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Stamblad for strækning med signalanlæg 

4 – Tagensvej-linjen 

 

Endepunkterne af Tagensvej-linjen er Emdrup Torv og Nørreport Station - forbundet via Frederiksborg-

vej (mellem Emdrup Torv og Bispebjerg Torv), Tagensvej, Fredensgade, Sølvgade og Nørre Voldgade.    

Mellem Frederik Bajers Plads og Nørreport Station er strækningen identisk med Nørre Allé linjen. Denne 

delstrækning er indeholdt i stamblad "3 – Nørre Alle-linjen". Dette stamblad gælder således kun for 

strækningen mellem Emdrup Torv og Frederik Bajers Plads. 

 

Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes busser prioriteret på strækningen. 

Om morgenen ønskes rejsetiden for busser reduceret 3 min. mod Nørreport og 2 min. mod Emdrup 

Torv. Om eftermiddagen ønskes rejsetiden reduceret 1 minut mod Nørreport og 2 min. mod Emdrup 

Torv. 
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Karakteristika for strækningen 

Strækningen mellem Emdrup Torv og Frederik Bajers Plads er cirka 3,5 km. lang (Strækning mellem Em-

drup Torv og Nørreport er cirka 6 km.)    

Frederiksborgvej er en bred 2-sporet vej. Tagensvej er 4-sporet uden midterrabat fra Bispeberg Torv til 

Frederik Bajers Plads. 

Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer i myldretiderne på strækningen.  

Inden etablering af de midterlagte busbaner i Nørre Campus projektet tog det i morgenmyldretiden 22 

min. for busserne at køre fra Emdrup Torv til Nørreport. I den modsatte retning tog det 18 min. I efter-

middagsmyldretiden tog det 17 min. at køre fra Emdrup Torv til Nørreport, og 19 min. i den modsatte 

retning. Busserne opnår en gevinst ved busbanerne mellem Frederiks Bajers Plads og Sølvtorvet. I perio-

der med megen trafik mod centrum bliver busserne imidlertid forsinket i bilkøen frem mod Frederik 

Bajers Plads. 

Største registrerede fremkommelighedsproblemer for busserne er i morgenmyldretiden på Tagensvej i 

retning mod Nørreport frem mod krydset ved Lygten, hvor hastigheden er under 15 km/t. 

Særlige trængselsudfordringer på strækningen: 

 I krydset Tagensvej/Lygten er der kapacitetsproblemer. Kapacitetsproblemerne giver forsinkelser 

både biler og busser både på Tagensvej og Lygten. 

 I krydset Tagensvej/Hamletsgade er der kapacitetsproblemer (på grund af metroarbejdspladsen i 

Haraldsgade) 

Projekter på strækningen 

På Emdrup Torv ændres afmærkning og signalprogram. 

 

Omkring Haraldsgade bliver trafikafviklingen påvirket af Metro arbejdspladsen. 

Der er planer om at ombygge krydset Tuborgvej/Tagensvej med bundne venstresving fra Tuborgvej.  

Nuværende signalanlæg 

På strækningen mellem Emdrup Torv og Frederik Bajers Plads er der i alt 12 signalanlæg. 
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Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 4 signalanlæg er samordnet på Frederiksborgvej-Tagensvej 
SO_17  – 80/80/60/48 

 7 signalanlæg er samordnet på Tagensvej 
SO_16  – 80/80/70/60 

 1 signalanlæg er samordnet med Nørre Allé 
SO_09 – 100/100/80/70 

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

læg kan være forbundet med ovennævnte samordningskæder i enderne af strækningen eller på tværs af strækningen. 

 
 

 
 

Idéer til at forbedre trafikafviklingen 
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Tiltag der kan implementeres for begrænsede midler: 

 Strækningens signalanlæg besigtiges i myldretiderne med fokus på krydsene med de største kapaci-

tetsproblemer. Ud fra observationerne optimeres trafikafviklingen i de enkelte kryds under hensyn 

til bindingerne i samordningskæderne og ønskerne til at prioritere mellem fodgængere, cykler, bus-

ser og biler. Det vurderes om det vil være fordelagtigt at indføre mere trafikstyring 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 

strækning skal samordningen optimeres på: 

- Frederiksborgvej 

- Tagensvej 

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

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

 På strækningen mellem Emdrup torv og Frederik Bajers Plads optimeres samordningen for busserne, 

så der i højere grad tages hensyn til bussernes stop ved stoppestederne.  Nuværende busprioritering 

gennemgås for at identificere forbedringsmuligheder. 

Øvrige tiltag: 

 På strækningen mellem Jagtvej og Frederik Bajers Plads etableres busbane i retning mod Nørreport, 

så busserne ikke bliver fanget i køen frem mod Frederik Bajers Plads.    

 


