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Stamblad for strækning med signalanlæg  

12 – Ring 2-linjen 

Endepunkterne for strækningen er Folehaven og Tuborg Havn. 

Strækningen inkluderer Vigerslevvej, Ålholmvej, Grøndals Parkvej, Rebildvej, Hulgårdsvej, Tomsgårdsvej 

og Tuborgvej. Dele af Tuborgvej forløber gennem Gentofte Kommune. 

 

Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes biler prioriteret på strækningen.  

I morgenmyldretiden ønskes rejsetiden for bilerne reduceret med 1 minut på strækningen fra Folehaven 

til Borups Allé. Fra Borups Allé til Tuborg Havn skal rejsetiden holdes på samme niveau. I den modsatte 

retning er det målet at forbedre rejsetiden med 1 minut fra Tuborg Havn til Borups Allé, og på resten af 

vejen mod Folehaven skal rejsetiden holdes på samme niveau. 

I eftermiddagsmyldretiden er det også målet at reducere rejsetiden fra Tuborg Havn til Borups Allé med 1 

minut, og på øvrige delstrækninger skal rejsetiden holdes på samme niveau. 
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Karakteristika for strækningen 

Strækningen er cirka 11,5 kilometer lang.   

Tværprofilet varierer på strækningen, men på størstedelen af strækningen er profilet en forholdsvis bred 

4-sporet vej. 

Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer i myldretiderne på strækningen.  

I morgenmyldretiden er rejsetiden fra Tuborg Havn til Borups Allé 12 min. (gennemsnitshastighed på 27 

km/t) – og rejsetiden i den modsatte retning er 17 min. (gennemsnitshastighed på 18 km/t). Fra Borups 

Allé til Folehaven er rejsetiden 14 min. (gennemsnitshastighed på 28 km/t) – rejsetiden i den modsatte 

retning er 20 min. (gennemsnitshastighed på 20 km/t). 

I eftermiddagsmyldretiden er rejsetiden fra Tuborg Havn til Borups Allé 15 min. (gennemsnitshastighed på 

21 km/t) – og rejsetiden i den modsatte retning er 16 min. (gennemsnitshastighed på 20 km/t). Fra Borups 

Allé til Folehaven er rejsetiden 15 min. (gennemsnitshastighed på 26 km/t) – rejsetiden i den modsatte 

retning er 16 min (gennemsnitshastighed på 24 km/t). 

Særlig kapacitetsudfordringer på strækningen: 

- I krydset Folehaven/Vigerslevvej 

- I krydset Vigerslevvej/Vigerslev Allé er der kapacitetsproblemer 

- I krydset Peter Bangsvej/Grøndals Parkvej er der kapacitetsproblemer 

- I krydset Sallingvej/Rebildvej er der kapacitetsproblemer 

- I krydset Hulgårdsvej/Borups Allé er der kapacitetsproblemer 

- I krydset Tomsgårdsvej/Frederikssundsvej er der kapacitetsproblemer 

- I krydset Tuborgvej/Lyngbyvej er der kapacitetsproblemer 

Projekter på strækningen 

Krydset Peter Bangsvej/Grøndals Parkvej ombygges med separatregulerede venstresving (sikkerhedspro-

jekt) 

Der er etableret et nyt signalanlæg ved Bispebjerg Hospital (Vestre Længdevej). 
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Nuværende signalanlæg 
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På hele strækningen er der i Københavns Kommune 25 signalanlæg. 

Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 1 signalanlæg er samordnet på Folehaven (30.07) 
SO30 – Omløbstid 80/80/70/60 

 10 signalanlæg er samordnet på Vigerslevvej, Ålholmvej, Grøndals Parkvej 
SO29 – Omløbstid 80/80/70/60 

SO26 – Omløbstid 80/80/70/60  

 5 signalanlæg er samordnet på Hulgårdsvej 

SO23 – Omløbstid 100/100/70/60 

 8 signalanlæg er samordnet på Tomsgårdsvej og Tuborgvej 

SO17- Omløbstid 80/80/70/60 

SO15- Omløbstid 80/80/70/60 

 1 signalanlæg er samordnet med Strandvejen  
SO12- Omløbstid 80/80/70/60 
 

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. 

Idéer til at forbedre trafikafviklingen 

Tiltag der kan implementeres for begrænsede midler: 

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

citetsproblemer. Ud fra observationerne optimeres trafikafviklingen i de enkelte kryds under hen-

syn 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 trafikstyring i krydsene 

både i og udenfor myldretiderne. 

 For samordningskæder sørges for at samordningerne er optimeret ud fra ønskerne til prioriterin-
ger. Dokumentation i form af vej/tid-diagrammer for alle signalprogrammer føres ajour. For den-
ne strækning skal samordningen optimeres på: 
- Vigerslevvej  
- Ålholmvej  
- Grøndals Parkvej  
- Hulgårdsvej  
- Tomsgårdsvej 
- Tuborgvej 
Det vurderes om opdelingen i eksisterende samordningskæder er hensigtsmæssig eller om trafik-
afviklingen vil blive bedre med en anden opdeling både i og udenfor myldretiderne. 
 

Øvrige tiltag: 
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 På delstrækninger kan etableres adaptiv signalstyring f.eks. på Tomsgårdsvej. 
 

 

 


