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Stamblad for strækning med signalanlæg  

14 - Blegdamsvej/Enghavevej-linjen 

Endepunkterne for strækningen er Kongens Enghave og Nordhavn. 

Strækningen inkluderer Mozartsvej, Enghavevej, (Kingosgade, Alhambravej og H.C. Ørstedsvej i Frederiks-

berg Kommune), Griffenfeldtsgade, Korsgade, Stengade, Nørrebrogade, Fælledvej, Blegdamsvej og Nordre 

Frihavnsgade . 

 

Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes busser prioriteret på strækningen. 

Målet er at reducere rejsetiden 3 minutter på strækningen i begge retninger både i morgen- og eftermid-

dagsmyldretiden. 
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Karakteristika for strækningen 

Strækningen er cirka 8,5 kilometer lang.   

Vejprofilet er varierende på strækningen. Det meste af strækningen er 2-sporet 

Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer i myldretiderne på strækningen.  

I morgenmyldretiden er rejsetiden for busserne 31 min. mellem Kongens Enghave og Nordhavn i begge 

retninger. 

I eftermiddagsmyldretiden er rejsetiden for busserne 33 min. fra Kongens Enghave til Nordhavn – og rej-

setiden er 34 min. i den modsatte retning. 

For busserne er hastigheden under 15 km/t på flere delstrækninger som følge af særlige kapacitetsudfor-

dringer på følgende lokaliteter 

- omkring krydset P. Knudsens Gade/Enghavevej 

- på Enghavevej mellem Vigerslev Allé og Vesterbrogade 

- op til krydset Enghavvej/Vesterbrogade 

- på H.C. Ørstedvej mellem Thorvaldsensvej og Åboulevarden 

- op til krydset ved Åboulevarden 

- omkring Trianglen 

Projekter på strækningen 

Planer om doseringsanlæg på Blegdamsvej for at forbedre busfremkommeligheden. 

Signalanlæg på Enghavvej omkring Enghave Station bliver påvirket af Carlsberg Projekt. 

Krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej ombygges med bedre forhold for cyklister på Gl. Køge Landevej (IS-

høj-ruten) med fuld genopretning af signaludstyr. 
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Nuværende signalanlæg  

 

På hele strækningen er der i alt 20 signalanlæg i Københavns Kommune. 
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Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 2 signalanlæg samordnet med P. Knudsens Gade og Vasbygade 
SO_31 –  Omløbstid 110/110/90/70 

 2 signalanlæg samordnet på Enghavevej 
SO_31 – trafikstyret 

 3 signalanlæg samordnet på Enghavevej 
SO_27 – Omløbstid 80/80/60/48 

 3 signalanlæg samordnet på Enghavevej 
SO_27 – Omløbstid 80/80/70/60 
SO_25 – Omløbstid 80/80/70/60 

 2 signalanlæg samordnet på Griffenfeldsgade med Åboulevarden 
SO_20 – Omløbstid 100/100/80/70 

 3 signalanlæg samordnet på Nørrebrogade og Fælledvej 
SO_18 - Omløbstid 80/80/70/60 

 1 signalanlæg samordnet med Fredensgade 
SO_09 - Omløbstid100/100/80/60 

 2 signalanlæg samordnet på Trianglen med Østerbrogade 
SO_10 - Omløbstid 80/80/70/60 

 2 signalanlæg samordnet på Nordre Frihavnsgade 
SO_42 – Omløbstid 60/60/60/48 

 

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: 

- Enghavevej 

- Griffenfeldsgade 

- Nørrebrogade/Fælledvej 

- Trianglen 

- Nordre Frihavnsgade 
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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 Enghavevej skal vurderes om det vil være en fordel at etablere en sammenhængende 
samordning fra Sydhavn Station til Vesterbrogade. Strækningen er i dag delt op i flere delstræk-
ninger. 
 

 Særligt på Sankt Hans Torv vurderes potentiale for forbedringer, idet signalanlæg på Sankt Hans 
Torv ikke er tilpasset, at det som følge af Nørre Campus projektet ikke længere er muligt for gen-
nemkørende trafik mod nord at benytte Nørre Allé.   

 

 Samarbejde med Frederiksberg Kommune er vigtig, idet forbedring af trafikafviklingen på tværs af 
kommunegrænserne kan medvirke til at nå de opstillede servicemål. Særlig kritisk er trafikafvik-
lingen på H.C. Ørstedsvej og Kingosgade, hvor der er store kapacitetsproblemer. 

 
Øvrige tiltag: .   

 

 Hele strækningen gennemgås for vurdering af effekt af aktiv busprioritering med busstyret grøn-
tidsforlængelse for busserne. Da samordningen på de radiale forbindelser er vigtig opretholdes 
denne, så busserne skal prioriteres indenfor rammerne af de signalsamordninger de indgår i (dvs. 
forlængelser indhentes i efterfølgende omløb, så samordningerne ikke brydes). I kryds med min-
dre betydende sideveje kan gives større prioritet til busserne end i større kryds med vigtige radiale 
forbindelser. 
 

 


