen i 2035, svarende til en stigning på små 7% ift. 2021. 

 

Til sammenligning beregner COMPASS modellen en stigning i bilejerskab på 18% i Københavns 

Kommune i perioden fra 2021 til 2035 (reference (7)). Historisk set har bilejerskabet været 

rimelig lavt i Københavns Kommune, til forskel fra fx Frederiksberg Kommune. Sammenholder 

man dette med forskellen på fremtidens vækst i plandata, giver disse to forhold tilsammen en 

forklaring på, hvorfor Compass beregner en så stor forskel på bilejerskabet i disse to 

nabokommuner mod 2035.  

 

Tabel 3 – Udvikling i bilejerskab i kommunen 

2021 27.891  

2025 28.397 1,8 % 

2035 29.770 6,7 % 
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4 Personture 

 

Tabellerne i dette afsnit viser antallet af personture1 på Frederiksberg på en hverdag, fx en 

tirsdag i september, fordelt på transportmidlerne, døgnperioder og turformål for årene 2021, 

2025 og 2035. I tabellerne svarer ”Morgen” til ”morgenmyldretid”, dvs. perioden mellem kl.06 

og kl.09, ”Eftermiddag” svarer til ”Eftermiddagsmyldretid”, dvs. perioden mellem kl.15 og 

kl.18, mens ”Resten” svarer til tiden udenfor myldretiderne. ”Pendling” er summen af 

arbejdsture og uddannelsesture. Personturene i samtlige tabeller i dette afsnit er fordelt 

mellem fire transportmidler: Gang, cykel, bil, og kollektiv transport. I afsnittene 4.1, 4.2 og 

4.3 refereres til personbilture, som er summen af bilfører- og bilpassagerture.   

4.1 Personture i 2021 

På en hverdag i 2021 gennemføres ca. 783.500 personture på Frederiksberg. Myldretids-

trafikken tegner sig for 42% af alle personturene på en hverdag i 2021 i Frederiksberg 

Kommune ifølge tabel 4. Trængsel på kommunens veje er dermed størst i de seks 

myldretidstimer (kl.06-09 og kl.15-18). 

 

En forklaring på at der er flere ture om eftermiddagen end om morgenen er at de fleste af os 

sammenkæder vores aktiviteter på vej fra arbejde – fx med at stoppe i supermarkedet, mødes 

med venner eller lignende.  

 

Tabel 4 – 2021 personture i kommunen fordelt på døgnperioder og transportmidler  

  Morgen Eftermiddag  Resten Total 

Gang 63.693 89.124 216.530 369.347 

Cykel 39.790 40.830 78.129 158.749 

Bil 37.952 49.723 145.175 232.853 

Kollektiv  4.687 6.068 11.758 22.512 

Total 146.122 185.745 451.592 783.461 

 

Tabel 5 viser en %-fordeling af personturene på en hverdag i 2021 på Frederiksberg. 

Gangturene tæller for 47%, cykelture for 20%, bilture for 30% og kollektive ture for 3% af 

samtlige personture på en hverdag i 2021 i kommunen. Den samme %-fordeling af 

personturene på de fire transportmidler finder man også i 2025 og 2035. Dette er forklaringen 

på hvorfor en lignende tabel ikke vises i rapporten for disse scenarieår (se kapitel 4.2 og 4.3).  

 

  

 
1 I Bilag 1 uddybes hvordan personture beregnes i COMPASS modellen. 

På en hverdag er der 30% personbilture, 20% cykelture, 3% kollektive ture og 47% 

gangture i Frederiksberg Kommune.  

45% af personturene foretages internt på Frederiksberg, mens i 55% af tilfældene 

foregår personturene over kommunegrænsen. 70% af gangturene interne i kommunen, 

mens 75% af cykelturene, 80% af bilturene og 90% af de kollektive ture foregår over 

kommunegrænsen. 

Ca. 40% af personturene foregår i myldretiderne (kl.06-09 og kl.15-18).  

2/3-del af personturene på en hverdag er fritidsture, mens en tredjedel af turene er 

forbundet med arbejde (dvs. pendlings- og erhvervsture). 
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Tabel 5 – %-fordeling af 2021 personture fordelt på døgnperioder og transportmidler  

  Morgen Eftermiddag Resten Total 

Gang 43,6 % 48,0 % 47,9 % 47,1 % 

Cykel 27,2 % 22,0 % 17,3 % 20,3 % 

Bil 26,0 % 26,8 % 32,1 % 29,7 % 

Kollektiv  3,2 % 3,3 % 2,6 % 2,9 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel 6 viser at fritidsture tæller for lidt mere end 2/3-del af alle personturene på en hverdag i 

2021 i kommunen (71%). Den resterende tredjedel fordeles på ca. 24% for pendlingsture og 

5% for erhvervsture. 

 

Pendlingsture og erhvervsture udgør tilsammen 227.000 personture af de i alt 332.000 

myldretidsture (se tabel 4) på en hverdag i 2021. De resterende 105.000 myldretidsture er 

fritidsture, som er forbundet med pendlings/erhvervsture, fx at stoppe i supermarkedet på vej 

hjem fra arbejde. 

 

Tabel 6 – 2021 personture i kommunen fordelt på turformål og transportmidler 

  Pendling Fritid Erhverv Total 

Gang 69.354 281.763 18.229 369.346 

Cykel 60.281 92.308 6.160 158.749 

Bil 46.365 172.125 14.361 232.851 

Kollektiv  10.632 10.416 1.463 22.511 

Total 186.632 556.612 40.213 783.457 

 

Det er muligt at trække tallene ud af COMPASS modellen på en måde som viser om en 

persontur foregår i sin helhed (dvs. både start- og endepunkt) på Frederiksberg, eller om kun 

start- eller endepunkt er på Frederiksberg (dvs. at en persontur foregår over 

kommunegrænsen). Fordi antallet af ture er omvendt proportionelt turlængden, er det 

nærliggende at forudsætte at den største del af turene over kommunegrænsen ender i 

Københavns Kommune. Derfor er udviklingen af personture i Frederiksberg Kommune 

afhængig af det der sker i Københavns Kommune i kraft af fx udvikling af befolkning og 

arbejdspladser. I summen af personture på en hverdag i 2021 er 45% af turene interne på 

Frederiksberg, mens 55% af turene går over kommunegrænsen. Hvis man ser på den 

geografiske fordeling af personturene på de fire transportformer, så er 70% af gangturene 

interne på Frederiksberg, mens 75% af cykelturene, 80% af bilturene og hele 90% af de 

kollektive ture foregår over kommunegrænsen.  
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4.2 Personture i 2025 

På en hverdag i 2025 gennemføres 796.000 personture på Frederiksberg. Dette svarer til ca. 

12.600 flere personture end på en hverdag i 2021, en stigning på 1,6%. Igen tæller 

myldretidstrafikken for 42,6% af alle personturene på en hverdag i 2025 i Frederiksberg 

Kommune ifølge tabel 7 – dette er uændret ift. 2021. Trængsel på kommunens veje er dermed 

størst i de seks myldretidstimer (kl.06-09 og kl.15-18). 

 

Tabel 7 – 2025 personture i kommunen fordelt på døgnperioder og transportmidler  

  Morgen Eftermiddag Resten Total 

Gang 65.568 91.039 218.534 375.141 

Cykel 40.498 41.720 80.030 162.248 

Bil 38.679 50.740 145.923 235.343 

Kollektiv  4.885 6.303 12.169 23.358 

Total 149.630 189.802 456.656 796.090 

 

Tabel 8 viser at fritidsture udgør 71% af alle personturene på en hverdag i 2025 i kommunen. 

Pendlingsture tæller udgør ca. 24% mens erhvervsture udgør 5% af hverdagsturene på 

Frederiksberg i 2025. 

 

Tabel 8 – 2025 personture i kommunen fordelt på turformål og transportmidler 

  Pendling Fritid Erhverv Total 

Gang 71.125 284.842 19.175 375.142 

Cykel 61.588 94.104 6.554 162.246 

Bil 47.704 172.650 14.990 235.344 

Kollektiv  11.038 10.823 1.497 23.358 

Total 191.455 562.419 42.216 796.090 

4.3 Personture i 2035 

På en hverdag i 2035 gennemføres ca. 829.000 personture på Frederiksberg. Dette svarer til 

ca. 45.000 flere personture end på en hverdag i 2021, en stigning på ca. 5,7%. Igen tæller 

myldretidstrafikken for ca. 42,2% af alle personturene på en hverdag i 2021 i Frederiksberg 

Kommune ifølge tabel 9 – dette er uændret ift. 2021 og 2025. Trængsel på kommunens veje 

er dermed størst i de seks myldretidstimer (kl.06-09 og kl.15-18). 

 

Tabel 9 – 2035 personture i kommunen fordelt på døgnperioder og transportmidler  

  Morgen Eftermiddag Resten Total 

Gang 66.759 94.603 228.955 390.317 

Cykel 40.790 42.584 81.979 165.353 

Bil 40.038 53.408 154.592 248.038 

Kollektiv  5.191 6.661 12.945 24.797 

Total 152.778 197.256 478.471 828.505 
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Tabel 10 viser at fritidsture tæller for 71% af alle personturene på en hverdag i 2035 i 

kommunen. Pendlingsture tæller udgør 24% mens erhvervsture udgør 5% af hverdagsturene 

på Frederiksberg i 2035. 

 

Tabel 10 – 2035 personture i kommunen fordelt på turformål og transportmidler 

  Pendling Fritid Erhverv Total 

Gang 72.185 297.997 20.136 390.318 

Cykel 61.892 96.583 6.877 165.352 

Bil 49.316 182.919 15.805 248.040 

Kollektiv  12.000 11.115 1.682 24.797 

Total 195.393 588.614 44.500 828.507 

 

Figur 1 viser %-fordelingen af personture mellem gang, cykel, bil og kollektiv transport på en 

hverdag for 2021, 2025 og 2035 på Frederiksberg. Denne fordeling er uændret gennem de tre 

scenarieår, svarende til 47% gangture, 20% cykelture, 30% bilture, og 3% kollektive 

personture. 

 

Figur 1 – %-fordeling af personture på gang, cykel, bil og kollektiv transport i kommunen på 

en hverdag i 2021, 2025 og 2035 
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Ifølge figur 2, hvis man vælger at se bort fra gangturene, så er der 38% cykelture, 56% 

bilture, og 6% kollektive personture i kommunen i de tre scenarieår. 

 

Figur 2 – %-fordeling af personture på cykel, bil og kollektiv transport i kommunen på en 

hverdag i 2021, 2025 og 2035 

 

4.4 Personbilture 

I COMPASS modellen adskilles bilturene uden passagerer (såkaldte ”Single Occupancy 

Vehicles”, SOV) fra bilturene med passagerer (såkaldte ”High Occupancy Vehicles”, HOV). 

Ydermere beregnes bilpassagerture særskilt i COMPASS. Fremtidsudviklingen af SOV bilture, 

HOV bilture, og bilpassagerture er ulige i kommunen, hvilket fremgår af tabellerne 11 og 12. 

 

Tabel 11 viser at der er 171.972 bilture på en hverdag i 2021, dvs. summen af bilture uden 

passagerer (SOV bilture) og bilture med passagerer (HOV bilture). Tilsvarende er der 174.315 

bilture på en hverdag i 2025 og 184.029 bilture på en hverdag i 2035. Bilturene i kommunen 

stiger dermed med 1,4% i 2025 og med 7,0% i 2035, ift. 2021. Tabel 12 viser dog at 

udviklingen af bilturene uden passagerer (SOV) i kommunen er meget stærkere end 

udviklingen af bilturene med passagerer (HOV). Dette betyder, at der i fremtiden vil være flere 

biler på Frederiksberg uden passagerer. Andelen af bilture uden passagerer stiger fra 72,6% i 

2021 til 73,2% i 2035 – ikke en stor udvikling, men en udvikling i den forkerte retning. 

 

Tabel 11 – Personbilture per hverdag i 2021, 2025 og 2035 

  2021 2025 2035 

Bilture uden passagerer (SOV) 124.826 127.516 134.681 

Bilture med passagerer (HOV) 47.146 46.799 49.348 

Bilpassager ture 60.881 61.028 64.009 

 

  

Cykel
38%

Bil
56%

Kollektiv
6%
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Tabel 12 – %-ændringer i personbilture i 2025 og 2035 ift. 2021 

  2025 2035 

Bilture uden passagerer (SOV) 2,2 7,9 

Bilture med passagerer (HOV) -0,7 4,7 

Bilpassager ture 0,2 5,1 

 

På baggrund af ovenstående kan bilbelægningen beregnes, dvs. antallet af personer per 

bilture. Tabel 13 viser bilbelægningen på Frederiksberg i årene 2021, 2025 og 2035 fordelt på 

turformål. I gennemsnit er bilbelægningen 1,35 i 2021. Dette betyder, at kun på hver tredje 

biltur er der en passager. I bolig-arbejdsturene er bilbelægningen 1,06, og det betyder, at kun 

i mindre end hver tiende pendlingsbiltur er der en passager. På fritidsturene er bilbelægningen 

1,46, og det betyder, at på hver anden biltur er der en passager. 

 

Der er to forklaringer på den faldende bilbelægning, som begge er inkluderede i COMPASS 

modellens struktur. Den første er, at antallet af singler stiger i det danske samfund – dette er 

inkluderet i modellens befolkningssimulator, hvor bl.a. familiens sammensætning er defineret. 

Det andet er, at i familier med to voksne, specielt hvis begge er erhvervsaktive, stiger 

bilejerskabet fra 1 til 2 ejede biler – dette er inkluderet i Bilejerskabsmodellen i COMPASS, 

hvor det modelleres separat om familien ejer en eller to biler. 

 

Tabel 13 – Bilbelægning i 2021, 2025 og 2035 

  2021 2025 2035 

Bolig-arbejdsture 1,064 1,064 1,064 

Fritidsture 1,466 1,465 1,460 

Summen 1,354 1,350 1,350 
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5 Vejtrafikken 

5.1 Vejtrafikarbejde  

Dette afsnit handler om vejtrafikken på Frederiksberg. Begrebet ”vejtrafikarbejde2” som 

anvendes i denne del af rapporten defineres som de kørte km af alle køretøjerne på vejene, 

dvs. personbiler, varebiler og lastbiler, på en hverdag. Begrebet ”vejtrafikarbejde” kan dermed 

forstås som et synonym for trafikvolumen. 

 

Tabellerne 14 og 15 viser udviklingen af trafikarbejde på vejene i Frederiksberg Kommune 

siden 2021. På en hverdag i 2021 var der kørt ca. 586.000 km på vejene i kommunen. 

Personbilerne er altdominerende med 83% af totalt kørte km, 11% udgøres af varebiler og 6% 

udgøres af lastbiler.  

 

I årene 2025 og 2035 stiger vejtrafikarbejdet både for person-, vare- og lastbiler. Da 

vejkapaciteten på Frederiksberg ikke øges i fremtiden, betyder væksten i vejtrafikarbejdet 

stigning i støj, uheld og forurening – dette omtales i flere detaljer i kapitel 10. Generelt stiger 

vejtrafikarbejdet med 2,5% i 2025 ift. 2021. Dog stiger trafikarbejdet med varebiler og 

lastbiler mere end trafikarbejdet med personbiler. I 2035 forventes en stigning på 8-8,5% i 

vejtrafikarbejdet ift. 2021, ca. lige fordelt på person-, vare- og lastbiler.  

 

Til sammenligning forventes det at vejtrafikarbejdet i Københavns Kommune vil stige med 4% 

i 2025 og 12% i 2035, relativt til 2021 (reference (7)). 

 

Tabel 14 – Vejtrafikarbejde, km per hverdag 

 Personbil Varebil Lastbil Vejtrafik 

2021 486.513 (83,1%) 65.559 (11,2%) 33.650 (5,7%) 585.722 (100%) 

2025 498.386 (83,0%) 67.457 (11,2%) 34.645 (5,8%) 600.488 (100%) 

2035 527.859 (83,1%) 70.874 (11,2%) 36.353 (5,7%) 635.086 (100%) 

 

Tabel 15 – %-udvikling i vejtrafikarbejde i 2025 og 2035 ift. 2021 

 Personbil Varebil Lastbil Vejtrafik 

2025 2,4 % 2,9 % 3,0 % 2,5 % 

2035 8,5 % 8,1 % 8,0 % 8,4 % 

 

Vejtrafikarbejde er lig med antallet af køretøjer ganget med deres turlængde. Vedrørende 

personbiltrafikken så stiger antallet af personbilture i kommunen med 1,4% fra 2021 til 2025 

(fra 171.972 ture til 174.315 ture), og med 7,0% fra 2021 til 2035 (fra 171.972 ture til 

184.029 ture) – se tabel 11. Tilsvarende stiger personbiltrafikarbejde i kommunen med 2,4% 

fra 2021 til 2025 (fra 486.513 km til 498.386 km), og med 8,5% fra 2021 til 2035 (fra 

486.513 km til 527.859 km) – se tabel 14. Det konkluderes dermed at med tiden vil både 

biltrafikken og turlængden stige i Frederiksberg Kommune. 

 
2 I Bilag 1 uddybes hvordan trafikarbejde beregnes i COMPASS modellen. 

I kommunen stiger vejtrafikarbejdet med 2,5% i 2025 og med 8,4% i 2035 ift. 2021. 

Væksten skyldes at både antallet af ture med person-, vare- og lastbiler samt deres 

turlængde stiger med tiden. 

Analysen af udviklingen af vejtrafikken på tværs af kommunen viser, at på de største 

veje opleves en vækst på 2-3% i 2025 og 7-10% i 2035, alt relativt til 2021.  
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5.2 Vejtrafikken på tværs af Frederiksberg  

En illustrativ måde at vise hvordan vejtrafikken ændres over tid på Frederiksberg er at 

definere korridorer (snit) på tværs af kommunen og observere belastningerne på de veje som 

krydses.  

 

Det første snit er langs Pile Allé – Allégade – Falkoner Allé og det krydser følgende veje med 

trafikken på over 5.000 køretøjer på en hverdag (se Figur 3): 

• Roskildevej, 

• Smallegade, 

• Howitzvej,  

• Nyelandsvej,  

• Godthåbsvej. 

 

Figur 3 – Pile Allé – Allégade – Falkoner Allé snittet 
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Det andet snit er langs Søndre Fasanvej – Nordre Fasanvej og det krydser følgende veje med 

trafikken på over 5.000 køretøjer på en hverdag (se Figur 4):  

• Roskildevej, 

• Peter Bangs vej, 

• Finsensvej, 

• Nyelandsvej,  

• Godthåbsvej, 

• Mariendalsvej,  

• Borups Allé. 

 

Figur 4 – Søndre Fasanvej – Nordre Fasanvej snittet 
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Det tredje snit er langs Gammel Kongevej – Smallegade – Peter Bangs Vej og det krydser 

følgende veje med trafikken på over 5.000 køretøjer på en hverdag (se Figur 5):  

• Vodroffsvej, 

• H.C. Ørsteds Vej, 

• Bülowsvej,  

• Falkoner Allé, 

• Nordre Fasanvej,  

• Dalgas Boulevard. 

 

Figur 5 – Gammel Kongevej – Smallegade – Peter Bangs Vej snittet  

 
 

De følgende seks tabeller viser udviklingen af vejtrafikken på disse tre snit i perioden 2021-

2035.  

 

Tabel 16 viser hverdagsdøgntrafik langs Pile Allé – Allégade – Falkoner Allé snittet (Snit 1) i 

perioden 2021-2035. Tabel 17 viser %-udviklingen af trafikken på snittet i årene 2025 og 2035 

ift. 2021. Tabellerne viser at på alle de veje som krydses af Snit 1 vil der forekomme en vækst 

i trafikken i årene fremover.  

 

Tabel 16 – Hverdagsdøgntrafik i Snit 1 i perioden 2021-2035 

 2021 2025 2035 

Roskildevej 16.902 17.267 17.956 

Smallegade 15.174 15.404 16.323 

Howitzvej 5.004 5.109 5.746 

Nyelandsvej 6.600 6.764 7.325 

Godthåbsvej 7.113 7.713 8.191 

Total 50.793 52.257 55.541 

 

 

                  



 

17 
GVM – Goran Vuk Models   SE: 39 38 87 58 

Tabel 17 – %-ændringer i vejtrafikken i Snit 1 i 2025 og 2035 ift. 2021 

 2025 2035 

Roskildevej 2,2 % 6,2 % 

Smallegade 1,5 % 7,6 % 

Howitzvej 2,1 % 14,8 % 

Nyelandsvej 2,5 % 11,0 % 

Godthåbsvej 8,4 % 15,2 % 

Total 2,9 % 9,3 % 

 

Tabel 18 viser hverdagsdøgntrafik langs Søndre Fasanvej – Nordre Fasanvej snittet (Snit 2) i 

perioden 2021-2035. Tabel 19 viser %-udviklingen af trafikken på snittet i årene 2025 og 2035 

ift. 2021. Procentstigningerne i vejtrafikken over Snit 2 er marginalt lavere end det vi 

observerer i Snit 1 i 2025/35 relativt til 2021. 

 

Tabel 18 – Hverdagsdøgntrafik i Snit 2 i perioden 2021-2035 

 2021 2025 2035 

Roskildevej 19.845 19.907 20.736 

Peter Bangs Vej 11.083 11.428 12.025 

Finsensvej 11.096 11.261 11.717 

Nyelandsvej 8.518 8.774 9.313 

Godthåbsvej 9.683 10.076 10.510 

Mariendalsvej 5.438 5.632 6.007 

Borups Allé 8.604 8.876 9.184 

Total 74.267 75.954 79.492 

 

Tabel 19 – %-ændringer i vejtrafikken i Snit 2 i 2025 og 2035 ift. 2021 

 2025 2035 

Roskildevej 0,3 % 4,5 % 

Peter Bangs Vej 3,1 % 8,5 % 

Finsensvej 1,5 % 5,6 % 

Nyelandsvej 3,0 % 9,3 % 

Godthåbsvej 4,1 % 8,5 % 

Mariendalsvej 3,6 % 10,5 % 

Borups Allé 3,2 % 6,7 % 

Total 2,3 % 7,0 % 
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Tabel 20 viser hverdagsdøgntrafik langs Gammel Kongevej – Smallegade – Peter Bangs Vej 

snittet (Snit 3) i perioden 2021-2035. Tabel 21 viser %-udviklingen af trafikken på snittet i 

årene 2025 og 2035 ift. 2021. Udviklingen i vejtrafikken over Snit 3 svarer til det vi observerer 

i Snit 1 og 2 i 2025/35 relativt til 2021.  

 

Tabel 20 – Hverdagsdøgntrafik i Snit 3 i perioden 2021-2035 

 2021 2025 2035 

Vodroffsvej 5.115 5.541 6.184 

H.C. Ørsteds Vej 16.689 16.740 17.474 

Bülowsvej 9.511 9.761 10.700 

Falkoner Allé 13.866 14.380 15.223 

Nordre Fasanvej 16.799 17.135 18.085 

Dalgas Boulevard 5.695 5.933 6.415 

Total 67.675 69.490 74.081 

 

Tabel 21 – %-ændringer i vejtrafikken i Snit 2 i 2025 og 2035 ift. 2021 

 2025 2035 

Vodroffsvej 8,3 % 20,9 % 

H.C. Ørsteds Vej 0,3 % 4,7 % 

Bülowsvej 2,6 % 12,5 % 

Falkoner Allé 3,7 % 9,8 % 

Nordre Fasanvej 2,0 % 7,7 % 

Dalgas Boulevard 4,2 % 12,6 % 

Total 2,7 % 9,5 % 

 

Ovenstående resultater, beskrevet i tabellerne 16-21, peger på en ret konstant vækst i 

vejtrafikken mod 2035 på tværs af kommunen, dvs. 2-3% i 2025 relativt til 2021 og 7-10% i 

2035 relativt til 2021. 

 

Fremtidens vækst i kommunens vejtrafik vil bl.a. have konsekvens for myldretiderne – fx vil 

eftermiddagsmyldretiden fortsætte efter kl.18 og noget tilsvarende vil også ske med 

morgenmyldretiden. Ydermere vil stigningen i myldretidstrafikken medføre en stigning i 

trafikkens eksterne effekter – se kapitel 10. 

5.3 Gennemkørende vejtrafik 

Figur 6 visualiserer den gennemkørende biltrafik3 på Enghavevej på en hverdag i 2021, for 

strækningen mellem Matthæusgade og Vesterbrogade (reference (7)), dvs. meget tæt på 

grænsen til Frederiksberg Kommune.  

 

Figuren viser at en meget stor del af trafikken på den nordligste del af Enghavevej starter og 

slutter langt fra Vesterbro: 

• På den sydlige side er der bilture som anvender både Amagermotorvejen (her er der 

dermed tale om ture som er forbundet med Amager, Sverige, Sydsjælland, eller længere 

mod Fyn) og Holbækmotorvejen. 

 
3 Det er muligt at visualisere gennemkørende trafik på en vejstrækning i COMPASS modellen ved at 

beregne såkaldte ”rutebundter”, dvs. filtrering af trafikken på en bestemt vejstrækning hvor, for hver 

biltur, visualiseres dens start- og slutende. 
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• På den nordlige side fortsætter de fleste bilture videre på tværs af Frederiksberg Kommune 

til Åboulevard, og videre til Hillerødmotorvejen og Helsingørmotorvejen. 

 

Der er ikke beregnet rutebundter for nogle udvalgte veje4 på Frederiksberg. Figur 6 viser dog 

at den gennemkørende trafik på den nordligste den af Enghavevej vil have en lignede 

betydning for H.C. Ørsteds Vej og, muligvis også for Bülowsvej. 

 

Figur 6 – Rutebundter for Enghavevej, tæt på Frederiksberg Kommune, på en hverdag i 2021 

 

 
4  Beregning af rutebunder vil kræve en ny modelberegning. 
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6 Kollektiv trafik 

6.1 Kollektive påstigere 

Når man beskriver udviklingen i kollektiv trafik i rapporter som denne, anvendes begrebet 

”påstigere”, dvs. antallet at kollektive passagerer som stiger på bus/S-tog/Metro på en 

hverdag. For at vise udviklingen af kollektiv trafik på Frederiksberg i perioden 2021-2035 er 

der blevet trukket tal for antallet af påstigere for forskellige kollektive transportformer ud af de 

gennemførte COMPASS beregninger. 

 

COMPASS modellen inkluder flere former for kollektiv transport, dvs. bus (forskellige typer), 

metro, S-tog, regionaltog, private baner, letbaner og BRT (Bus Rapid Transport). Park-and-

Ride og Kiss-and-Ride muligheder er også inkluderede i modellen. For første gang i danske 

trafikmodeller er kollektiv transport kapacitetsafhængig i COMPASS, dvs. hvis man står på 

Nørreport metrostation mandag morgen kl.08.30 kan man risikere ikke at kunne stige på 

metroen, fordi den er fyldt. Hvis dette sker, simuleres det i modellen om personen vil vente på 

en ny afgang eller gøre noget andet, fx skifte til bus. 

 

Tabellerne 22 og 23 viser udviklingen i kollektive påstigere på Frederiksberg fordelt på metro, 

S-tog og bus. Generelt set er der flere kollektive påstigere i 2025 og 2035 relativt til 2021, 

dvs. en stigning på 1,6% i 2025 og på 4,2% i 2035, ift. 2021. Denne vækst skyldes 

overvejende udviklingen af metronettet, hvor der i 2035 forventes små 7% flere påstigere ift. 

2021. Dette betyder også at påstigerne i S-tog falder med 2% over årene, mens buspåstigere 

er konstante i 2025 og marginalt stigende (1,8%) i 2035 ift. 2021. 

 

Tabel 22 – Kollektive påstigere i kommunen per hverdag 

  2021 2025 2035 

Metro: M1+M2 38.056 39.921 41.023 

Metro: Cityring M3 22.533 22.886 23.755 

Metro i alt 60.589 62.807 64.778 

S-tog 15.326 15.011 15.029 

Bus 28.191 27.979 28.689 

Total 104.106 105.797 108.496 

 

  

Den kollektive trafik på Frederiksberg stiger i en lavere rate end vejtrafikken – en 

tendens som også ses i andre dele af landet. COMPASS modellen beregner 1,6% flere 

kollektive påstigere på en hverdag i 2025 ift. 2021, og en stigning på 4,2% i 2035 ift. 

2021. Udviklingen af metronettet bidrager til at metropåstigere stiger mere end 

gennemsnittet i kommunen, dvs. med 4% i 2025 ift. 2021 og 7% i 2035 ift. 2021. S-tog 

påstigere falder marginalt i 2035 ift. 2021, mens buspåstigere stiger marginalt i den 

samme periode. 

Frederiksberg metrostationen er den kollektive transports vigtigste knudepunkt i 

kommunen med ca. 40% af kommunens metropåstigere. Påstigerne på Frederiksberg 

metrostation stiger med 5% i 2025 og med 8% i 2035 ift. 2021. 
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Tabel 23 – %-ændringer i påstigere i 2025 og 2035 ift. 2021 

 2025 2035 

Metro i alt 3,7 % 6,9 % 

S-tog -2,1 % -1,9 % 

Bus -0,8 % 1,8 % 

Total 1,6 % 4,2 % 

 

Tabel 24 viser S-tog påstigerne i kommunens stationer over perioden 2021-2035. Som nævnt 

ovenfor falder påstigerne i S-tog i 2025 og 2035 relativt til 2021 i takt med at metronettet 

udvides. 

 

Tabel 24 – S-tog påstigere i kommunen per hverdag 

  2021 2025 2035 

Flintholm Linje H 4.668 4.473 4.499 

Flintholm Ringbane 6.933 6.654 6.631 

Flintholm total 11.601 11.127 11.130 

Peter Bangs Vej 1.534 1.600 1.625 

KB Hallen 2.191 2.284 2.274 

Total 15.326 15.011 15.029 

6.2 Metrotrafikken 

Metropåstigerne på samtlige kommunens stationer vises i tabellerne 25 og 26. Tabel 25 viser 

metropåstigerne på linjerne M1 og M2 i kommunen, mens tabel 26 viser metropåstigerne på 

M3, Metro Cityring, i kommunen.  

 

På samtlige metrostationer i kommunen stiger antal af påstigere fra 2021 mod 2035. I 

gennemsnit stiger antal af påstigerne på M1 og M2 med 4,9% fra 2021 til 2025 og med 7,8% 

fra 2021 til 2035 (se tabel 25). I 2025 forventes et stort set uændret antal påstigere som i 

2021 på M3. I 2035 forventes ca. 1.200 flere påstigere på M3 ift. 2021, dvs. en stigning på 

5,4% (se tabel 26).  

 

Tabel 25 – Metropåstigere, linje M1+M2, i kommunen per hverdag 

 2021 2025 2035 

Flintholm 6.681 6.710 6.955 

Lindevang  3.890 4.056 4.163 

Fasanvej  6.097 6.374 6.601 

Frederiksberg  12.149 12.879 13.202 

Forum  9.239 9.902 10.102 

Total 38.056 39.921 41.023 
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Tabel 26 – Metro påstigere, Cityring (M3), i kommunen per hverdag 

 2021 2025 2035 

Frederiksberg Allé 7.487 7.222 7.562 

Frederiksberg  9.964 10.391 10.745 

Aksel Møllers Have  5.082 5.273 5.448 

Total 22.533 22.886 23.755 

 

Tabellerne 27 til 30 kortlægger metrotrafikken på Frederiksberg i 2021, 2025 og 2035. Som 

forventet stiger passagerantallet på M1 og M2 fra Vanløse mod Nørreport st. fra 27.000 

passagerer til 70.000 passagerer på en hverdag i 2021 (se tabel 27). I årene 2025 og 2035 

stiger metrotrafikken mellem 5% og 9% ifølge tabel 28. Dette er en kraftig udvikling, som 

viser, at flere km metro giver flere passagerer. Ydermere vil en stigning i trængsel på 

kommunens veje skubbe flere til at bruge metroen frem mod 2035. 

 

Tabel 27 – Metrotrafikken, linje M1+M2, i kommunen per hverdag 

M1 + M2 2021 2025 2035 

Vanløse – Flintholm 26.740 28.890 29.079 

Flintholm – Lindevang 39.570 41.622 42.390 

Lindevang – Fasanvej 44.727 46.895 47.872 

Fasanvej – Frederiksberg 53.881 56.458 57.704 

Frederiksberg – Forum 62.073 65.036 66.584 

Forum – Nørreport 70.308 74.192 76.261 

 

Tabel 28 – %-udvikling af metrotrafikken, linje M1+M2, i 2025 og 2035 ift. 2021 

M1 + M2 2025 2035 

Vanløse – Flintholm 8,0 % 8,7 % 

Flintholm – Lindevang 5,2 % 7,1 % 

Lindevang – Fasanvej 4,8 % 7,0 % 

Fasanvej – Frederiksberg 4,8 % 7,1 % 

Frederiksberg – Forum 4,8 % 7,3 % 

Forum – Nørreport 5,5 % 8,5 % 

 

Metro Cityringen har ca. 39.000 passagerer på en hverdag i 2021 mellem Frederiksberg Allé 

st. og Aksel Møllers Have st. (se tabel 29). Der forventes en kraftig stigning i metrotrafikken i 

fremtiden mellem Vesterbro og Frederiksberg mens en knap så stor udvikling mellem 

Frederiksberg og Nørrebro. På Frederiksberg vil Metro Cityring-trafikken stige mellem 3% og 

5% i 2025, og mellem 6% og 10% i 2035 ifølge tabel 30. 

 

Tabel 29 – Metrotrafikken, Cityring (M3), i kommunen per hverdag 

M3 Cityring 2021 2025 2035 

Enghave Plads - Frederiksberg Allé  38.110 40.247 42.524 

Frederiksberg Allé - Frederiksberg 39.116 40.904 42.819 

Frederiksberg - Aksel Møllers Have 38.024 39.164 40.327 

Aksel Møllers Have - Nuuks Plads 33.832 34.537 35.390 
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Tabel 30 – %-udvikling af metrotrafikken, Cityring (M3), i 2025 og 2035 ift. 2021 

M3 Cityring 2025 2035 

Enghave Plads - Frederiksberg Allé  5,6 % 11,6 % 

Frederiksberg Allé – Frederiksberg 4,6 % 9,5 % 

Frederiksberg - Aksel Møllers Have 3,0 % 6,1 % 

Aksel Møllers Have - Nuuks Plads 2,1 % 4,6 % 

 

Frederiksberg metrostation er den kollektive trafiks vigtigste knudepunkt i kommunen. Det er 

stationen, hvor linjerne M1 og M2 krydser med Metro Cityringen (M3). I 2021 er der i alt 

22.113 daglige metropåstigere på Frederiksberg st., og dette svarer til 36% af samtlige 

metropåstigere i kommunen. I 2025 er der i alt 23.270 metropåstigere, på en hverdag, på 

Frederiksberg st. (37% af samtlige metropåstigere i kommunen), som er 1.157 flere påstigere 

end i 2021, svarende til en stigning på 5%.  

 

I 2035 er der i alt 23.947 metropåstigere på en hverdag på Frederiksberg st. (37% af samtlige 

metro påstigere i kommunen), som er 1.834 flere påstigere end i 2021, svarende til en 

stigning på 8,3%. Som man kan læse i kapitel 7, har dette også en betydning for 

cykeltrafikken i kommunen.  
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7 Cykeltrafikken  

7.1 Cykeltrafikarbejde 

Dette afsnit omfatter cykeltrafikken på Frederiksberg. Begrebet ”cykeltrafikarbejde” som 

anvendes i denne del af rapporten defineres som de kørte km i cykelnettet i kommunen. 

Begrebet ”cykeltrafikarbejde” kan dermed forstås som et synonym for cykeltrafikvolumen. 

 

I COMPASS modellen indgår cykel i flere former, fx en cykeltur til biografen og en cykeltur 

til/fra S-tog/metro stationer. I modellen tillades det at medbringe cyklen på tog/metro. 

Cykelturene er i modellen mindre attraktive når afstanden øges, men man er mere villig til at 

cykle hvis kapaciteten på cykelruten forhøjes (dvs. forskellen mellem supercykelstier og 

almindelige cykelstier) og omgivelserne er mere behagelige (fx væk fra trafikerede veje/gader 

og tættere på grønne omgivelser). Der modelleres trængsel på cykelstierne samt forsinkelser i 

krydset. Elcykler er inkluderede i modellen. Deres hastighed er højere end almindelige cyklers, 

hvilket forkorter rejsetiden og dermed gør cykel til et mere attraktivt transportmiddel5. 

 

Tabel 31 viser udviklingen af cykeltrafikarbejde i Frederiksberg Kommune siden 2021. På en 

hverdag i 2021 er der kørt ca. 273.000 km på cykelstierne på Frederiksberg. I 2025 stiger 

cykeltrafikarbejdet i kommunen med 12.500 km per hverdag ift. 2021, en stigning på 4,6%. I 

2035 stiger cykeltrafikarbejdet i kommunen med 16.800 km per hverdag ift. 2021, en stigning 

på 6,2%.  

 

Til sammenligning beregnes der en stigning i cykeltrafikarbejde i Københavns Kommune på 

4,4% i 2025 og 9,9% i 2035, alt relativt til 2021 (reference (7)).  

 

Tabel 31 – Udvikling af cykeltrafikarbejde 

2021 272.971 km - 

2025 285.525 km 4,6 % 

2035 289.763 km 6,2 % 

 

I kapitel 4 fremgår det at der er 158.749 cykelture i kommunen i 2021, 162.248 ture i 2025 og 

165.353 ture i 2035. Dermed stiger cykelturene i kommunen med 2,2% fra 2021 til 2025 og 

med 4,2% fra 2021 til 2035. Da væksten i cykelturene er mindre end væksten i 

cykeltrafikarbejdet kan det konkluderes, at cykelturlængde6 i kommunen stiger fra 2021 mod 

2035. 

 
5 Dette gøres via såkaldte speed-flow kurver i modellen 
6 Turlængderne beregnes, statistisk korrekt, via cykel turmatricer.  

Cykeltrafikarbejde i kommunen stiger med 4,6% i 2025 ift. 2021 og med 6,2% i 2035 

ift. 2021. Denne vækst skyldes udviklingen af både antallet af cykelture og turlængden, 

dvs. mod 2035 vil der blive cyklet både mere og længere på Frederiksberg. 

Korridoranalysen (tre korridorer med i alt 16 vejstrækninger) viser en ret konstant 

udvikling af cykeltrafikken på tværs af kommunen på 4-7% i 2025 og på 5,5-8% i 2035, 

relativt til 2021. 
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7.2 Cykeltrafikken på tværs af Frederiksberg  

En illustrativ måde at vise hvordan cykeltrafikken ændres over tid på Frederiksberg er at 

definere korridorer (snit) på tværs af kommunen og kigge på belastningerne på de cykelstier 

som krydses af snittene.  

 

Det første snit er langs Pile Allé – Allégade – Falkoner Allé og det krydser følgende veje med 

en trafik på over 3.000 cykelture på en hverdag (se Figur 3): 

• Roskildevej, 

• Smallegade, 

• Nyelandsvej,  

• Godthåbsvej. 

 

Det andet snit er langs Søndre Fasanvej – Nordre Fasanvej og det krydser følgende vejer med 

en trafik på over 3.000 cykelture på en hverdag (se Figur 4):  

• Roskildevej, 

• Peter Bangs Vej, 

• Finsensvej, 

• Nyelandsvej,  

• Godthåbsvej,  

• Borups Allé. 

 

Det tredje snit er langs Gammel Kongevej – Smallegade – Peter Bangs Vej og det krydser 

følgende veje med en trafik på over 3.000 cykelture på en hverdag (se Figur 5):  

• Vodroffsvej, 

• H.C. Ørsteds Vej, 

• Bülowsvej,  

• Falkoner Allé, 

• Nordre Fasanvej,  

• Dalgas Boulevard. 

 

De følgende seks tabeller viser udviklingen af cykeltrafikken på disse tre snit i perioden 2021-

2035.  

 

Tabeller 32 og 33 viser hverdagsdøgn cykeltrafik langs Pile Allé – Allégade – Falkoner Allé 

snittet (Snit 1) i perioden 2021-2035. Der en moderat vækst i cykeltrafikken langs snittet, dvs. 

i gennemsnit er der 1.650 flere cykelture, svarende til 7,2% i 2025, og 1.830 flere cykelture, 

svarende til 8,0% i 2035, alt relativt til 2021. Denne generelle stigning i Snit 1 skyldes 

udelukkende væksten i cykeltrafikken på Roskildevej, mens cykeltrafikken på Smallegade, 

Nyelandsvej og Godthåbsvej er ret konstant i perioden 2021-2035.  

 

Tabel 32 – Hverdagsdøgn cykeltrafik i Snit 1 i perioden 2021-2035 

 2021 2025 2035 

Roskildevej 2.647 4.506 4.555 

Smallegade 8.598 8.570 8.748 

Nyelandsvej 3.514 3.453 3.495 

Godthåbsvej 8.222 8.101 8.016 

Total 22.981 24.630 24.814 
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Tabel 33 – %-udvikling af cykeltrafikken i Snit 1 i perioden 2025-2035, ift. 2021 

 2025 2035 

Roskildevej 70,2 % 72,1 % 

Smallegade -0,3 % 1,7 % 

Nyelandsvej -1,7 % -0,5 % 

Godthåbsvej -1,5 % -2,5 % 

Total 7,2 % 8,0 % 

 

Tabeller 34 og 35 viser hverdagsdøgn cykeltrafik langs Søndre Fasanvej - Nordre Fasanvej 

snittet (Snit 2) i perioden 2021-2035. Tabellen viser igen en moderat vækst i cykeltrafikken 

langs snittet, dvs. 1.790 flere cykelture i gennemsnit, svarende til 5,2% i 2025, og 1.920 flere 

cykelture, svarende til 5,5% i 2035, alt relativt til 2021. I fremtiden vil cykeltrafikken stige på 

Roskildevej og Borups Allé, mens den vil falde på Peter Bangs Vej og Godthåbsvej. 

Cykeltrafikken på Finsensvej og Nyelandsvej er ret konstant i perioden 2021-2035.  

 

Tabel 34 – Hverdagsdøgn cykeltrafik i Snit 2 i perioden 2021-2035 

 2021 2025 2035 

Roskildevej 2.712 4.892 5.002 

Peter Bangs Vej 4.406 3.580 3.614 

Finsensvej 6.869 7.054 7.157 

Nyelandsvej 2.525 2.515 2.470 

Godthåbsvej 8.946 8.386 8.337 

Borups Allé 9.371 10.196 10.165 

Total 34.829 36.623 36.745 

 

Tabel 35 – %-udvikling af cykeltrafikken i Snit 2 i perioden 2025-2035, ift. 2021 

 2025 2035 

Roskildevej 80,4 % 84,4 % 

Peter Bangs Vej -18,7 % -18,0 % 

Finsensvej 2,7 % 4,2 % 

Nyelandsvej -0,4 % -2,2 % 

Godthåbsvej -6,3 % -6,8 % 

Borups Allé 8,8 % 8,5 % 

Total 5,2 % 5,5 % 
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Tabeller 36 og 37 viser hverdagsdøgn cykeltrafik langs Gammel Kongevej – Smallegade – 

Peter Bangs Vej snittet (Snit 3) i perioden 2021-2035. Væksten i cykeltrafikken langs Snit 3 

svarer til 1.560 flere cykelture i gennemsnit, dvs. 4,3%, i 2025, og 3.020 flere cykelture, 

svarende til 8,3% i 2035, alt relativt til 2021. Denne generelle vækst i Snit 3 skyldes 

udelukkende stigningen i cykeltrafikken på Nordre Fasanvej, mens cykeltrafikken på 

Vodroffsvej, H.C. Ørsteds Vej, Bülowsvej og Falkoner Allé er ret konstant i perioden 2021-

2035. Der opleves et fald på Dalgas Boulevard i fremtiden fordi noget af cykeltrafikken 

formentlig overflyttes til Nordre Fasanvej i 2025 og 2035. 

 

Tabel 36 – Hverdagsdøgn cykeltrafik i Snit 3 i perioden 2021-2035 

 2021 2025 2035 

Vodroffsvej 4.257 4.362 4.554 

H.C. Ørsteds Vej 7.306 7.192 7.541 

Bülowsvej 5.807 5.579 5.706 

Falkoner Allé 9.733 9.631 10.100 

Nordre Fasanvej 5.051 7.384 7.628 

Dalgas Boulevard 4.240 3.805 3.883 

Total 36.394 37.953 39.412 

 

Tabel 37 – %-udvikling af cykeltrafikken i Snit 3 i perioden 2025-2035, ift. 2021 

 2025 2035 

Vodroffsvej 2,5 % 7,0 % 

H.C. Ørsteds Vej -1,6 % 3,2 % 

Bülowsvej -3,9 % -1,7 % 

Falkoner Allé -1,0 % 3,8 % 

Nordre Fasanvej 46,2 % 51,0 % 

Dalgas Boulevard -10,3 % -8,4 % 

Total 4,3 % 8,3 % 

 

Man kan dermed konkludere at fremtidsudviklingen i cykeltrafikken på tværs af Frederiksberg 

er ret konstant – 4-7% i 2025 relativt til 2021, 5,5-8% i 2035 relativt til 2021. Hvis man ser 

på udviklingen af cykeltrafikken på tværs af vejene, som er inkluderede i korridorerne, så er 

der nogle veje som oplever en pæn stigning i fremtiden, fx Roskildevej og Nordre Fasanvej, 

mens andre veje, som fx Peter Bangs Vej og Dalgas Boulevard, vil opleve et fald. De fleste 

veje, som er inkluderede i snittene 1, 2 og 3, har en ret konstant cykeltrafik i perioden 2021-

2035.  

 

Afslutningsvis skal det tilføjes, at den statistiske usikkerhed i cykelrutevalgs-modellen er større 

end i bilrutevalgsmodellen. Derfor skal cykeltrafik-belastninger på vejene læses med denne 

usikkerhed in mente. 
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Den Grønne Sti er en del af Cykelrute 51. Betegnelsen dækker oftest den del af ruten igennem 

Frederiksberg, men i nogle fremstillinger også dens fortsættelser i Københavns Kommune. 

Stien er anlagt på de gamle jernbaneanlæg og strækker sig fra Valby Langgade, og krydser 

Roskildevej, tæt ved Dalgas Boulevard, og mod Copenhagen Business School (CBS) ved 

Frederiksberg Centret. Herfra krydser stien Falkoner Allé, forbi Landbohøjskolens Have, 

krydser Rolighedsvej og videre mod Nørrebro. Tabel 38 viser udviklingen i cykeltrafikken på 

Den Grønne Sti på Frederiksberg i perioden 2021-2035. Tabellen viser, at på de fleste 

strækninger er cykeltrafikken ret konstant over tid. Cykeltrafikken ved Solbjerg Plads stiger 

dog med 4% fra 2021 til 2035, formentlig fordi metropåstigerne på Frederiksberg st. stiger 

med små 10% i den samme periode. 

 

Tabel 38 – Hverdagsdøgn cykeltrafik på Den Grønne Sti i perioden 2021-2035 

 2021 2025 2035 

Rolighedsvej 6.879 6.750 6.737 

Thorvaldsensvej 6.958 6.926 7.032 

Falkoner Allé 7.173 7.197 7.204 

Solbjerg Plads 8.600 8.782 8.943 

Nordre Fasanvej 8.920 8.846 8.983 

Peter Bangs Vej 4.366 3.713 3.775 

Roskildevej 3.707 3.809 3.757 
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8 Fodgængertrafikken  

 

Dette afsnit handler om fodgængertrafikken på Frederiksberg. Begrebet ”fodgænger-

trafikarbejde” som anvendes i denne del af rapporten defineres som de km man færdes på 

gåben i kommunen. Begrebet ”fodgængertrafikarbejde” kan dermed forstås som et synonym 

for fodgængertrafikvolumen. 

 

I COMPASS modellen indgår fodgængerture i alle deres former, fx en gangtur til 

supermarkedet, tur til/fra parkeringspladsen og tur til/fra kollektiv transport 

stoppesteder/stationer. Gangturene er i modellen mindre attraktive når afstanden øges, men 

man er mere villig til at gå, hvis omgivelserne er mere behagelige (fx væk fra trafikale 

veje/gader og tættere på grønne omgivelser). 

 

Tabel 39 viser udviklingen af fodgængertrafikarbejde i Frederiksberg Kommune siden 2021. På 

en hverdag i 2021 er der ca. 251.000 km gennemført af fodgængerne i kommunen. I 2025 

stiger fodgængertrafikarbejdet i kommunen med 1.800 km per hverdag ift. 2021, en vækst på 

0,7%. I 2035 stiger fodgængertrafikarbejdet i kommunen med 11.600 km per hverdag ift. 

2021, en vækst på 4,6%.  

 

Til sammenligning beregnes der en stigning i fodgængertrafikarbejde i Københavns Kommune 

på 4,9% i 2025 og 11,6% i 2035, alt relativt til 2021 (reference (7)).  

 

Tabel 39 – Udvikling af fodgængertrafikarbejde 

2021 250.859 km - 

2025 252.692 km 0,7 % 

2035 262.416 km 4,6 % 

 

I kapitel 4 fremgår det, at der er 369.347 fodgængerture i kommunen i 2021, 375.141 ture i 

2025 og 390.317 ture i 2035. Dermed stiger fodgængerture i kommunen med 1,5% fra 2021 

til 2025, og med 5,7% fra 2021 til 2035. Da væksten i fodgængerturene er større end væksten 

i fodgængertrafikarbejdet (se tabel 35) kan det konkluderes, at gangturlængden7 falder 

marginalt fra 2021 mod 2035.  

 

  

 
7 Turlængderne beregnes, statistisk korrekt, via gang turmatricer.  

Fodgængertrafikarbejdet forventes uændret i kommunen i 2025 ift. 2021. I 2035 

beregnes der en vækst på små 5% ift. 2021.  

Væksten i fodgængertrafikarbejde fra 2021 til 2035 skyldes alene udviklingen i antallet 

af fodgængerture, mens gangturlængder falder marginalt med tiden i kommunen. 
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9 Opsummering af trafikken i kommunen  

Dette afsnit opsummerer udviklingen af trafikken på Frederiksberg i perioden 2021-2035. 

 

Vejtrafikarbejde er altdominerende ift. cykel- og gangtrafikken i 2021 jf. tabel 40. Op til 2035 

vil vejtrafikarbejdet vokse med 8,4% (se tabel 41). Væksten i vejtrafikarbejde skyldes både 

væksten i bilture og turlængde.  

 

Cykel- og gangtrafikarbejde udgør begge ca. 25% i 2021 af det samlede trafikarbejde. Mod 

2035 stiger cykeltrafikarbejdet marginalt mere end fodgængertrafikarbejdet, 6,2% vs. 4,6%. 

Cykelturelængder forlænges i fremtiden, mens gangturelængder forkortes. 

 

I alt stiger trafikarbejdet på Frederiksberg med 7% i 2035. 

 

Tabel 40 – Trafikarbejde, km per hverdag 

 Vejtrafik Cykeltrafik Fodgængertrafik I alt 

2021 585.722 (52,8%) 272.971 (24,6%)  250.859 (22,6%) 1.109.552 (100%) 

2025 600.488 (52,7%) 285.525 (25,1%)  252.692 (22,2%) 1.138.705 (100%) 

2035 635.086 (52,5%) 289.763 (24,4%) 262.416 (22,1%) 1.187.265 (100%) 

 

Tabel 41 – %-udvikling i trafikarbejde i 2025 og 2035 ift. 2021 

 Vejtrafik Cykeltrafik Fodgængertrafik I alt 

2025 2,5 % 4,6 % 0,7 % 2,6 % 

2035 8,4 % 6,2 % 4,6 % 7,0 % 

 

Den kollektive trafik i kommunen vil stige med ca. 4% mod 2035. Væksten i metrotrafikken i 

kommunen er højest (ca. 7% i 2035 ift. 2021), mens S-togtrafikken vil falde marginalt og 

bustrafikken stige marginalt.  

 

Tabel 42 – Kollektive påstigere i kommunen per hverdag 

  2021 2025 2035 

Metro 60.589 62.807 (3,7%) 64.778 (6,9%) 

S-tog 15.326 15.011 (-2,1%) 15.029 (-1,9%) 

Bus 28.191 27.979 (-0,8%) 28.689 (1,8%) 

Total 104.106 105.797 (1,6%) 108.496 (4,2%) 
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10 Eksterne effekter 

10.1 Trafikstøj 

En måde man kan beskrive trafikstøj på, er at beregne antallet af boliger, som ligger i et 

bestemt støjinterval, beregnet i dB. Støjintervallerne, som er præsenteret i tabellerne 43 og 

44, er udvalgte på forhånd i COMPASS modellen. 

 

I beregningen af støjbelastede boliger benyttes støjindikatoren Lden. Lden er døgnvægtet 

støjniveau, dvs. dag-aften-nat, hvor støjen i aftenperioden (kl.19-22) er tillagt et genetillæg 

på 5 dB, og støjen i natperioden (kl.22-07) er tillagt et genetillæg på 10 dB. Formålet med 

dette er at tage højde for menneskers særlige følsomhed over for støj om aftenen og natten. 

Når støjen beskrives som Lden vurderes det, at støjen svarer bedre til befolkningens opfattelse 

af støjgener end en simpel middelværdi over hele døgnet. 

 

Tabel 43 viser antallet af boliger på Frederiksberg som ligger i forskellige støjintervaller på en 

hverdag i 2021, 2025 og 2035. Antallet af boliger som ligger i det laveste støjinterval (48-53 

dB) falder fra 2021 mod 2035 – kun marginalt fra 2021 til 2025 og med 7% fra 2021 til 2035. 

Antallet af boliger som ligger i støjinterval 53-58 dB falder fra på en lignende måde 2021 mod 

2035 – igen kun marginalt fra 2021 til 2025 og med 5% fra 2021 til 2035.  

 

På den anden side stiger antallet af boliger med tiden i kommunen som er udsat for en høj 

trafikstøj (intervallerne 63-68 dB og 68-73 dB). I 2035 vil der være 5% flere boliger i 

støjintervallet 63-68 dB ift. 2021 og 9% flere boliger i støjintervallet 68-73 dB i 2035 ift. 2021.  

 

Tabel 43 – Antal boliger tilhørende forskellige støjintervaller, hverdag i 2021/25/35 

 48 til 53 dB 53 til 58 dB 58 til 63 dB 63 til 68 dB 68 til 73 dB 

2021 3.988 11.790 22.355 13.516 4.527 

2025 3.956 11.510 22.327 13.792 4.629 

2035 3.717 11.221 22.154 14.225 4.944 

 

  

COMPASS modellen inkluderer et modul med eksterne effekter, dvs. beregning af 

trafikstøj, uheld og emissioner.  

Der beregnes små negative ændringer for trafikstøj fra 2021 til 2025. I 2035 er der 5% 

flere boliger på Frederiksberg i støjintervallet 63-68 dB ift. 2021 og 9% flere boliger i 

støjintervallet 68-73 dB i 2035 ift. 2021. 

Personskader i trafikken på Frederiksberg stiger fra 19,6 i 2021 til 21,2 i 2035, dvs. en 

negativ vækst på 8%. Det største antal trafikuheld sker i kryds, ca. 70%.  

Emissionerne stiger marginalt i 2025 relativt til 2021, og mere markant i 2035. 

Eksempelvis stiger trafikkens CO2-udslip i kommunen med 3% fra 2021 til 2025 og med 

9,0% fra 2021 til 2035. 
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Figur 7 visualiserer tabel 43, hvor det midterste interval (58 til 63 dB), som er stabil over 

årene, er udeladt. Figuren viser tydeligt, at der i kommunen er færre boliger fra 2021 til 2035, 

som ligger i lave støjintervaller, mens det omvendte er sket med boliger, som ligger i høje 

støjintervaller.  

 

Figur 7 – Antallet af boliger tilhørende forskellige støjintervaller, hverdag i 2021/25/35  

 
 

Tabel 44 viser en %-fordeling af boliger på Frederiksberg, som falder i forskellige støjgrupper 

på en hverdag, i 2021, 2025 og 2035. Tabellen viser, at andelen af boliger i kommunen, som 

er moderat påvirket af trafikstøjen (interval 58-63 dB), er stabil over årene og den ligger på 

40%. På den anden side stiger andelen af boliger på Frederiksberg med højt støjniveau (støj 

over 63 dB) fra 32,2% i 2021 til 34,1% i 2035. Tilsvarende falder procentdelen af boliger på 

Frederiksberg med lavt støjniveau (støj under 58 dB) fra 28,1% i 2021 til 26,5% i 2035. 

 

Tabel 44 – %-andel af boliger tilhørende forskellige støjintervaller, hverdag i 2021/25/35 

 48 til 53 dB 53 til 58 dB 58 til 63 dB 63 til 68 dB 68 til 73 dB Summen 

2021 7,1 % 21,0 % 39,8 % 24,1 % 8,1 % 100 % 

2025 7,0 % 20,5 % 39,7 % 24,5 % 8,2 & 100 % 

2035 6,6 % 19,9 % 39,4 % 25,3 % 8,8 % 100 % 
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10.2 Trafikuheld 

Antallet af trafikuheld stiger, når vejtrafikken stiger. Tabel 45 viser antallet af uheld i 

kommunen fordelt på person- og materielskadeuheld per år i 2021, 2025 og 2035. Som 

forventet er antallet af materielskadeuheld altid betydeligt højere end antallet 

personskadeuheld. Uanset at stigningen af personskadeuheld fra 19,6 i 2021 til 21,2 i 2035 

ikke ser voldsom ud, så er der ikke desto mindre tale om en stigning på 8%. COMPASS 

modellen kan ikke beregne antallet af personskader, som ender med dødsfald.  

 

Tabel 45 – Trafikuheld per år 

 Personskadeuheld Materielskadeuheld 

2021 19,6 95,4 

2025 20,0 97,8 

2035 21,2 103,8 

 

Trafikuheld i COMPASS modellen beregnes separat for strækninger og kryds. På Frederiksberg 

er uheld i kryds altdominerende. Tabel 46 viser antallet af materielskadeuheld i signal-

regulerede kryds og prioriteringskryds per år, i 2021, 2025 og 2035. Materielskadeuheld i 

kryds udgør 71% af alle materielskadeuheld i alle årene. 

 

Tabel 46 – Materielskadeuheld i kryds per år 

 Signalreguleret kryds Prioriteringskryds Summen 

2021 45,1 22,4 67,5 

2025 46,5 22,9 69,4 

2035 49,8 24,5 74,3 

10.3 Emissioner 

Uanset at både støj og trafikuheld påvirker vores livskvalitet, så er det alligevel emissioner 

(forurening) fra vejtrafikken som omtales mest. COMPASS modellen beregner emissioner, 

fordelt på forskellige grupper. Disse er vist i tabel 47 for en hverdag i årene 2021, 2025 og 

2035. 

 

I Bilag 2 beskrives den betydning, som hver enkelt emissionstype præsenteret i tabel 47 har 

for vores helbred (reference (9)).  

 

Da vejtrafikken på Frederiksberg stiger fra 2021 mod 2035 stiger emissionerne også. Generelt 

set er ændringerne små fra 2021 til 2025 og mere markante fra 2021 til 2035. Trafikkens CO2-

udslip i kommunen stiger med 3% fra 2021 til 2025 og med 9,0% fra 2021 til 2035.  

 

Tabel 47 – Emissioner på Frederiksberg, kg eller ton per hverdag 

 CO (kg) NOx (kg) VOC (kg) Partikler (kg) CO2 (tons) SO2 (kg) 

2021 251 280 22 6 111 3,6 

2025 258 288 23 6 114 3,7 

2035 275 304 24 7 121 3,9 

 

  



 

34 
GVM – Goran Vuk Models   SE: 39 38 87 58 

11 Konklusioner og anbefalinger 

På en hverdag bliver 45% af personturene på Frederiksberg gennemført internt i kommunen, 

mens 55% af personturene går over kommunegrænsen. Hvis man ser på fordelingen af 

personturene på transportformerne, så er 70% af fodgængerturene interne på Frederiksberg, 

mens 75% af cykelturene, 80% af bilture og hele 90% af kollektive ture foregår over 

kommunegrænsen. 

 

Modelforudsætninger for plandata, dvs. befolkningstal, og antallet af arbejds- og 

uddannelsespladser, viser moderate ændringer i Frederiksberg Kommune i perioden 2021-

2035. Befolkningen i kommunen stiger med kun 3% op til 2035, mens antallet af 

arbejdspladser stiger med 7%. Til sammenligning vil Københavns Kommune opleve en stigning 

på ca. 18% i befolkningen og 7% i antallet af arbejdspladser fra 2021 til 2035.  

 

Modellen beregner 7% flere ejede biler i Frederiksberg Kommune i 2035 ift. 2021, mod 18% i 

Københavns Kommune. 

 

En moderat stigning i plandata og bilejerskab på Frederiksberg fra 2021 til 2035 i samspil med 

en kraftig udvikling af samme slags tal i Københavns Kommune resulterer i at COMPASS 

modellen beregner en stigning i både vejtrafikken, kollektiv trafik og cykeltrafikken på 

Frederiksberg i 2025 og 2035 relativt til 2021.  

 

På en hverdag i 2021 køres der ca. 586.000 km på vejene på Frederiksberg med person-, 

vare- og lastbiler. Personbilerne er altdominerende med 83% af totalt kørte km, 11% udgøres 

af varebiler og 6% af lastbiler. I fremtidsårene stiger vejtrafikarbejdet med 2,5% i 2025 og 

med 8,4% i 2035, ift. 2021. Da vejkapaciteten på Frederiksberg ikke udvides i fremtiden, 

betyder væksten i vejtrafikarbejde at trængslen øges. Dette har to konsekvenser; at 

myldretidstrafikken udvides tidsmæssigt, samt at støj, uheld og forurening (dvs. trafikkens 

eksterne effekter) forværres. Korridoranalysen viser en ret konstant vækst i vejtrafikken mod 

2035 på tværs af kommunen, dvs. 2-3% i 2025 relativt til 2021 og 7-10% i 2035 relativt til 

2021. 

 

Generelt set er der flere kollektive påstigere i kommunen i 2025 og 2035 relativt til 2021, dvs. 

en stigning på 1,6% i 2025 ift. 2021 og på 4,2% i 2035 ift. 2021. Denne vækst skyldes 

overvejende udvikling af metronettet, hvor der i 2035 forventes ca. 7% flere metropåstigere 

ift. 2021. S-tog påstigere falder med ca. 2% over årene, mens buspåstigere er marginalt 

stigende (1,8%) i 2035 ift. 2021. Stigningen i trængsel på vejene i kommunen mod 2035 

bidrager også til den positive udvikling i kollektiv transport. Frederiksberg metrostation er den 

kollektive transports vigtigste knudepunkt i kommunen med små 40% af samtlige metro-

påstigere i kommunen. 

 

COMPASS modellen beregner en moderat vækst i cykeltrafikarbejde i kommunen på 4,6% i 

2025 ift. 2021 og med 6,2% i 2035 ift. 2021. Denne vækst skyldes udviklingen i både antallet 

af cykelture og turlængden, dvs. frem mod 2035 vil der blive cyklet både mere og længere på 

Frederiksberg. Korridoranalysen over tre korridorer og 16 vejstrækninger viser en ret konstant 

udvikling af cykeltrafikken på tværs af kommunen på 4-7% i 2025 og på 5,5-8% i 2035, 

relativt til 2021. 
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Væksten i vejtrafikken i Frederiksberg Kommune er lig med en stigning i de eksterne effekter, 

dvs. støj, uheld og emissionerne. Andelen af boliger i kommunen, som er moderat påvirket af 

trafikstøjen (støjinterval mellem 58 og 63 dB), er stabil over årene. På den anden side stiger 

antallet af boliger med tiden i kommunen som er udsat for en høj trafikstøj (intervallerne 63-

68 dB og 68-73 dB). I 2035 vil der være 5% flere boliger i støjintervallet 63-68 dB ift. 2021 og 

9% flere boliger i støjintervallet 68-73 dB i 2035 ift. 2021. 

 

Det beregnede antal af tilskadekomne i trafikken på Frederiksberg stiger fra 19,6 i 2021 til 

21,2 i 2035. Dette svarer til en stigning på 8%. Modellen beregner, at 71% af materielskade-

uheldene i kommunen sker i krydsene.  

 

De beregnede emissionerne er marginalt højere i kommunen i 2025 relativt til 2021 og mere 

markante fra 2021 til 2035. For eksempel stiger trafikkens CO2-udslip i kommunen med 3% 

fra 2021 til 2025 og med 9,0% fra 2021 til 2035. 

 

Fem mulige trafikplanlægningsovervejelser på baggrund af data: 

1. Bilejerskab stiger på Frederiksberg med 7% mod 2035. 

Ændringer i parkeringspolitikken vil kunne mindske denne vækst, eksempelvis etablering af 

områder uden bilparkering og omlægning af p-pladser til kun elbiler og/eller delebiler. 

 

2. Lastbiltrafikken stiger med 8% på Frederiksberg mod 2035. 

Restriktioner mod tunge køretøjer, fx med etablering af skærpede miljøzoner, kan regulere 

dette. 

 

3. Små lokale trafikale tiltag (saneringer) vil have ”små lokale effekter” – både positive og 

negative. 

Ønsker man at opnå bredere effekter på Frederiksberg, skal der gennemføres større 

geografiske saneringer og etableres en sammenhængende trafikø for kommunen, som 

hænger sammen med lignende fremtidstrafikøer i Københavns Kommune. 

 

4. Cykeltrafikken kan promoveres på Frederiksberg med fx grønne bølger på udvalgte 

strækninger.  

 

5. Gennemkørende trafik er et potentielt problem for visse dele af Frederiksberg.  

Ensretning af veje og sænkning af hastigheden, til fx 30 km/t, vil i højere grad få bilisterne 

til at søge andre veje udenom Frederiksberg, når det drejer sig om gennemkørende trafik. 
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Bilag 1 – Personture vs. Trafikarbejde 

Der anvendes flere begreber i rapporten, fx personture, trafikarbejde (for bil, cykel og gang) 

påstigere og strækningsbelastninger, som forklares i dette bilag. Alle begreberne beskriver 

personens transportadfærd, bare fra forskellige perspektiver.  

 

Personture 

Personturene, som omtales i kapitel 4, er output af efterspørgselsmodellen og dermed 

modellens turmatricer.  

 

I rapporten omtales personture, til forskel fra ture. Outputtet af efterspørgselsmodellen er 

personture, dvs. de ture, hvor personer er involverede. Eksempelvis er ture med varebiler og 

lastbiler ikke blandt disse ture. Et andet eksempel er en biltur (som er outputtet af 

rutevalgsmodellen), som inkluderer en separat bilfører og bilpassager personture.   

 

Der findes hundredvis af turmatricer i COMPASS, fx en kollektiv turmatrice for tidsperioden 

kl.08-09. I denne matrice vil der være beskrevet kollektive ture (i denne tidsperiode) mellem 

de 10.000 zoner, som Region Hovedstaden er delt på i modellen. Frederiksberg Kommune er 

delt i 222 zoner. Enhver zone genererer ture, dvs. de personer som tilhører forskellige zoner 

genererer ture. Enhver zone tiltrækker også ture pba. fx forskellige arbejds- og skolepladser 

osv. Summen af de ture zonerne genererer og tiltrækker er præsenterede i tabellerne i kapitel 

4. Det er derfor at fordelingen af turene på forskellige transportmidler (”modal split” på 

engelsk), kan produceres netop i kapitel 4. 

 

Følgende vigtige modelleringsmetoder i efterspørgselsmodellen forklares herunder: 

1. En Biltur fra A til B inkluderer en gangtur til/fra p-pladsen plus selve bilturen. 

2. En Kollektiv tur fra A til B inkluderer en gang-, eller cykeltur til/fra stoppestedet/stationen 

plus en kollektiv tur. 

3. Det er bl.a. på grund af det beskrevne i punkt 1 og 2 ovenfor, at der er mange gangture i 

tabellerne i kapitel 4. 

4. I turmatricerne tæller en kollektiv tur fra A til B, og som inkluderer fx en bustur plus en S-

togtur, kun for én tur. Dvs. i turmatricerne (og dermed i efterspørgselsmodellen) gøres 

ikke forskel mellem forskellige kollektive transportmidler. Dette sker først i kollektiv 

rutevalgsmodellen (se nedenfor for flere detaljer). 

 

Trafikarbejde 

I modelkørslerne i COMPASS, når turmatricerne er dannet (ved at eksekvere 

efterspørgselsmodellen) bliver disse ture fordelte på vejnettet, kollektivnettet og cykelnettet. 

Dette sker i rutevalgsmodellerne for bil, kollektiv trafik, cykel og gang. Når dette er gjort, 

bliver der produceret følgende tal i modellen: Trafikarbejde, Kollektive påstigere og 

Belastninger. Disse tal omtales i kapitlerne 5, 6, 7, 8 og 9. 

 

Det sker først i modellen for Kollektiv rutevalg at en kollektiv tur fra A til B tildeles til 

forskellige kollektive transportmidler. Fx en kollektiv tur (output af efterspørgselsmodellen) fra 

A til B kan fordeles i modellen til en bustur fra A til A1 og en metrotur fra A1 til B. I de 

geografiske punkter, som svarer til busstopsted i punkt A og metrostation i punkt A1, stiger 

man på bus/metro. Det er derfor at i kapitel 6 omtales ”kollektive påstigere”. I sagens natur er 

antallet af påstigere fra kapitel 6 altid større end antallet af kollektive ture fra kapitel 4.  
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Bilag 2 – Definition af emissionstyper 

Transportministeriets TEMA-modellen (reference: (9)) beskriver betydning af forskellige 

emissionstyper i vejtrafikken. 

 

Partikler: 

En af de væsentligste skadeseffekter af partikelemissioner er øget dødelighed bl.a. som følge 

af blodpropper. Ved opgørelse af partikelemissioner medtages traditionelt den samlede masse 

af partikler uanset størrelsen. I relation til helbredsskader er primært de inhalérbare partikler, 

PM10, med en diameter på under 10 μm, relevante, og opmærksomheden retter sig i stigende 

grad mod de mindre partikler, PM2,5, og de endnu mindre ultrafine partikler, PM0,1.  

 

NOx: 

NOx er en samlebetegnelse for NO og NO2. Hovedparten af trafikkens NOx emissioner finder 

sted som NO, der ikke giver anledning til sundhedsmæssige effekter. I atmosfæren omdannes 

NO dog hurtigt til det mere sundhedsskadelige NO2 ved reaktion med O3 og frie radikaler. NO 

bidrager via sur deposition til skader på skov samt korrosion af bygninger og materialer. 

Endvidere indgår NOx sammen med HC i de kemiske reaktioner i atmosfæren, som fører til 

dannelse af jordnær ozon (O3), der bl.a. påvirker landbrugsudbytte og giver sundhedsskader. 

 

SO2: 

Emissionerne af svovldioxid (SO2) giver anledning til skader ad to veje. For det første direkte, 

idet SO2 bidrager til skader på skov og korrosion af bygninger og materialer. For det andet 

sker der i atmosfæren en omdannelse af SO2 til sulfater (SO4) på dråbeform, aerosoler, med 

meget lille diameter (< 1 μm). Disse aerosoler giver ved indånding anledning til samme 

skadevirkninger som partiklerne, idet de deponeres i de yderste lungeforgreninger. Nyeste 

forskning tyder på, at aerosolerne på grund af syreindholdet kan have endnu højere 

skadelighed end det primære partikeludslip.  

 

HC: 

HC dækker over en lang række stoffer. VOC er den bredeste betegnelse. Den dækker alle 

reaktive organiske stoffer herunder HC, som principielt kun omfatter stoffer sammensat af kul 

og brint, dvs. med den kemiske formel CxHy. I samlede emissionsmålinger fra trafikken 

ignoreres skelnen mellem VOC og HC som regel, idet de kvantitative forskelle er små 

sammenlignet med måleusikkerheden. I praksis er emissionskrav og -målinger opstillet som 

HC-værdier. Der er stor forskel på skadeligheden af de forskellige stoffer, og nogle af de 

alvorlige, kræftfremkaldende stoffer udgør kun små andele af emissionerne. Methan (CH4), 

der er den simpleste kulbrinte, er ikke særlig reaktiv. Derfor opgør man også emissionerne 

uden methan under betegnelsen NMVOC eller NMHC28. Den væsentligste skadelige effekt af 

CH4 er som klimagas, hvor den normalt opgøres til 21 CO2-ækvivalenter. Ud over at bidrage til 

dannelsen af O3 giver emissionen af de øvrige kulbrinter, der har fællesbetegnelsen NMVOC, 

også anledning til direkte skadeseffekter. Den væsentligste skadeseffekt har carcinogenerne, 

som kun forekommer i ganske små mængder, men som har betydning på grund af skadernes 

alvorlighed. 

 

CO: 

Hovedparten af CO-indholdet i luften stammer fra trafikken, specielt benzindrevne køretøjer. 

CO vil efterhånden omdannes til CO2 i atmosfæren, og bidrager således indirekte til 

klimaeffekten. De helbredsskadelige effekter opstår ved, at CO bindes til blodets hæmoglobin 

og forhindrer iltoptagelsen. Det vurderes ikke sandsynligt, at de CO-koncentrationer, der 

forekommer i gademiljøet i Danmark, giver anledning til helbredsmæssige effekter.  
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CO2: 

CO2-udslippene fra forbrænding af fossile energikilder er den væsentligste bidragsyder til den 

menneskeskabte klimaeffekt. Da klimaeffekten skyldes en global stigning af CO2-

koncentrationen i atmosfæren på langt sigt, er det uden betydning, hvor emissionen finder 

sted. Atmosfærens CO2-indhold har også direkte indflydelse på planternes vækst.  
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