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Stamblad for strækning med signalanlæg  

5 – Nørrebro-linjen 

 

Endepunkterne for denne strækning er Husum Torv og Nørreport Station. Nørrebro-linjen inkluderer Fre-

derikssundsvej, Nørrebrogade og Frederiksborgade. 

 

 

Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes busserne prioriteret på hele strækningen mellem Hu-

sum Torv og Nørreport station. Om morgenen ønskes rejsetiden for busser reduceret med 3 min. i begge 

retninger. Om Eftermiddag ønskes rejsetiden for busser reduceret med  2 min. mod Nørreport. og 2-3 

min. mod Husum Torv. 

Cykler ønskes også prioriteret på strækning mellem Tomsgårdsvej og Nørreport. Målet er at reducere rej-

setiden for cyklisterne i begge retninger hele døgnet med cirka 1,5 minut. 
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Karakteristika for strækningen 

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

Vejprofilet varierer på strækningen. Størstedelen af strækningen er 2-sporet med busbaner på delstræk-

ninger. Nørrebrogade er lukket for gennemkørende biltrafik.   

Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer i myldretiderne på strækningen.  

For cykler tager det 16 min. at køre mellem Tomsgårdsvej og Nørreport Station - svarende til en gennem-

snitshastighed på 16 km/t. 

For busser er der stor variation i rejsetiderne. I begge myldretider tager det mellem 18 og 27 minutter for 

busserne at køre mellem Husum Torv og Nørreport Station.  I den modsatte retning tager turen mellem 20 

og 25 minutter. På størstedelen af strækningen er bussernes hastighed mellem 15 og 25 km/t. Største 

fremkommelighedsproblemer for busserne, er omkring Nørrebro Station i retning mod Husum Torv – her 

er hastigheden under 15 km/t. 

Særlige trængselsudfordringer på strækningen: 

 På Frederikssundsvej i de 3 tætliggende kryds ved Borups Allé og Utterslevvej er der kapacitetspro-

blemer. 

 I krydset Frederikssundsvej/Tomsgårdsvej er der kapacitetsproblemer. 

 

Projekter på strækningen 

På Frederikssundvej implementeres højklasset busløsning med busprioritering af samtlige signalanlæg 

samt busbaner på en del af strækningen.  

Dette projekt forventes efterfulgt af busprojekt omkring Nørrebro station, hvor der lukkes for gennemkø-

rende biltrafik på Nørrebrogade helt oppe ved jernbanebroen ved Nørrebro station. 

På Nørrebrogade overvejes at nedlægge enkelte signalanlæg, hvor trafikken fra sidevejene er begrænset. 
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Nuværende signalanlæg 

På strækningen er der i alt 28 signalanlæg. 

 

Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 2 signalanlæg er samordnet på Frederikssundsvej 
SO_22– 90/90/70/60 

 2 signalanlæg er samordnet på Frederikssundsvej 
SO_22 – 80/80/70/60 

 3 signalanlæg er samordnet på Frederikssundsvej 
SO_22 – 80/80/70/60 

 19 signalanlæg er samordnet på Frederikssundsvej/Nørrebrogade 
SO_22 – 80/80/70/60 

SO_19 – 80/80/70/60 

SO_18– 80/80/70/60 

 2 signalanlæg er samordnet på Frederiksborggade 

SO_05– 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. 
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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: 

- Nørrebrogade  

-Frederiksborggade 

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. 

 Særligt på strækningen skal vurderes forbedringmuligheder for den grønne bølge for cyklister på 
Nørrebrogade - set i sammenhæng med den kommende lukning for biltrafik ved Nørrebro station. 
 

Øvrige tiltag: 

 Det undersøges om enkelte signalanlæg på Nørrebrogade kan nedlægges under hensyn til frem-
kommelighed og trafiksikkerhed – for eksempel kan overvejes at nedlægge signalanlægget ved 
Sortedams Dosseringen. 
 

 Grøn bølge for cyklister på strækning mellem Runndelen og Dronning Søgaderne optimeres 
 

 


