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Stamblad for strækning med signalanlæg  

1 - Kalkbrænderihavnsgade-linjen  

 

Endepunkterne af Kalkbrænderihavnsgade-linjen er Tuborg Havn og Kongens Nytorv - forbundet via 

Strandvejen, Strandøre, Strandpromenaden, Kalkbrænderihavnsgade, Folke Bernadottes Allé, Grønnin-

gen, Store Kongensgade og Bredgade.    

Mellem Oslo Plads og Kongens Nytorv er strækningen identisk med Østerbrogade-linjen. Denne del-

strækning er indeholdt i stamblad "2 – Østerbrogade-linjen". Nærværende stamblad gælder således kun 

for strækningen mellem Tuborg Havn og Oslo Plads. 
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Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes bilerne prioriteret på strækningen. 

Målet er at reducere rejsetiden med 1 min. fra Tuborg Havn til Kongens Nytorv om morgenen. I den 

modsatte retning skal rejsetiden holdes på samme niveau som i dag om morgenen. Om eftermiddagen 

er målet at holde rejsetiden for bilerne på samme niveau som i dag i begge retninger. 

Karakteristika for strækningen 

Strækningen er cirka 6 kilometer lang. 

Vejprofilet varierer på strækningen. Store dele af strækningen er 4-sporet (bl.a. Strandvejen og Kalk-

brænderihavnsgade), men enkelte delstrækninger er kun 2-sporet (bl.a. Strandøre og Strandpromena-

den).  

Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer på strækningen i myldretiden. 

Mellem Tuborg Havn og Oslo Plads er gennemsnitshastigheden for biler: 
- 26 km/t i begge retninger i morgenmyldretiden 
- 33 km/t mod syd i eftermiddagsmyldretiden 
- 25 km/t mod nord i eftermiddagsmyldretiden 

Særlige trængselsudfordringer på strækningen: 

 I krydsene på Kalkbrænderihavnsgade omkring Århusgade og Sundkrogsgade er der kapacitetspro-

blemer i myldretiderne. 

 I krydset Oslo Plads/Folke Bernadottes Allé er der kapacitetsproblemer i myldretiden. I krydset er der 

dosering af trafikken fra Folke Bernadottes Allé for at reducere kødannelser på andre lokaliteter. 

Projekter på strækningen 

Omkring Strandvænget bliver trafikafviklingen påvirket af arbejderne i forbindelse med etablering af 

Nordhavnsvej.  

Trafikken på Kalkbrænderihavnsgade bliver kraftig påvirket af udbygningen af Nordhavnen (nu og i frem-

tiden).  
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Nuværende signalanlæg 

På strækningen er der i alt 11 signalanlæg. 

 

Signalanlæggene på strækningen er forbundet i følgende samordningskæder: 

 3 signalanlæg på Strandvejen  
SO 12 – Omløbstid 80/80/70/60  

 1 signalanlæg på Kalkbrænderihavnsgade/Strandpromenaden - ikke samordnet 
SO 12 – Omløbstid 80/80/70/60 

 6 signalanlæg på Kalkbrænderihavnsgade mellem Sundkrogsgade og Indiakaj 
SO 11 – Omløbstid 80/80/70/60 
(Krydset ved Sundkrogsgade har et ekstra program med 100 sek. omløbstid) 

 1 signalanlæg samordnet med Oslo Plads 
SO 10 – 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. 
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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 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: 
- Strandvejen 
- Kalkbrænderihavnsgade  
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. 
 

 I krydset Oslo Plads/Folke Bernadottes Allé skal i signalprogrammet sikres gode forhold for svingbe-
vægelser mellem Folke Bernadottes Allé og Grønningen under hensyn til ønskerne om også at priori-
tere trafikken på Oslo Plads.  
 

Øvrige tiltag: 

 I fremtiden skal sikres, at der både er god adgang til og fra den udbyggede Nordhavn, samtidig med 
at fremkommeligheden på Kalkbrænderihavnsgade holdes på det nuværende niveau. Dette kræver 
en særlig indsats.  
 

 VISSIM simulering kan benyttes som udgangspunkt for optimering af trafikafviklingen på hele Kalk-
brænderihavnsgade, hvor der i modelarbejdet tages højde for den ændrede trafikbelastning på 
grund af Nordhavnsvej og udbygningen af Nordhavnen.   

 

 Generelt kan etableres sidevejstrafikstyring i krydsene på strækningen, så sidevejene ikke får grønt i 
unødig lang tid, og overskydende grøntid tildeles Kalkbrænderihavnsgade. 
 

 Krydset ved Marmormolen blev oprindeligt projekteret med trafikstyring, men trafikstyringen er 
aldrig blevet implementeret. Som nævnt ovenfor kan trafikstyring sikre at sidevejen ikke får grønt i 
unødig lang tid. 
 

 I krydset Oslo Plads/Folke Bernadottes Allé kan eventuelt etableres 2 svingbaner fra Grønningen 
mod Folke Bernadottes Allé. 
 

 


