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Stamblad for strækning med signalanlæg  

3 - Nørre Alle-linjen 

 

Endepunktet mod nord er Emdrup Sø, og mod syd er endepunkterne henholdsvis Rådhuspladsen for biler, 

Georg Brandes Plads for cykler og Nørreport for busser.   

Nørre Alle linjen inkluderer Lyngbyvej, Nørre Alle, Tagensvej og Fredens Bro, Øster Søgade, Nørre Søgade, 

Sølvgade, Øster Voldgade og Nørre Voldgade. Strækningen mellem Søgaderne og Rådhuspladsen er inklu-

deret i stamblad "6 Åboulevard-linjen". 
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Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes cyklister prioriteret på hele strækningen mellem Em-

drup sø og Georg Brandes Plads. Målet er at reducere rejsetiden for cyklisterne i begge retninger hele 

døgnet med 1 minut og 36 sekunder. 

Busser ønskes prioriteret på strækningen mellem Ryparken og Nørreport. Om morgenen ønskes rejsetiden 

for busser reduceret 3 min. mod Nørreport. og 2-4 min. mod Ryparken. Om Eftermiddagen ønskes rejseti-

den for busser reduceret 3 min. mod Nørreport. og 3 min. mod Ryparken. 

Biler ønskes også prioriteret på strækningen mellem Ryparken og Rådhuspladsen. Målet er dog at rejseti-

den på strækningen ikke ændres.  

 

Karakteristika for strækningen 

Strækningen er cirka 6 kilometer lang.  Strækningen er en særdeles vigtig radial forbindelse mellem Hen-

singørmotorvejen og Søgaderne/Nørreport Station.  

Vejprofilet varierer på strækningen. Mellem Ryparken og Fredensbro er vejprofilet bredt med 4-6 spor. 

Fra Haraldsgade til Øster Søgade har busser i begge retninger deres egen busbane i midten af vejen.  

Søgaderne er 2 sporet på den største del af strækningen. 

 

Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer i myldretiderne på strækningen.  

For cykler tager det 16,5 min. at køre mellem Emdrup Sø og Sølvtorvet- svarende til en gennemsnitsha-

stighed på 15 km/t. 

Busserne kan på store dele af strækningen afvikles uden forsinkelse efter at de midterlagte busbaner er 

taget i drift. 

For bilerne er fremkommeligheden også ændret som følge af de midterlagte busbaner.   

Særlige trængselsudfordringer på strækningen: 

 I krydsene ved Hans Knudsen Plads, Vibenshus Runddel og Frederik Bajers Plads er der kapacitetspro-

blemer. 

 I krydset mellem Øster Søgade og Fredensbro er der også kapacitetsproblemer. Særligt er der kapaci-

tetsproblemer for venstresvingende biler fra Øster Søgade mod Fredens Bro. 
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 I krydset ved Sølvtorvet er der kapacitetsproblemer - Mod centrum om morgenen og ud af byen om 

eftermiddagen 

Projekter på strækningen 

De midterlagte busbaner er etableret i Nørre Campus projektet (Servicemålene er inklusiv forbedringerne 

i dette projekt). 

Planer om at opsætte nedtællingssignaler for cyklister på Nørre Campus. 

På Nørre Voldgade er trafikafviklingen ændret som følge af ombygningen af Nørreport. 
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Nuværende signalanlæg 

På hele strækningen mellem Emdrup sø-Nørreport er der i alt 16 signalanlæg. På Søgaderne er der derud-

over 2 signalanlæg. 
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Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 13 signalanlæg er samordnet på Lyngbyvej, Nørre alle, Tagensvej og Sølvgade 
SO_14 – Omløbstid 100/100/80/60  

SO_09 – Omløbstid100/100/80/60 

 2 signalanlæg er samordnet i Øster Søgade 

SO_18 – 80/80/70/60  

 4 signalanlæg er samordnet på Nørre Voldgade 

SO_05 – 80/80/70/60 ret tegning 

 

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: 
- Lyngbyvej 
- Nørre Allé 
- Tagensvej 
- Sølvgade 
- Nørre Voldgade 
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. 
 

 Efter Nørre Campus projektets implementering følges op på om trafikafviklingen kan forbedres 
både for busser, cykler og biler. 
 

 Efter Nørreport projektets implementering følges op på om trafikafviklingen kan forbedres for 
busser. 
 

 Signalstyringen optimeres i krydset mellem Søgaderne og Fredens Bro. 
 

 
 


