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Stamblad for strækning med signalanlæg  

2 - Østerbrogade-linjen 

 

Endepunkterne af strækningen er Svanemøllen og Kongens Nytorv.   

Østerbrogade-linjen inkluderer Svanemøllebro, Østerbrogade, Dag Hammarskjolds Alle, Oslo Plads, Store 

Kongensgade, Bredgade og Kongens Nytorv. Cykler ønskes også prioriteret på Ryvangs Allé mellem Tu-

borgvej og Svanemøllen (Der er dog ingen signalanlæg på denne strækning).   

 

Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes cyklister prioriteret mellem Tuborgvej og Kgs. Nytorv . 

Målet er at reducere rejsetiden for cyklisterne med 2 minutter i begge retninger hele døgnet. 

Fra Svanemøllen til Kongens Nytorv ønskes busser prioriteret. Om morgenen ønskes rejsetiden for busser 

reduceret med 1 min. i begge retninger. Om eftermiddag ønskes rejsetiden for busser reduceret med 1 

min. mod Kgs. Nytorv og 2 min. mod Svanemøllen. 

Desuden ønskes også bilerne prioriteret på strækningen fra Oslo Plads til Kongens Nytorv (som en del af 

Kalkrænderihavnsgade-linjen). 
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Karakteristika for strækningen 

Strækningen er cirka 6 kilometer lang.   

Vejprofilet varierer på strækningen. Store dele af strækningen er 4-sporet (bl.a. yderste del af Østerbro-

gade og Dag Hammerskjolds Allé), men enkelte delstrækninger er kun 2-sporet (bl.a. Østerbrogade mel-

lem Gunnar Nu Hansens Plads og Trianglen).  

Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer i myldretiderne på strækningen.  

For cykler tager det 20 min. at køre mellem Tuborgvej og Kongens Nytorv - svarende til en gennemsnits-

hastighed på 17 km/t. 

For busser tager det 15 min. at køre fra Svanemøllen til Kongens Nytorv i begge myldretider. I den mod-

satte retning tager det 14 min. i morgenmyldretiden og 16 min. i eftermiddagsmyldretiden. Største frem-

kommelighedsproblemer for busserne er på Store Kongensgade, hvor hastigheden er under 15 km/t i 

morgenmyldretiden. 

For bilerne er gennemsnitshastigheden cirka 17 km/t i begge retninger på strækningen mellem Oslo Plads 

og Kongens Nytorv. 

Særlige trængselsudfordringer på strækningen: 

 Ved Trianglen er der kapacitetsproblemer både i og udenfor myldretiden 

 På Dag Hammerskjolds Allé er der kapacitetsproblemer i krydset ved Kristianiagade, idet der kun er 1 

vognbane for biler forbi Metro arbejdspladsen i retning mod Kongens Nytorv 

 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. 

 På Store Kongensgade er der kapacitetsproblemer, der blandt andet skyldes en kombination af Metro 

arbejderne på Kongens Nytorv, andre anlægsarbejder og ulovligt parkerede biler. 

 På Bredgade er der kapacitetsproblemer i krydset ved Sankt Annæ Plads, idet der kun er 1 vognbane 

for ligeudkørende på Bredgade igennem krydset 

Projekter på strækningen 

Omkring Svanemøllen Station er trafikafviklingen påvirket af anlægsarbejderne i forbindelse med etable-

ring af Nordhavnsvej. 

Samordningen på Østerbrogade mellem Svanemøllen og Lille Triangel indgår i projektet "Grøn Bølge 2,0", 
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hvor der især er fokus på cyklisternes fremkommelighed. I projektet overvejes at implementere det adap-

tive signalsystem "Imflow" på strækningen. 

Strækningen mellem Lille Tranglen og Kongens Nytorv indgår i Compass 4D projekt, hvor busserne priori-

teres. 

Ved Oslo Plads gives dynamisk prioritering af cykler. 

Både ved Trianglen, Oslo Plads og Kongens Nytorv påvirkes trafikafviklingen af Metro-arbejdspladserne. 

Trafikafviklingen på Bredgade bliver analyseret og optimereret i igangværende projekt. 

Nuværende signalanlæg 

På hele strækningen er der i alt 19 signalanlæg. 
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Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 11 signalanlæg er samordnet på strækning Svanemøllebroen, Østerbrogade, Dag Hammarskjolds 
Alle, Oslo Pl. 
SO12– Omløbstid 80/80/70/60  
SO10– Omløbstid 80/80/70/60 

 8 signalanlæg er samordnet på Store Kongensgade og Bredgade.  
SO 8 – 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 
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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: 
- Østerbrogade 
- Dag Hammerskjolds Allé/Oslo Plads 
- Bredgade 
- Store Kongens Gade 
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. 
 

 I krydsene ved Trianglen og Lille Trianglen skal sikres gode forhold for ligeudkørende busser og 
cyklister på Østerbrogade. 
 

 I krydset Folke Bernadottes Allé/Oslo Plads skal sikres gode forhold for ligeudkørende busser og 
cyklister mellem Oslo Plads og Grønningen/Store Kongensgade under hensyn til også at prioritere 
den svingende trafik mellem Grønningen og Folke Bernadottes Allé.   

 

 


