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Center for Trafik 
postboks 450 
1505 København V 
trafik@tmf.kk.dk 

Ansøgning om trafiktælling for Italiensvej (nordgående del) 
På vegne af 3 grundejerforeninger (Rugbakken, Landlyst og Fredenshøj) vil vi hermed gerne ansøge Københavns 

Kommune om at få foretaget en trafiktælling for Italiensvej nordlige del (gående retning fra Engvej til Backersvej) 

med henblik på at kommunen overtager ansvaret for vedligehold af vejen. Se nedenstående tegning, hvor 

vejstykket er afmærket mellem de røde pile. 

 

Begrundelser for ansøgningen er anført nedenfor: 

 Det er vores vurdering, at den gennemkørende trafik er over 50% jf. 

http://www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/aendringer-paa-veje/aendringer-paa-private-

faellesveje/trafiktaelling-paa-private-faellesveje 

 Italiensvej benyttes i øget omfang til pendler parkering samt langtidsparkering for rejsende der skal videre til 

lufthaven på forretningsrejse eller ferie. Biler er ofte parkeret for uger ad gangen, og vi mener ikke det kan 

være rimeligt at vi private grundejere skal betale for vejvedligehold af et offentligt parkerings/pendlerareal. 

 Der er ingen rimelighed i, at Italiensvejs sydlige del (gående fra Backersvej til Engvej) er offentlig vej, mens 

modsatte side af vejen er privat fællesvej.  

 Den offentlige transports busser i har i mange år slidt på Italiensvejs i nordlige del selvom busserne er 

nedlagt for år siden.  

 Der må være en kommunal opgave og i kommunens interesse at parkeringsarealet langs Italiensvej fortsat 

kan benyttes af pendlere, som parkerer bilen og tager metroen ind til byen, da det er med til at reducere 

antallet af biler og forurening i indre by. Det er derfor kun rimeligt at kommunen overtager vejvedligeholdet 

for Italiensvejs nordlige del. 

Vi er indforstået med de regler, som gælder for at få foretaget en trafiktælling, herunder at vi skal betale for 

trafiktællingen, såfremt den gennemkørende trafik er mindre end 25%.  
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Vedlagte bilag 1 er dokumentation i form af underskrifter for de grundejere, som er berørt af vejstykket, som vi 

ansøger om trafiktælling for (PDF scan indsendt sammen med denne ansøgning). Som det fremgår af 

underskrifterne, er det mere 2/3 af vejens grundejere, som ønsker tællingen foretaget – se bilag 1. 

Vi ser frem til at høre fra Jer snarest og modtage tilbud om trafiktællingen. 

På vegne af vores grundejerforeninger 

 

John Holmer Nielsen, formand G/F Rugbakken 

Kenneth Majkjær Mikkelsen, Formand G/F Fredenshøj 

Ole Wenkens, Formand G/F Landlyst 
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Bilag 1: Underskrifter fra grundejere på Italiensvej nordgående del 
 

 


