
Bilag 3 – Forslag til forsøg på baggrund af analyserede virkemidler 
Virkemiddel Sted Vurdering af 

antal p-pladser 
der skal 
nedlægges i 
forsøgsperioden 

Prisestimat for 
etablering, 
vedligehold og 
reetablering 
efter 
trafikforsøg 

Beskrivelse 

1.* Ensretning Frederiksberg Allé 
på strækningen 
fra Frederiksberg 
Runddel til 
Kingosgade 
(modsat 
kørselsretningen 
på 
visualiseringen). 

0 300.000 kr. 
 

Afprøvning af at ensrette en delstrækning af Frederiksberg Allé, for derved at få 
plads til en midlertidig indretning af strækningen med cykelbaner (som evt. på sigt 
kan etableres som cykelsti), samtidig med at der opretholdes så mange af de 
eksisterende bilparkeringspladser som muligt. Det er dog muligt at enkelte 
bilparkeringspladser nedlægges, for at sikre de rette svingkurver etc. i den 
midlertidige indretning. Forsøget vil have stor indflydelse på busdriften, da buslinje 
7A skal omlægges i den ene retning i perioden.  
 
Etablering af cykelbaner vil give cyklisterne på strækningen bedre forhold, samtidig 
med at fremkommeligheden for biler reduceres. Derved kan særligt de korte ture blive 
mere attraktive som gang- eller cykelture. En ensretning af Frederiksberg Allé vil flytte 
trafik til de øvrige veje i området. Forsøget vil kunne give detaljeret information om, 
hvilke veje som bliver ekstra belastet og i hvilket omfang og supplere de allerede 
udførte trafikmodelberegninger for Frederiksberg Allé samt kapacitetsberegninger af 
kryds på Gammel Kongevej. Herudover kan forsøget bidrage til at træffe beslutning 
om eventuel permanent ensretning. 

Hvis forsøget besluttes gennemført, skal det nærmere vurderes, hvilken retning en 
ensretning skal afprøves. Forsøget skal herudover koordineres med events på 
strækningen samt det kommende anlægsprojekt på Platanvej, og tidsperioden for 
forsøget skal derfor tilpasses hertil. 

2.a Hel/delvis 
nedlæggelse 
af bilparkering 

Eversvej - lille 
forsøg 

10 50.000 kr.  

2.b Hel/delvis 
nedlæggelse 
af bilparkering 

Eversvej - mellem 
forsøg 

20 75.000 kr. 

Delvis nedlæggelse af parkering har til formål at begrønne en vej der ikke har nogen 
træer. Derved ændres vejens udtryk, som i dag domineres af biler, til at have grønne 
elementer, cykelparkering og evt. opholdsmuligheder. Grønne elementer og 
opholdsmuligheder vil betyde en reduktion af parkeringsudbuddet på vejen og kan 
dermed være med til at gøre særligt kortere ture attraktive som gang eller cykeltur, da 



2.c* Hel/delvis 
nedlæggelse 
af bilparkering 

Eversvej - stort 
forsøg 

30 125.000 kr.  parkeringen besværliggøres. Nedlæggelsen af bilparkeringspladser kan øge den 
parkeringssøgende trafik i området. 
 
Andelen af bilparkeringspladser der omdannes til grønt og evt. ophold eller 
cykelparkering kan skaleres, og der er derfor angive tre forskellige forslag til forsøg. 

 
3.a Vejlukning Julius Valentiners 

Vej (mod 
Finsensvej) - lille 
forsøg 

7 75.000 kr. 

3.b* 
Vejlukning 

Julius Valentiners 
Vej (mod 
Finsensvej) – stort 
forsøg 

15 125.000 kr.  

3.c Vejlukning Dr. Abildgårds Allé 
(mod 
Thorvaldsensvej) 
– lille forsøg 

Kan ikke 
anbefales, da 
der bør være 
plads til 
vendeplads for 
bl.a. lastbiler 

- 

3.d Vejlukning Dr. Abildgårds Allé 
(mod 
Thorvaldsensvej) 
– stort forsøg 

8 125.000 kr.  

Ved en vejlukning af en mindre vej mod en større vej, hvor der opretholdes en 
cykelpassage, vil fodgængere og cyklister fremkommelighed blive bevaret, mens 
bilernes fremkommelighed vil blive reduceret. Samtidig med at der kan etableres et 
lille byrum, der kan anvendes til ophold, grønt, cykelparkering el lign. Dette kan være 
med til at gøre særligt kortere ture attraktive som gang eller cykeltur, da turen i bil 
besværliggøres.  
 

5.a Ændret 
vejforløb 

Forchhammersvej 
– lille forsøg 

12 175.000 kr. 

5.b* Ændret 
vejforløb 

Forchhammersvej 
– stort forsøg 

25 250.000 kr.  

Ved at ændre på vejforløbet i krydset Forchhammersvej/Carl Plougs Vej, vil fodgængere 
og cyklister fremkommelighed blive bevaret, men bilernes fremkommelighed blive 
reduceret, samtidig med at der kan oprettes et byrum med mere grønt. Dette kan være 
med til at overflytte korte ture fra bil til gang og cykel. 

 
 
*) Denne markering viser de eksempler der er visualiseret i bilag 1. 
 
Forvaltningen har vurderet at der for følgende virkemidler allerede er afklaring i gang, eller at der inden for dette projekt ikke er muligt at gennemføre forsøg med 
virkemidlet:  
 
4. Nedlæggelse af kørebane/svingbane. Dette virkemiddel er svært at udføre forsøg med, da eksisterende svingbaner vil skulle demarkeres i forsøgsperioden, og der 
vil være behov for kantstensflytninger for at få den ønskede effekt af bredere fortov og cykelsti. 
 



6. Cykelgade. Dette virkemiddel anvendes på Solbjergvej og forvaltningen vurderer derfor at dette virkemiddel ikke skal afprøves yderligere i forbindelse med de 
forsøg der gennemføres i regi af Klimafondsprojekt nr. 5.  
 
7. Ændret indstilling af signaler. Dette virkemiddels potentiale er svært at vise ved et forsøg over en kortere periode, og det vil være svært at angive effekterne. 
 
8. Trafikøer. Forvaltningen havde overvejet et forsøg med virkemidlet trafikø i Blomsterkvarteret. Men, den analyse af gennemkørende trafik som MBMU har fået 
forelagt i en sag d. 9/5-22 viser, at der ikke er gennemkørende trafik, og derved heller ikke vil være behov for en trafik-ø her. Den gennemførte analyse indeholder de 
samme oplysninger som en før analyse kunne have indeholdt. Forslag om trafikø-lignende tiltag i Fuglebakkekvarteret blev ikke tiltrådt med BMU-sag d. 17-09-18. 
Forvaltningen vurderer at et trafikø-forsøg i Fuglebakkekvarteret vil være for omfattende til dette projekt, da det er et stort område at skilte, kommunikere, give 
supplerende tiltag, og udføre før/efter målinger for.  
 


