
 

 

 

 

Rev. 30/1/2015 

1/3 

 

Stamblad for strækning med signalanlæg  

16 – Vermlandsgade-linjen  

 

Endepunkterne af Vermlandsgade-linjen er Rysenstensgade og Øresund Station - forbundet via Langebro, 

Amager Boulevard, Ved Stadsgraven, Vermlandsgade, Uplandsgade, Prags Boulevard og Ved Amagerba-

nen.    

Mellem Rysensteensgade og Ved Stadsgraven er strækningen identisk med Åboulevard-linjen. Denne 

delstrækning er indeholdt i stamblad "6 – Åboulevard-linjen". Dette stamblad gælder således kun for 

strækningen mellem Ved Stadsgraven og Øresund Station. 

 

Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes cyklisterne prioriteret på strækningen. Rejsetiden for 

cyklisterne ønskes forbedret med 2 min. 

Karakteristika for strækningen 

Strækningen er cirka 3 kilometer lang. 

Vejprofilet er 2-sporet på det meste af strækningen. Mellem Uplandsgade forløber strækningen i dag via 

Ved Amagerbanen og cykelsti.  

Trafiksituationen på strækningen 

Rejsetiden for cyklister mellem Rysensteensgade og Øresund Station er 17 min. i begge retninger - sva-

rende til en gennemsnitshastighed på 16 km/t. 
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Særlige kapacitetsudfordringer på strækningen: 

- I krydset Amagerbrogade/Vermlandsgade er der kapacitetsproblemer 

Projekter på strækningen 

Strækningen er en del af den kommende supercykelsti "Københavnerruten". Det bemærkes at "Køben-

havnerruten" fra krydset Uplandsgade/Strandlodsvej er planlagt til at forløbe via Prags Boulevard og 

Amager Strandvej mod Dragør. 

Signalanlæg på Amagerbrogade og ved Stadsgraven er del af projekt på Amagerbrogade. 

Nuværende signalanlæg 

 

På strækningen er der i alt 5 signalanlæg. 

Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 1 signalanlæg er samordnet med Amager Boulevard 
SO 03 – Omløbstid 100/100/80  

 1 signalanlæg er ikke samordnet Christmas Møllers Plads 
SO 06  
2 signalanlæg på Vermlandsgade er samordnet 
SO 41   

 1 signalanlæg Uplandsgade/Strandlodsvej er trafikstyret 

SO 41  
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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, 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 prioriteringer. 

Dokumentation i form af vej/tid-diagrammer for alle signalprogrammer føres ajour. For denne stræk-

ning skal samordningen optimeres på: 

- Vermlandsgade 

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. 

Øvrige tiltag: 

 Krydset Prags Boulevard/Ved Amagerbanen er vigepligtsreguleret. I krydset skal etableres en trafik-
sikker krydsning af Prags Boulevard for cyklister.  
 

 


