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Resumé 

Analysen er en skrivebordsanalyse, udført primo 2021 og 
benytter materiale, der har været tilgængeligt på dansk, 
engelsk og norsk.

Analysen undersøger udenlandske erfaringer med tiltag 
ved delvist bilfri bymidter og andre bilsaneringsprojek-
ter og vurderer derudfra mulige konsekvenser for er-
hvervslivet med fokus på: butiksliv, fremkommelighed 
for håndværkere samt varelevering ved projektet, Mindre 
biltrafik i Middelalderbyen.  

De mulige konsekvenser for erhvervslivets omsætning er 
enten små positive effekter eller ingen effekter. Det vil 
sige, at konsekvenserne ikke nødvendigvis indebærer fal-
dende butiksliv. Hvad angår varelevering, kan der være 
mindre negative konsekvenser. Forvaltningen har ikke 
kunne komme frem til et resultat, angående konsekven-
ser for fremkommeligheden for håndværkere. 

Udover ovenstående præsenteres afslutningsvis et ud-
snit af planmæssige tiltag benyttet i andre byers bilsane-
ringsprojekter med henblik på inspiration. 
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Baggrund for analysen
Projektet ”Mindre biltrafik i Middelalderbyen” blev be-
sluttet med Københavns Kommunes Budget 2021. Som 
en del af projektet, blev det besluttet, at der skal udarbej-
des supplerende analyser af konsekvenser for erhvervsli-
vet, heriblandt en undersøgelse af udenlandske erfarin-
ger med lignende projekter.

Læsevejledning 

Denne analyse indgår som én af erhvervsanalyserne og 
er delt i to dele.  

1. Del et, indeholder en komparativ analyse af uden-
landske byers erfaringer med tiltag for delvist bilfri
bymidter og andre bilsaneringsprojekter. Der ta-
ges udgangspunkt i tre emner som interessenter
fra erhvervslivet i følgegruppen, har lagt vægt på i
deres kommentarer til borgersamlingens anbefa-
linger til Middelalderbyen1. Det drejer sig om:

1 Følgegruppen er sammensat af branche- og interesseorgani-

sationer, brugere samt lokaludvalget. Følgegruppen blev sam-

let første gang i maj 2018 og var et led i den dialogproces, som 

blev vedtaget med Borgerrepræsentationens beslutning 9. 

maj 2019. Formålet med etablering af følgegruppen var tidligt 

at inddrage de organiserede branche- og interesseorganisati-

oner, som er til stede i Middelalderbyen, for at give mulighed 

for at kvalificere dialogprocessen, og bidrage med viden, øn-

sker, idéer og forslag. Følgegruppen har foreløbigt bidraget 

med indlæg til borgersamlingen samt efterfølgende kommen-

teret på borgersamlingens anbefalinger.  Se de samlede kom-

mentarer fra følgegruppen her: 25678950-36686075-1.pdf 

(kk.dk) 

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/25678950-36686075-1.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/25678950-36686075-1.pdf
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butiksliv, fremkommelighed for håndværkere samt 
varelevering. I forlængelse heraf præsenteres en 

mulig forklaring af konsekvenser for erhvervslivet. 

 
2. Del to præsenterer overordnede byplanmæssige 

tiltag, andre byer har benyttet sig af for at be-
grænse biltrafikken, med henblik på inspiration. 

 
Tiltagene er inddelt under følgende overskrifter: 

• Byområder med forbud mod biltrafik 

• Betalingszoner 
• Parkeringstiltag 

• Håndhævelse af restriktioner 
• Andre tiltag der gør bilisme mindre attrak-

tivt 

• Forbedring af cykel- og gangforhold for at 
begrænse biltrafik 

• Varelevering 
 

Analysens afgrænsning 
Byer verden over har indført eller planlægger at indføre 
en reduktionen af biltrafik i deres bymidter2. Både euro-
pæiske hovedstæder som bl.a. Berlin, Paris, Madrid, Lon-
don, Bruxelles, Wien, Stockholm og Oslo, men også 
amerikanske og asiatiske storbyer, som fx New York, Bei-
jing og Shenzhen. 
 
Beskrivelserne af de forskellige byers initiativer er 
mange, men detaljeret evalueringer af konsekvenserne 
er sværere tilgængelige. Hvordan og hvad de enkelte 
byer evaluerer kommer an på deres formål med tilta-
gene. Ofte er der fokus på de trafikale eller miljømæssige 
resultater og ikke nødvendigvis konsekvenser for er-
hvervslivet, som er blevet undersøgt i begrænset om-
fang (Nieuwenhuijsen et al. 2019). En anden barriere for 
tilgængeligheden er sprog, de forskellige byer har ikke 
nødvendigvis evalueringsmateriale eller analyser tilgæn-
geligt på andet end det lokale sprog.  
 
Analysen er en ‘skrivebordsundersøgelse’ og tager ud-
gangspunkt i tidligere notater og undersøgelser fra 

 
2 (Nieuwenhuijsen et. al 2019; Gundlach et al. 2018; Newman, Ken-
worthy & Glazebrook, 2013; Varma 2017; Hagen og Tennøy, 2018).   
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forvaltningen samt materiale, der har været tilgængeligt 
på udenlandske byers hjemmesider. 
 

I Del et har forvaltningen fundet frem til udenlandske 
byer, hvor empiri og metode for at evaluere byernes til-
tag for at begrænse biltrafik var tilgængeligt. Derudover 
har vi efterfølgende fokuseret på byer, der har fremlagt 
evalueringer af konsekvenserne for erhvervslivet med fo-
kus på butiksliv samt fremkommelighed for håndvær-
kere og varelevering.  
 
Forvaltningen er kommet frem til materiale fra fire byer, 
der imødekommer ovenstående afgrænsning. Det drejer 
sig om Oslo, Krakow, London og New York. Disse fire 
byer er udvalgt grundet tilgængeligheden af materiale, 
kvaliteten af materiale og fokusset på erhvervslivet. For-
valtningen har ikke fundet materiale af samme kvalitet og 
med fokus på erhvervsliv fra byer København oftere sam-
menligner sig med. Ydermere har det ikke været muligt 
at finde materiale, der beskriver udenlandske erfaringer 
med fremkommeligheden for håndværkere ved be-
grænsningen af biltrafik.   
 
Del to er i højere grad baseret på tidligere materiale fra 
forvaltningen, hvor der er blevet gennemgået andre by-
ers tiltag samt beskrivende net-artikler om de enkelte by-
ers projekter fra forskellige medier. Afsnittet er således 
ikke underlagt ovenstående afgrænsninger og indehol-
der ikke en konklusion. 
 
 

Del 1 – Komparativ analyse og vurdering af konsekven-
ser 

 
Konklusion 

Gennemgangen af erfaringer viser at butikkernes om-
sætning er uændret eller steget som følge af begræns-
ning i biltrafikken. Dette resultat er konsistent på tværs af 
Oslo, Krakow, New York og London.  
 
Der er få analyser, der vurderer effekten for varelevering. 
Erfaringer fra Oslo tyder dog på at der er udfordringer 
forbundet hermed. Det gælder fremkommeligheden for 
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varetransport grundet ensretning og forbud, men også 
mangel på af- og pålæsningspladser.  
 
Gennemgangen af erfaringer har ikke afdækket hvordan 
håndværkerydelser bliver påvirket af begrænsningen af 
biltrafik idet der ikke er fundet tilgængeligt materiale i til-
strækkelig kvalitet, der analyserer dette.  
 

Erfaringer fra Oslo 

Oslo centrum er på flere punkter sammenlignelig med 
Middelalderbyen. De er begge bymidten i en skandina-
visk hovedstad af sammenlignelig størrelse (World Po-
pulation Review 2021) og har begge karakter af at være 
en shopping-destination med mange butikker, caféer og 
restauranter. I 2017 lukkede Oslo centrum for biltrafik og 
foretog flere større byrumsændringer for at fremme by-
livet.  
 
Erfaringerne fra Oslo centrum peger på at:  

• Tiltagene har ført til færre biler og flere ophold i 
Oslo centrum 

• Der hverken er en positiv eller negativ effekt for 
omsætning i butikkerne 

• Kunder besøger Oslo centrum lige så ofte som tid-
ligere 

• Medarbejdere er lige så tilfredse med transport-
mulighederne som tidligere 

• Chauffører, der leverer varer til Oslo centrum, er 
generelt er utilfredse med forholdene for vareleve-
ring og vurderer situationen forværret. 

 

Bilfritt Byliv 
Oslo Kommune startede i 2017 programmet Bilfritt Byliv 
for Oslo centrum. Programmet blev implementeret 
gradvist. I første fase var der fokus på at fremme bylivet 
gennem pilotprojekter, der gav nye muligheder for op-
hold og aktiviteter i seks udvalgte byrum (Oslo Kom-
mune, 2021). I 2018 blev det samlede program vedtaget, 
stadig med fokus på at fremme bylivet gennem kvalite-
ten af pladser men også med initiativer, der fremmer 
fremkommeligheden for cyklister og fodgængere (Oslo 
Kommune 2018).  
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Flere af elementerne i Bilfritt Byliv ligner dem, der plan-
lægges for Middelalderbyen. Det inkluderer3:  

• Varetransport i bil er kun tilladt på bestemte tids-
punkter. 

• Reducering i fortovsparkering på nær privatparke-
ring. 

• Omdannelsen af gader til kun at være cykel- og gå-
gader. 

• Hindring af gennemkørsel. 
 

 
For at modvirke reduktionen i almindelig parkering, blev 
antallet af erhvervs- og vareleveringsparkeringspladser 
desuden øget (Transportøkonomisk Institutt (TØI) 2020: 
97).  
 

Effekt for butikkers omsætning 
Oslo Kommune har løbende evalueret effekterne af pro-
grammet. I 2019 udførte Multiconsult en analyse for Oslo 
Kommune, der vurderede udviklingen for erhvervslivet i 
centrum. For at isolere effekten af de nye tiltag fra kon-
junkturudvikling og udvikling i shopping-tendenser, 
sammenlignes udviklingen i Oslo centrum med udvalgte 
kontrolområder i resten af Oslo, Bergen og Trondhjem 
(Multiconsult 2019). Der bliver ikke kontrolleret for for-
skelle mellem tiltagsområdet, Oslo centrum, og kontrol-
områderne. Det gør at resultaterne skal tolkes med skep-
sis idet udviklingen i Oslo centrum ikke nødvendigvis føl-
ger udviklingen i kontrolområderne.  
 
Analysens resultater er ikke tydelige. Nogle brancher i 
Oslo centrum har en lidt højere vækstrate sammenlignet 
med kontrolområderne, mens andre har en svagere ud-
vikling. Fælles for alle brancher er, at forskellen på vækst-
raten i Oslo centrum og kontrolområderne er numerisk 
lille (Multiconsult 2019: 26-32).  
 
Resultatet kan være drevet af, at evalueringen fra Multi-
consult er foretaget allerede i 2019. Dermed ses reelt kun 
på udviklingen for et år (2017-2018). Der kan være en 
længere tilvænningsperiode før den fulde effekt indtræf-
fer, særligt taget i betragtning af, at tiltagene blev indført 
gradvist. 

 
3 Oslo Kommune 2021 
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Tilfredshed med transportmuligheder 
De små effekter for erhvervslivets omsætning stemmer 
overens med resultater fra en analyse foretaget af Trans-
portøkonomisk Institutt (TØI 2020). Her analyseres til-
fredsheden med de trafikale forhold i Oslo centrum før 
og efter introduktionen af Bilfritt Byliv.  
 
Transportøkonomisk Institut konkluderer, at brugere 
af Oslo centrum ikke har ændret besøgsmønster som 
følge af de trafikale ændringer. Det kan forklares med at 
langt størstedelen af brugerne allerede inden tiltagene 
ankom gående, på cykel eller med offentlig transport 
(TØI 2020: 54). Efter tiltagene svarer brugere af Oslo 
centrum, at de besøger bymidten lige så ofte som inden 
tiltag (TØI 2020: IV). Det uændrede besøgsmønster kan 
forklare, at butikkers omsætning ikke ændres mærkbart.  
 

Fremkommelighed for ansatte 
For at have en velfungerende virksomhed, skal medar-
bejderstaben kunne fastholdes. Transportøkonomisk In-
stitutt undersøger derfor tilfredsheden med de trafikale 
forhold blandt medarbejdere i Oslo centrum.  
 
Svarene tyder ikke på, at der er en ændring i tilfredshe-
den med transportmulighederne. Nogle af resultaterne 
tyder endda på, at medarbejderne har en øget mulighed 
for parkering, hvilket forklares med at flere arbejdsgivere 
har sørget for medarbejderparkering (TØI 2020: IV).  
 
 

Varelevering 
Vareleveringen er i høj grad påvirket af tiltagene i Bilfritt 
Byliv. Transportøkonomisk Institutt har derfor undersøgt 
tilfredsheden blandt chauffører, der leverer varer til Oslo 
centrum.  
 
Generelt er der lav tilfredshed blandt chaufførerne med 
fremkommeligheden i bymidten, både før og efter re-
striktionerne. I 2019 svarer 80% at de er utilfredse eller 
meget utilfredse med muligheden for parkering i forbin-
delse med af- og pålæsning (TØI 2020: 100).  
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Resultaterne tyder på, at chaufførerne generelt oplever 
vareleveringssituationen som forværret efter de nye til-
tag, selvom de havde positive forventninger inden tilta-
gene blev indført (TØI 2020: 101-104).   
 
Flere chauffører peger på, at køreforbud og ensretning 
udgør en udfordring ved varelevering. Derudover udgør 
cykelstier tæt på vareleveringssteder en større udfor-
dring efter tiltagene. Trængsel fra andre trafikanter og 
kødannelse udgør en mindre udfordring efter tiltagene 
(TØI 2020: 99). 
 
Det er ud fra analysens resultater uklart, om det er blevet 
sværere eller nemmere for chaufførerne at finde af- og 
pålæsningspladser. 60% af chaufførerne svarer på den 
ene side, at det er blevet sværere at finde af- og pålæs-
ningspladser, men markant færre identificerer manglen 
på af- og pålæsning som en udfordring. Desuden forslår 
40% af chaufførerne at flere af- og pålæsningspladser 
som forbedring for vareleveringssituationen (TØI 2020: 
99-105). Dette behov skal tolkes i lyset af at Oslo allerede 
havde øget andelen af vareleveringspladser. 
 

Overførbarhed til Middelalderbyen 
Oslo ligner som tidligere nævnt København på mange 
punkter, men har ikke samme status som cykelby og kun-
ders transportvaner er derfor formentlig forskellige mel-
lem de to byer. Det kan have betydning for resultaternes 
overførbarhed. Omvendt viser analysen fra Transport 
Økonomisk Institutt, at de færreste kunder i Oslo cen-
trum ankommer med bil, både før og efter de trafikale 
tiltag, hvilket indikerer at resultaterne kan overføres.  
 
Erfaringer fra New York og London 

New York og London adskiller sig markant fra Køben-
havn. Dels er byerne væsentlig større, både målt i areal 
og indbyggertal, og derudover er byerne også mere ind-
rettet til bilisme end København. I begge byer er der dog 
lavet tiltag, der kan sammenlignes med de påtænkte i 
Middelalderbyen. Tiltagene er blandt andet prioritering 
af fodgængere, cyklister og offentlig transport ved at 
omdanne parkeringspladser og vejbaner til fortov, cykel-
stier og opholdsområder.  
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I begge byer er der foretaget en evaluering, der isolerer 
den kausale effekt fra byrumsændringerne til erhvervsli-
vet, hvilket gør resultaterne interessante.  
 
Studierne peger på at:   

• Butikkers omsætning stiger i områder med by-
rumstiltag 

• Efterspørgslen efter erhvervslejemål stiger i områ-
der med byrumstiltag 

 

Kausale effekter 
Som gennemgangen af Multiconsults rapport (2019) 
ovenover viser, er det svært at identificere en kausal ef-
fekt fra en byrumsændring på erhvervslivet. Det skyldes 
primært, at det er svært at vælge et passende kontrolom-
råde for et bykvarter, og hermed overbevisende skelne 
den generelle udvikling fra effekten af de nye initiativer. 
En rapport fra henholdsvis New York City Department of 
Transportation (NYC DOT 2013) og et forskerhold fra 
University College London (Carmona et al 2017) løser 
dette identifikationsproblem. Det gøres ved at studere 
enkelte gader og pladser, der enten har fået forbedret 
fremkommeligheden for bløde trafikanter, opholdsmu-
lighederne i byrummet eller omdannet parkeringsplad-
ser til nye områder. Udviklingen for erhvervslivet i gader 
med de nye tiltag sammenlignes herefter med udvalgte 
gader (kontrolområder). Til forskel fra evaluering af et 
helt kvarter, er det nemmere at finde kontrolområder for 
en enkelt gade. Det kan f.eks. være en gade i samme 
kvarter med lignende butiksliv. Den interne validitet er 
dermed større end for studier af større geografiske om-
råder.  
 

Resultater 
NYC DOT konkluderer at resultaterne “overbevisende” vi-
ser at butikkers omsætning stiger som følge af tiltag 
(NYC DOT 2013: 5). I ét tilfælde finder de at butikkernes 
omsætning stiger i en gade, hvor kantstensparkerings-
pladser reduceres til fordel for bedre bustilgængelighed 
(NYC DOT 2013: 35).  
 
Studiet fra London konkluderer ligeledes at forbedringer 
i kvaliteten af byrum gør områderne mere attraktive for 
kontor og detailhandel idet byrumsændringerne øger 
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efterspørgslen efter erhvervslejemål (Carmona et al 
2017: 20-22).  
 

Overførbarhed til Middelalderbyen 
Resultaterne fra NYC og London skal fortolkes med for-
sigtighed. Den interne validitet af studierne er høj, men 
tiltagene afviger meget fra de tiltænkte tiltag i Middelal-
derbyen hvilket hæmmer den eksterne validitet.  
 
Byrumstiltagene i NYC og London dækker et mindre 
geografisk område end Middelalderbyen og effekterne 
for erhvervslivet i Middelalderbyen forventes derfor at 
være numerisk mindre. De potentielle negative effekter, 
der stammer fra at færre kunder vil besøge butikkerne, 
hvis de ikke kan parkere deres bil, forventes dæmpet af at 
bilisterne fortsat kan parkere i nærheden. De potentielle 
positive effekter, der stammer fra at flere kunder vil be-
søge butikker i attraktive byrum, forventes også dæmpet, 
hvis det forbedrede byrum er geografisk mindre (fx en 
vej frem for et kvarter). De to effekter er modsatrettede 
og det er derfor svært at vurdere, om effekterne for er-
hvervslivet i Middelalderbyen vil blive større eller mindre 
end effekterne i NYC og London. 
 
Der er desuden den forskel, at cyklisme er en langt mere 
udbredt transportform i København. Mange københav-
nere er derfor vant til at færdes uden bil, og barrieren for 
at skifte fra bil til cykel vil derfor værre mindre i Køben-
havn.  
 
Erfaringer fra Krakow 

Krakow bymidte er i stigende grad blevet et område for 
gående og cyklister. I stadig større dele af bymidten kan 
biler kun i særlige tilfælde køre ind. I en forskningsartikel 
undersøger Szarata et al (2017) effekterne fra restriktio-
nerne for biltrafikken på erhvervslivet i tre udvalgte om-
råder af byen.  
 
Studiet konkluderer at:  

• Omsætningen i butikker er stort set uændret 
• Virksomhedsejere foretrækker ændringerne frem 

for den tidligere situation 
 
Erfaringerne fra Krakow bliver fremhævet her grundet 
Krakows sammenlignelige størrelse med København og 



 

Analyseenheden Effekten for erhvervslivet af at fredeliggøre en bymidte  11/22 

 

 

studiets kvalitet. Analysen fra Szarata et al er publiceret i 
et videnskabeligt tidsskrift og har dermed gennemgået 
fagfællebedømmelse fra andre forskere indenfor områ-
det. Derudover er studiet ikke bestilt af Krakow Kom-
mune eller andre offentlige institutioner, som er tilfældet 
for flere af de andre studier.  
 

Tiltag i Krakow bymidte 
Der er tre zoner for restriktionerne for biltrafik i Krakow 
bymidte. I zone A er der kun adgang for fodgængere og 
cyklister, i zone B er der desuden adgang for beboere i 
bil og i zone C er der adgang for biler, men ved parke-
ring opkræves afgift.  
 
Szarata et al (2017) analyserer udviklingen på to pladser 
i det centrale Krakow. Omkring 2008 blev der gradvist 
introduceret forskellige tiltag, der hæmmede bilismen 
på pladserne. Heriblandt nedlæggelse af parkerings-
pladser og indlemmelse i zone B.  
 
Desuden analyseres udviklingen omkring Grodzka 
Street, hvilket er en af Krakows ældste gader. I 2013 gik 
gaden fra at være zone B til A, det vil sige at beboere hel-
ler ikke længere har adgang i bil.  
 

Resultater 
Baseret på skatteindbetalinger fra butikker konkluderer 
Szarata et al (2017) at omkringliggende butikkers om-
sætning ikke blev påvirket af restriktionerne i biltrafikken 
(Szarata et al 2017: 756).  
 
Forfatterne konkluderer desuden baseret på spørgeske-
maundersøgelser, at ændringerne omkring de to pladser 
fik flere erhvervsdrivende til at investere i området og fik 
besøgstallet til at stige (Szarata et al 2017: 756). Desu-
den svarer langt størstedelen af erhvervsdrivende at de 
ikke ville genskabe den tidligere situation, hvis de fik mu-
ligheden (Szarata et al 2017: 757). For erhvervsdrivende 
nær Grodszka Street, hvor biltrafikken er mest hæmmet, 
svarer 86% nej. 
 
Overførbarhed til Middelalderbyen 
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Krakow er ikke normalt en by, som København sammen-
ligner sig med og resultaterne fra Krakow kan derfor ikke 
overføres direkte til Middelalderbyen.  
 
Størrelsesmæssigt er Krakow og København dog sam-
menlignelige, og tiltagene undersøgt af Szarata et al er 
en del af et større bilsaneringsprojekt i den gamle bydel i 
indre Krakow, hvilket gør det mere sammenligneligt 
med de påtænkte tiltag i Middelalderbyen. Resultaterne 
vurderes derfor med rimelighed at kunne overføres til 
Middelalderbyen.  
 
Mulige forklaringer af resultatet 

De byer, der har vurderet effekterne for erhvervslivet, har 
fundet positive eller ingen effekter for butikkers omsæt-
ning.  
 
Resultaterne kan forklares af fodgængere og cyklisters 
store betydning for butikkers omsætning. Analyser fra 
London, Toronto, Dublin, Auckland og Bern viser at fod-
gængere og cyklister oftere besøger butikker end bilister 
og på en måned bruger de samlet set flere penge i butik-
kerne (Transport for London uå.; Living streets 2018: 
28,30; Difu 2012: 1-2). Det bekræftes også i en undersø-
gelse af Frederiksbergs handelsstrøg, der viste at fod-
gængere og cyklister står for 66% af forbruget (Frede-
riksberg Kommune 2018). Desuden tyder analyser på, at 
erhvervsdrivende ofte overvurderer hvor mange kunder 
der kommer i bil (Transport for London uå: 7; Living 
Streets 2018: 57).  
 
Lignende resultater ses i en analyse af detailhandlen på 
Nørrebrogade fra 2005 til 2010, hvor biltrafikken blev 
begrænset i 2008. Her ses endda en stigning i liberale 
erhverv sammenlignet med andre hovedgader i Køben-
havn, som Amagerbrogade og Gammelkongevej, der 
ikke havde lignende begrænset biltrafik (Damvad 2013).  
 
Andre analyser peger på at kunder i stigende grad efter-
spørger oplevelser når de handler (Living Streets 2018: 
67, 72-73; COWI 2018: 11; Epinion 2017: 15). Et godt by-
rum styrker erhvervslivet (Living Streets 2018: 57), så 
ved at omdanne areal fra f.eks. parkering eller vej til op-
holdsareal eller udeservering vil flere kunder lokkes til 
området hvilket øger butikkers besøgstal og omsætning. 
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Effekter for håndværkere og varelevering 

Det er vanskeligt at finde evalueringer af konsekvenserne 
for fremkommelighed for håndværkere og varelevering 
ved udenlandske byers tiltag for at begrænse biltrafik. 
Det der findes, er ofte anekdote baseret evidens. Det vil 
sige at det er de gode eksempler, der bliver fremhævet.  
 
Her er to eksempler på hvordan udenlandske håndvær-
kere har reageret på begrænsningerne af biltrafik: 
 

• I Paris benytter en VVS’er, sig af en ladcykel frem-
for varebilen. Han har både sparet tid og penge på 
sine leveringer af opgaver i indre Paris (Cyclop-
lombier 2021). 
 

• I Oslo har en rørlægger suppleret varevognen 
med en el-ladcykel til opgaver i centrum, hvor det 
er lettere at komme frem og finde parkering med 
el-ladcykel. Der er dog problemer med at finde 
opladninger og det er foreløbigt kun som supple-
ment (NRK 2018). 

 
 
Metodisk tilgang til materialet 

Analysen benytter et komparativt analysedesign, der for-
udsætter, at erfaringer fra andre byer er overførbare til 
København og Middelalderbyen.  
 
De udvalgte byer adskiller sig alle fra København på vig-
tige parametre og analysen har derfor fokus på ekstern 
validitet ved overførsel af resultater til Middelalderbyen. 
Det betyder, at der løbende vurderes hvordan forskel-
lene på København og de andre byer forventes at give 
udslag i resultaterne.  
 
 

 
Del 2 - præsentation af udenlandske byers tiltag 

 

Byers arbejde med regulering og begrænsning af biltra-
fik indgår stort set altid i en samlet plan eller pakke af til-
tag, der skal skabe en sammenhængende mobilitet i 
byen. Tiltagene vil ofte både handle om at begrænse 
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biltrafikken og forbedre forhold for gående, cyklister og 
kollektiv trafik. Tiltag for begrænsning af biler er således 
til stede i mange byer verden over. 
 
Erfaringerne fra flere af disse byer indgår ikke i analysen 
idet forvaltningen, som tidligere nævnt, ikke har kend-
skab eller adgang til evalueringer, der vurderer effekten 
af tiltagene for erhvervslivet.  
 
Nogle af byernes tiltag kan dog bruges som inspiration 
for København, både i forhold til omfanget af indgreb og 
specifikke løsninger. I det følgende gennemgås nogle af 
de tiltag, der enten er planlagt eller gennemført i flere 
byer for at begrænse biltrafikken i bymidten. Listen over 
byer er langt fra udtømmende. Nedenstående afsnit er 
eksempler som forvaltningen har fundet ved en littera-
turgennemgang i primo 2021. 
 
Byområder med forbud mod biltrafik  

Flere byer har forbudt biltrafik i større områder omkring 
bymidten. Det afviger dog hvor omfattende forbuddet er 
og hvor store arealer det dækker.  
 

• Biler er forbudt indkørsel til centrale områder i 
Bruxelles, Stockholm, München, Göteborg, Stras-
bourg, Utrecht, Pontevedra og Gronning. Lig-
nende tiltag forventes i Wien (Københavns Kom-
mune 2019, TØI 2020). 

 
• Centrale gader er blevet lukket og planlægges luk-

ket for trafik i Madrid, Paris, Zürich og Dublin (Kø-
benhavns Kommune 2019, TØI 2020). 

 

• Der er forbud mod kørsel med forurenende biler i 
Amsterdam og Milano. I Milano gælder forbuddet 
kun hverdage. Forbuddet indføres gradvist i Am-
sterdam til at inkludere flere biltyper samt et vok-
sende areal (Københavns Kommune 2019) 

 
• De fleste byer har undtagelser, der gælder en eller 

flere formål. Det kan være: varelevering, beboere i 
området, generel erhvervskørsel, nødkørsel, taxaer 
og handicapkørsel.  
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• Beboere med privat parkering må køre ind i det 
bilfri område i München, Bruxelles og Strasbourg 
(TØI 2020).  

 

• Parkeringshuse bygges i udkanten af det bilfri om-
råde i Bruxelles (TØI 2020). 

 
• Der planlægges flere bilfrie områder i byer verden 

over. Fx en ny bydel i Shenzhen, der forventes at 
huse 80.000 beboere (Dezeen 2020). 

 
Betalingszoner 

For at frigøre plads til andre aktiviteter og nedsætte luft-
forurening, har flere byer arbejdet med betalingszoner 
for biltrafik.  
 

• Der er indført trængselsafgiftszoner, hvor bilister 
skal betale for adgang til bymidten i dagtimerne i 
hverdage både i London og Milano (Københavns 
Kommune 2019).  

 

• 79% stemte for indførsel af betalingszonen til en 
folkeafstemning i Milano om emnet (Københavns 
Kommune 2019).  

 

• Der er indført lav-emissionszoner, hvor forure-
nende biler opkræves afgifter for at køre i zonen i 
London og Gent (Københavns Kommune 2019; 
City of Gent 2021) 

 
• I London arbejdes både med en lav-emissions-

zone og en ultra-lav-emissionszone. I Ultra-lav-
emissionszonen skal alle køretøjer betale afgift 
hvorimod kun de mest forurenende skal betale i 
lav-emissionszonen. I 2021 forventes ultra-lav-
emissionszonen udvidet (Københavns Kommune 
2019; CLARS 2021). 

 

• I London er taxier undtaget og beboere har indled-
ningsvist fået rabat på afgiften (Københavns Kom-
mune 2019; CLARS 2021). 
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Parkerings tiltag 

Parkering kan på flere forskellige måder bruges som et 
middel til at påvirke biltrafikken, både ved at nedlægge 
pladser og ved at rykke dem udenfor byen. Her er ud-
valgte eksempler:  
 

• Parkeringspladser fjernes og planlægges fjernet i 
Amsterdam, Oslo og Wien (Københavns Kom-
mune 2019, TØI 2020, Metropole 2020) 

 
• Parkering er blevet forbudt i udvalgte områder i 

München, Stockholm og Rom (TØI 2020, Køben-
havns Kommune 2019, The Guardian 2015) 

 
• For at få bilisterne ud af bilerne tilbyder Pon-

tevedra gratis parkering i udkanten af byen (Kø-
benhavns Kommune 2019) 

 
• Nogle parkeringspladser er reserveret til beboere i 

Stockholm (TØI 2020). 

 
Håndhævelse af restriktioner  

Zonerne med kørselsforbud og afgifter håndhæves for-
skelligt i de ovenstående byer. Her er nogle eksempler 
på de anvendte metoder:  
 

• Ved indkørsel til betalingszonerne registreres 
nummerplader ved vha. kameraer i Ghent og Lon-
don. 

  
• De bilfri områder er markeret på forskellig vis med 

skilte, enkelte barrierer og anden belægning i bl.a. 
Stockholm, Zürich og Nürnberg (TØI 2020). 

 

• Et særligt klistermærke markerer de biler, der har 
lov til at køre i Strasbourgs bilfri område (TØI 
2020).  

 
• Betjente patruljerer fast i Gents bilfri bydel for at 

håndhæve restriktionerne (TØI 2020) 
 

• Et delvist forbud mod kørsel ved dage med meget 
smog i Beijing håndhæves ved, at nummerplader 
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der ender på lige cifre, har adgang på bestemte 
dage og ulige på andre (BBC 2013). 

 
• Et elektronisk kort giver beboere i Bruxelles ad-

gang til den bilfri zone (TØI 2020) 

 
 
Andre tiltag der gør bilisme mindre attraktivt 

Fremfor fuldstændigt at lukke indre dele af byen for bil-
trafik, har flere byer arbejdet med værktøjer der gør det 
mindre attraktivt at vælge bilen. 
  

• Der er indført hastighedsbegrænsninger som 
værktøj for at prioritere bløde trafikanter i større 
områder af Basel, Bruxelles og Zûrich (Køben-
havns Kommune 2019; TØI 2020).  

 

• I Zûrich er der særlige regler for taxaer, hotelgæ-
ster og andre bilister med særlige bevillinger (TØI 
2020) 

 
• I Basel og Zûrich gælder hastighedsbegrænsnin-

gerne centrale dele af byen, hvor Bruxelles har 
nedsat hastigheden i ydre nabolag for at sikre at de 
ikke bliver en smutvej rundt om indre by (Køben-
havns Kommune 2019, TØI 2020) 

 

• Pladsen reserveret til biler på vejene er blevet gjort 
mindre ved at ensrette biltrafikken og nedlægge 
spor i henholdsvis Bruxelles og Utrecht (Køben-
havns Kommune 2019, TØI 2020) 

 
• Der arbejdes med bilfrie søndage i Mexico City og 

Bogota for at give plads til fodgængere, cyklister 
og rekreative aktiviteter (Urban Gateway 2021)  

 
• I Bogota har de bilfri søndage været fast tradition i 

45 år (Inhabitat 2019) 
 
Forbedring af cykel- og gangforhold for at begrænse biltrafik 

Flere byer vælger at forbedre forholdene for andre trans-
portformer end bilen og/eller gør det lettere at benytte 
sig af alternative transportformer. Her er nogle eksem-
pler. 
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• Omdannelsen af vejbaner til fordel for cykelstier 

og fodgængerfelter er tiltag, der ses i byer som 
Dublin, Stockholm, Bruxelles, Nurenberg, Wien, 
Oslo, Strasbourg, Utrecht og Seoul4.  

 

• Abonnementsordning for adgang til dele-cykler, 
elcykler og App, der belønner cyklister med gratis 
billetter til kollektiv transport eller gør det lettere at 
fravælge bilen, er blevet indført i Oslo (TV2 2019), 
Wien (SMILE 2019), og Milano (Københavns Kom-
mune 2019). En test af app’en fra Wien viste at 21% 
af testpersonerne havde reduceret deres brug af 
egen bil. 

 
• Hamborg planlægger at omdanne vejbaner imel-

lem byens parker til korridorer for gående og cykli-
ster (The Guardian 2013). 

 
Varelevering  

Varelevering til de bilfri områder er delvist tilladt i flere 
byer. Her gennemgås forskellige tiltag: 
 

• Varelevering er i Göteborg, Stockholm og Bru-
xelles’ bilfri bydele begrænset til de tidlige mor-
gentimer (Københavns Kommune 2019, TØI 
2020) 

 

• I Zürich er erhvervskørsel tilladt i nogle områder 
om morgenen og andre om eftermiddagen (TØI 
2020). 

 
• Nürenberg tillader varekørsel i et længere tidsrum 

fra aften til næste morgen (European Commission 

2004:31) 

 
• Der er åbnet logistikcentre for ladcykler og elcykler 

i både Prag og Berlin (Civitas 2020a; Civitas 
2020b) 

 

• Parkeringspladser i umiddelbar forlængelse af for-
tovet, der er reserveret til varelevering og taxaer er 

 
4 TØI 2020; European Commission 2014; Accilium 2021; Oslo Kommune 2021; 
Fastcompany 2019 
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anlagt i Utrecht. Om dagen bruges pladserne pri-
mært til af- og pålæsning af lastbiler og om afte-
nen af taxaer. Når de ikke er i brug, er pladsen au-
tomatisk frigivet til fodgængere (Københavns 
Kommune 2019) 

 
 
Ovenstående eksempler er et udsnit af udenlandske til-
tag, som forvaltningen har fundet frem til ved en skrive-
bordsanalyse. Der eksisterer sandsynligvis flere tiltag i 
flere byer. 
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