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 Baggrund 
Frederiksberg Kommune ønsker at få belyst mængden af gennemkørende trafik på vejene 
Magnoliavej, Azaleavej, Pelargonievej og Normasvej (også betegnet blomsterkvarteret) 
 
I figur 1 ses analyseområdet:  
 

 
Figur 1: Analyseområdet - Roskildevej, Søndre Fasanvej (Blomsterkvarteret). 

 
I dette notat vises resultaterne af nummerskrivningsanalysen der er foretaget for at belyse 
mængden af gennemkørende trafik. 
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 Forudsætning 
Nummerskrivningen er foretaget tirsdag d. 1. marts 2021 i tidsrummene kl. 7.00-9.00 og kl. 
15.00-17.00. Vejret svarede til en normal vejrsituation for årstiden, og det giver derfor ikke 
anledning til særlig justering eller forbehold. Nummerskrivningen er foretaget ved, at de fem 
cifre på et passerende motorkøretøj er registreret. Hvis nummerpladen ikke er ”almindelig” (fx 
udenlandsk eller ønskenummerplade), så er hele nummerpladen registreret. Samtidig med 
nummerpladen registreres time og minuttal samt retning. Registreringen er gennemført af Via 
Trafiks faste korps af registranter og tælleansvarlige. Der er anvendt pen og papir til 
registreringen. 
 
Gennemkørende trafik er defineret som trafik, der passerer mellem to poster inden for et tids-
rum, der svarer til kørsel mellem posterne uden stop. Det er således trafikanter, der ikke har 
ærinde på ruten. Det vil sige, at trafikanter som gør kort ophold på ruten fx ved afsætning, 
registreres som gennemkørende.  

 Analyse 
I nummerskrivningsanalysen er nummerpladerne på alle køretøjer registreret i fire snit i begge 
retninger – undtagen snit 2, hvor der er indkørsel forbudt. Placeringen af de fire snit er vist på 
Figur 2. 
 

 
Figur 2. Placering af de fire poster. 

 
På Figur 3 ses alle registrerede motorkøretøjer i tidsintervallerne kl. 7.00-9.00 og kl. 15.00-17.00.  
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Figur 3. Registrerede nummerplader morgen og eftermiddag 
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 Resultat 
Gennemkørende i området defineres som trafik, der er registreret i to forskellige poster inden 
for 10 minutter, hvilket svarer til gennemkørsel plus fejlmargen og eventuelle korte afsætninger. 
 
Af Figur 4 og Figur 5 fremgår ruterne, hvor der er registreret gennemkørende. Udover de 4 ruter, 
så er der også registreret flere biler, som kører ind og ud af samme post, hvilket kan tyde på at 
de foretaget en afsætning. Antal gennemkørende fremgår af den hvide boks på hver figur. Det 
ses tydeligt at andelen af gennemkørende er relativ lav, hvor den største andel gennemkørende 
er fra post 3 til post 1 om morgenen med 6% gennemkørende. 
 
Udover de gennemkørende er der en del ærindekørsel i området, hvor bilister kortvarigt er i 
området og kører ud af samme tællesnit som de kom ind af. Det er bl.a. gældende for post 1 og 
4.  
 
Ved post 4, som er placeret tæt på en børneinstitution, er der registreret mange bilister, som 
kører ned ad Magnoliavej for at sætte børn af og herefter vender rundt og kører ud igen. Dette 
gælder begge retninger, men da bilisterne fra øst ikke passerer tælleposten før de vender om, så 
fremgår de ikke af tallene. 
 

 
Figur 4. Antal gennemkørende morgen. 
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Figur 5. Antal gennemkørende eftermiddag 

 


