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Vi tester Stefansgade som grøn trafikvej og lukker for 
gennemkørsel for benzin- og dieselbiler 

 

Kære beboer i Stefansgadekvarteret 

 

I uge 12 anlægger vi på Stefansgade en såkaldt ’grøn trafikvej’ på den 

korte strækning mellem Hørsholmsgade og Krogerupgade. Det gør vi 

for at begrænse den gennemkørende biltrafik på gaden og skabe bedre 

forhold for cyklister og gående.  

En grøn trafikvej består af en sluse på gaden, hvor el- og brintbiler, bus-

ser i rute, cykler og gående kan passere uhindret. På Stefansgade lukker 

den grønne trafikvej dermed for gennemkørsel for benzin- og dieselbi-

ler, også plugin-hybrid-biler, mens det forsat vil være tilladt for el- og 

brintbiler at køre på strækningen. Benzin- og dieselbiler vil forsat kunne 

køre til alle adresser i området, men ikke igennem strækningen med 

den grønne trafikvej.  

Et midlertidigt forsøg 

Stefansgade er udvalgt til forsøget som grøn trafikvej, da gaden ligger i 

et område, som i forvejen har mange ensretninger. Samtidig ligger Ste-

fansgade parallelt med Jagtvej, og gaden kan i dag fungere som genvej 

for bilister, der ønsker at komme hurtigere gennem Nørrebro, når der er 
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trængsel. Vi tester derfor, om gennemkørslen kan begrænses, og tester 

samtidig andre effekter af at lukke gaden for benzin- og dieselbiler. 

Grøn trafikvej er et forsøg, der løber indtil udgangen af 2024. Det er det 

første forsøg med en grøn trafikvej i København, og vi evaluerer derfor 

løbende projektet bl.a. med trafiktællinger og interviews.  

 

Nabo til anlægsarbejdet  

Vi markerer strækningen med grøn trafikvej med nye skilte. Der vil der-

for ikke være fysiske barrierer. Det vil være politiets opgave at håndhæve 

de nye forhold.  

Arbejdet udføres den 21. marts mellem kl. 7.00 – 19.00. Da anlægsarbej-

det kun består i at opsætte nye skilte, vil der være få gener for trafik eller 

med støj, mens arbejdet står på. Vi bestræber os på at minimere ge-

nerne mest muligt.  

Har du spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at kontakte os 

på mail: mobilitet@kk.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen,  
Københavns Kommune 
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