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Stamblad for strækning med signalanlæg  

6 – Åboulevard-linjen 

 

Endepunkterne af strækningen er Utterslevmose og Amager Boulevard. 

Åboulevard-linjen er delt op i to etaper: 

Etape 1 inkluderer Gyldenløvesgade, H.C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard.  

Etape 2 inkluderer Hareskovej, Borups Alle, Bispeengbuen, Ågade, og Åboulevard  

 

 

 

Etape 2 

Etape 1 
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Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes bilerne prioriteret på strækningen mellem Utterslev 

Mose og Rådhuspladsen. Om morgenen er målet at rejsetiden mod Rådhuspladsen reduceres med  2 min. 

I den modsatte retning er målet at rejsetiden skal være på samme niveau. Om eftermiddagen er målet at 

rejsetiden skal reduceres med  1 min. i begge retninger. 

Busserne ønskes også prioriteret på dele af strækningen omkring Gyldennløvesgade og Amager Boule-

vard. 

Cyklisterne ønskes også prioriteret på Amager Boulevard 

Karakteristika for strækningen 

Strækningen er cirka 8 kilometer lang og er en vigtig radial forbindelse. 

Vejprofilet på hele strækningen er bredt med 4-6 kørespor. 

Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer på strækningen. 

For cyklister er gennemsnitshastigheden 14 km/t mellem Bispeengbuen og Amagerbrogade. 

For busser er der kapacitetsproblemer på H.C. Andersen Boulevard mellem Nørre Voldgade og Vesterbro-

gade, hvor bussernes hastighed er under 15 km/t. 

For biler er rejsetiden fra Utterslev Mose til Rådhuspladsen 18 min. i begge myldretider. I den modsatte 

retning er rejsetiden 14 min. i morgenmyldretiden og 11 min. i eftermiddagsmyldretiden.  

Særlige kapacitetsudfordringer på strækningen: 

- I krydset Ågade/Jagtvej er der kapacitetsproblemer 

- I krydet Gyldenløvesgade/Nørre Søgade er der kapacitetsproblemer 

- I krydset Gyldenløvesgade/Nørre Farimagsgade er der kapacitetsproblemer 

- I krydset H.C. Andersen Boulevard/Stormgade er der kapacitetsproblemer 

Projekter på strækningen 

Etape 1 på  Åboulevard-linjen er gennemført, hvor trafikafviklingen er simuleret, analyseret og optimeret. 

Ud fra dette er nye signalprogrammer, offset tider og programindkoblingstidspunker blevet implemente-

ret i foråret 2015. Over sommeren 2015 pågår der småjusteringer af den nye signaloptimering og resulta-

ter på rejsetider forventes i løbet af efteråret 2015. 
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Nuværende signalanlæg 

 

 

På hele strækningen er der 29 signalanlæg. 

Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 13 signalanlæg er sammenordnet på H. C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard (Etape 1) 
SO_ 04 – Omløbstid 100/100/80 
SO_ 03 – Omløbstid 100/100/80 
 

 16 signalanlæg samordnet på Bispeengbuen, Hareskovej, Borups Alle, Åboulevard og Hareskovvej 
(Etape 2) 
SO_ 21 – Omløbstid 100/100/80/70 
SO_ 20 – Omløbstid 100/100/80/70 

 
I dette stamblad er udelukkende beskrevet bindingerne mellem signalanlæggene på den specifikke strækning. Andre signalanlæg 

kan være forbundet med ovennævnte samordningskæder i enderne af strækningen eller på tværs af strækningen. 
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Idéer til at forbedre trafikafviklingen 

Tiltag der kan implementeres for begrænsede midler: 

 Alle signalanlæg besigtiges i myldretiderne, og ud fra observationerne optimeres trafikafviklingen i de 

enkelte kryds under hensyn til bindingerne i samordningskæderne og ønskerne til at prioritere mellem 

fodgængere, cykler, busser og biler. Det vurderes om det vil være fordelagtigt at indføre mere trafik-

styring i krydsene både i og udenfor myldretiderne. 

 For samordningskæder sørges for at samordningerne er optimeret ud fra ønskerne til prioriteringer. 

Dokumentation i form af vej/tid-diagrammer for alle signalprogrammer føres ajour. For denne stræk-

ning skal samordningen optimeres på: 

- Hareskovvej 

- Borups Allé 

- Ågade 

- Åboulevarden 

Det vurderes om opdelingen i eksisterende samordningskæder er hensigtsmæssig eller om trafikafvik-

lingen vil blive bedre med en anden opdeling både i og udenfor myldretiderne. 

Øvrige tiltag: 

 Der implementeres trafikstyret programvalg på hele eller dele af strækningen fra Utterslev Mose til 

Søerne. Programmet skal sørge for bedre udnyttelse af kapaciteten på strækningen. I programmet skal 

også tages højde for at Jagtvej skal kunne tildeles mere grøntid i perioder med kapacitetsoverskud på 

Åboulevarden 

 Som alternativ til trafikstyret programvalg kan etableres adaptiv signalstyring på hele eller dele af 

strækningen   

 


