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1 Indledning 
Siden 2017 har Via Trafik gennemført en række undersøgelser, der ud fra forskellige trafikale 
scenarier og typer af restriktioner har undersøgt konsekvenserne ved at begrænse biltrafikkens 
adgang til Middelalderbyen i Indre By i København. Som en del af analyserne har der været fokus 
på, hvilke konsekvenser denne adgangsbegrænsning har for trafiksituationen på vejene rundt 
om Middelalderbyen. 
 
Københavns Kommune har i den forbindelse anmodet Via Trafik om at udarbejde dette 
opsamlingsnotat, der sammenfatter hovedpointerne ved at begrænse biltrafikkens adgang til 
Middelalderbyen med fokus på de trafikale konsekvenser for vejene omkring Middelalderbyen. 
 
 

 
Figur 1.1. Illustration af Indre By i det centrale København med (orange) markering af Middelalderbyen. 

 

 Grundlag og forudsætninger 

Nærværende notat inddrager og sammenfatter eksisterende viden og dokumentation fra 
tidligere undersøgelser foretaget af Via Trafik. Der er således ikke foretaget nye analyser med 
betydning for allerede fremlagte konklusioner og anbefalinger. 
 

INDRE BY 

Middelalderbyen 
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Som grundlag for notatet er følgende Via Trafik-notater anvendt: 
 

• Trafikal redegørelse af Middelalderbyen – Analyse     16/06/2017 

• Trafikal terrorsikring af Middelalderbyen – Kortlægning og analyse  27/06/2018 

• Trafikal terrorsikring af Middelalderbyen – Sikring og procedure   27/06/2018 

• Trafikal terrorsikring af Middelalderbyen – Scenarier og effekter   27/06/2018 

• Fredeliggørelse af Middelalderbyen – Begrænsning af biltrafik   01/10/2018 

• Mindre biltrafik i Middelalderbyen – Begrænsning af biltrafik gennem skiltning 07/01/2019 

• Mindre biltrafik i Middelalderbyen – Løsningsforslag og konsekvensanalyse 13/03/2020 
 
Sammenhæng mellem analyser 
Det bemærkes, at nærværende notat alene omhandler konsekvenserne ved 
adgangsbegrænsning til selve Middelalderbyen værende den helt centrale del af Indre By i 
København. Ovennævnte analyser for Middelalderbyen tager afsæt i, at en række betydende 
veje rundt om Middelalderbyen fortsat holdes åbne for gennemkørende trafik. Det gælder bl.a. 
Bremerholmen, Stormgade, Nørre Voldgade, H.C. Andersens Boulevard og Christians Brygge. 
 
Analyserne for Middelalderbyen adskiller sig således fx fra mobilitetsanalysen for Reduktion af 
biltrafik og tung trafik i Indre By og Brokvartererne (Via Trafik, 2021), som har undersøgt 
konsekvenserne ved oprettelse af trafikøer, grønne veje samt omprioritering af veje for at 
reducere mængden af gennemkørende biltrafik og tung trafik i hele Indre By. Dette omfatter 
bl.a. lukning af Bremerholmen, Stormgade, Christians Brygge m.fl. for gennemkørende trafik. 
Mobilitetsanalysen skeler her til foreslåede ændringer på vejnettet, som er beskrevet i 
Trafiksaneringsplan for Indre By i København i forbindelse med etablering af Østlig Ringvej (COWI 
& LYTT, 2020). Tilsvarende adskiller analyserne for Middelalderbyen sig fra trafikanalysen for 
Metropolzonen (Via Trafik, 2020), som behandler de trafikale konsekvenser af en række større 
udviklingsprojekter i Metropolzonen værende området på den sydvestlige side af H.C. 
Andersens Boulevard. 
 
Scenarier 
Der er i nærværende notat ikke foretaget konsekvensvurderinger opdelt på forskellige scenarier 
for ”adgangsbegrænsningsniveauet”, dvs. hvordan trafikken kan forventes at ændre sig, 
afhængigt af hvor restriktiv adgangsbegrænsningen til Middelalderbyen bliver. Der er således 
alene foretaget vurdering af en situation med og uden adgangsbegrænsning. For detaljerede 
vurderinger af de forskellige scenarier henvises til ovennævnte notater for Middelalderbyen. 
 

2 Nuværende trafik i Middelalderbyen 
Fra Via Trafiks tidligere undersøgelser er det vurderingen, at der dagligt kører i omegnen af 
15.000 køretøjer ind i Middelalderbyen. Det er især Nørregade, Rådhusstræde og Højbro, der 
bruges som adgangsveje for at komme ind i Middelalderbyen. 
 
Trafikalt er Middelalderbyen karakteriseret ved at bestå af mange små gader, hvoraf 
hovedparten er ensrettede. Trafikstrukturen medfører, at det stort set ikke er muligt at benytte 
Middelalderbyen som smutvej mellem de overordnede veje i Indre By. Pga. denne struktur, bl.a. 
med mange ensrettede gader, vurderes mængden af gennemkørende trafik at være yderst 
begrænset. Trafikken i Middelalderbyen er således hovedsageligt relateret til et specifikt ærinde 
eller destination i bydelen. Dette afspejles især i parkeringsbehovet, idet undersøgelser viser, at 
der er stort pres på den offentligt tilgængelige parkering midt på dagen. På de offentlige pladser 
er belægningsgraden på 106 % mod 70 % i P-husene. Samlet er det vurderingen, at omkring 80 
% af de offentligt tilgængelige P-pladser i Middelalderbyen benyttes midt på dagen. 
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På en række steder rundt om i Middelalderbyen er der ud fra video foretaget registreringer af 
køretøjstyperne, der færdes i området. Registreringerne viser, at ca. 61 % af køretøjerne er 
personbiler, 23 % varebiler, 11 % taxier, 2 % lastbiler og 2 % busser. Den sidste procent er bl.a. 
renovationsbiler, beredskab o.l. Undersøgelsen viser desuden, at trafikintensiteten i 
Middelalderbyen er størst omkring middag i tidsrummet fra kl. 11-12, dvs. udenfor de 
traditionelle myldretidsperioder morgen og eftermiddag, hvilket stemmer overens med 
undersøgelsen for parkeringsbehovet i bydelen. 
 

 
Figur 2.1. Registreret køretøjsfordeling i Middelalderbyen. (Via Trafik, 2018) 

 
Ud fra 1) en spørgeskemaundersøgelse om bilisternes ærinde i Middelalderbyen, 2) en 
parkeringsundersøgelse for de bilister, der holder parkeret på offentlige parkeringspladser, og 3) 
registrering af køretøjstyperne, der færdes i bydelen, er der foretaget en vurdering af forskellige 
kørselsformåls andel af totaltrafikken i bydelen. Her er fordelingen vurderet til: 
 

• Drift (fx beredskab, renovation, renhold, gartnere)    < 1 % 

• Beboere og privat parkering (privat parkering, beboere)   20-40 % 

• Arbejdskørsel (håndværkere, varelevering til butikker, ansatte)  40-60 % 

• Personbefordring (fx invalidekørsel, sygetransport, taxi, delebiler)  10-15 % 

• Ærindekørsel (fx kunder, liberale erhverv, gæster, turister, fritidskørsel) 20-40 % 
 
Kategorierne kan ses at overlappe hinanden, så den samlede procentandel kan overstige 100 %. 
Dette skyldes bl.a., at privat parkering i princippet også kan henføres til fx beboerparkering eller 
ærindekørsel. Det ses også, at der i dag er en relativ stor andel af trafikken i Middelalderbyen, 
som omfatter fx kørsel til privat gårdparkering, håndværkerkørsel, vareleveringer m.m., der 
fortsat har behov for adgang til bydelen. 
 

3 Konsekvenser ved adgangsbegrænsning 

 Overflytning af trafik til det omkringliggende vejnet 

Som tidligere beskrevet vurderes mængden af gennemkørende trafik i Middelalderbyen at være 
yderst begrænset pga. områdets nuværende trafikstruktur, der ikke egner sig til gennemkørsel. 
Overflytning af eventuel gennemkørende trafik som følge af, at biltrafikkens adgang til 
Middelalderbyen begrænses, vurderes altså at medføre en marginal stigning i trafikmængderne 
på vejene omkring bydelen, der allerede i dag afvikler store trafikmængder, og derfor er 
indrettet til at håndtere og afvikle sådanne trafikmængder. 
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Ovenstående vurdering understøttes af en undersøgelse fra Københavns Kommune af de Bilfrie 
Dage i 2005 1), hvor politiet ikke registrerede nogen store trafikale ændringer på de større gader 
uden for Middelalderbyen. 
 
Samlet er det således vurderingen, at biltrafikken, der kører ind i Middelalderbyen, allerede i dag 
kører på vejene omkring bydelen, hvorfra de finder den mest optimale adgangsvej ind i området 
ift. deres destination. Dvs. at der ikke forventes øget trafik på vejene omkring Middelalderbyen, 
da biltrafikken allerede i dag færdes på de omkringliggende veje. Adgangsbegrænsningen 
forventes således ikke at medføre flere biler, men blot et ændret kørselsmønster, da biltrafikken 
i højere grad vil søge mod P-husene i periferien frem for at dreje ind i Middelalderbyen. 
 
Ovenstående kan bedst illustreres med en simpel figur, der eksempelvis viser en bilist, som i dag 
kan dreje til højre fra Nørre Voldgade ad Teglgårdsstræde ind i Middelalderbyen, til venstre ad 
Sankt Peders Stræde og til venstre ad Larslejsstræde for at parkere langs kantstenen (blå linje). 
Ved at begrænse adgangen til Middelalderbyen, er bilisten i stedet nødt til at parkere uden for 
afgrænsningen, fx ved at fortsætte videre ad Nørre Voldgade, dreje til venstre ved Linnésgade 
og parkere i P-huset under Israels Plads (grøn linje). 
 

 
Figur 3.1. Eksempel på bilist, der i førsituationen har adgang til Middelalderbyen (tv.), men i eftersituationen 
med adgangsbegrænsning er nødt til at parkere i periferien (th.) – i dette tilfælde i P-huset ved Israels Plads. 

 

 Afledte effekter 

Selvom der ikke vurderes at være udfordringer forbundet med overflytning af gennemkørende 
trafik og trafik med mål inde i Middelalderbyen til de større veje omkring bydelen, kan der peges 
på andre afledte konsekvenser ved at begrænse biltrafikkens adgang til bydelen. 

 

 
1) Københavns Kommune (2005). Evaluering af Miljøtrafikugen og Bilfrie Dage, november 2005. 
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Bilister, der fremover ikke vil, eller må køre ind i middelalderbyen, kan forventes at gøre en af 
følgende tre ting: 
 

• Undlade at udføre turen 

• Skifte til cykel eller kollektiv trafik 
• Parkere uden for området og gå ind i middelalderbyen. 

 

3.2.1 Ændret trafikmønster 

Der vil bl.a. være risiko for, at bilister, der ikke længere kan/må køre ind i Middelalderbyen for at 
parkere, i stedet vil søge efter parkering i de mindre gader uden for afgrænsningen. Her tænkes 
særligt på områderne: 
 

• Nyhavn og Havnegade mod øst 

• Ved søerne og P-huset under Israels Plads mod vest 

• Adelgade, Dronningens Tværgade og Landgreven mod nord. 
 
Dette kan potentielt medføre en stigning i trafikken på de mindre gader i ovennævnte områder. 
Med de nuværende data er det dog ikke muligt at vurdere hvor meget mere trafik, dette evt. vil 
generere. 
 
Som følge af adgangsbegrænsningen og deraf ændret behov for at søge efter parkering, vil der 
potentielt også ske mindre ændringer i svingbevægelserne i enkelte kryds, fordi bilister, der i 
stedet for at køre til Middelalderbyen, søger mod P-husene i periferien af Middelalderbyen. For 
at minimere de trafikale gener på de omkringliggende veje, bør signalerne tilpasses de nye 
trafikstrømme. 
 

3.2.2 Skift til andre transportmidler 

Som følge af adgangsbegrænsningen vurderes det, at nogle bilister vil skifte til andre 
transportmidler (eller helt undlade turen), hvilket vil være med til at modsvare en del af det 
ændrede kørselsmønster. Dvs. at det ændrede kørselsmønster fra biler, der vil søge mod P-
husene i og omkring Middelalderbyen, i vid udstrækning kan forventes at blive opvejet af de 
bilture, der forsvinder pga. skift til andre transportmidler (eller færre ture). 
 
Afhængigt af hvor restriktiv adgangsbegrænsningen til Middelalderbyen bliver, er det 
forventningen, at 5-10 % vil undlade at køre turen, mens 10-50 % vil skifte til cykel eller kollektiv 
trafik. 
 

 Konklusion 

Begrænsning af biltrafikken i Middelalderbyen vil have marginal indvirkning på mængden af 
trafik på de omkringliggende veje. Der kan muligvis spores mindre ændringer i trafikmønsteret, 
idet nogle bilister vil søge at parkere andre steder. Ændringer i trafikmønsteret kan i vid 
udstrækning forventes opvejet af de bilture, der forsvinder pga. skift til andre transportmidler 
som følge af adgangsbegrænsningerne til middelalderbyen.  
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vis du selv ligger inde med gode billeder til generelt behov, så send  


