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Stamblad for strækning med signalanlæg  

9 – Folehave-linjen 

Endepunkterne for strækningen er Folehaven og Kongens Nytorv.  

Folehave-linjen inkluderer Folehaven, Ellebjergvej, P. Knudsensgade, Vasbygade, Kalvebod Brygge og Chri-

stians Brygge, Niels Juels Gade og Holmens Kanal. Det sidste stykke af strækningen mellem Holmens Kanal 

og Kongens Nytorv er inkluderet i stambladet "11 Amagerbrogade-linjen". 

 

 

 

Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes biler prioriteret på strækning. 

Målet i morgenmyldretiden er at rejsetiden i retning mod Kongens Nytorv skal forbedres med 2 minutter, 

og rejsetiden i den modsatte retning skal holdes på samme niveau som i dag.  

Målet i eftermiddagsmyldretiden er at rejsetiden i retning mod Folehaven skal forbedres med 1 minut, og 

rejsetiden i den modsatte retning skal holdes på samme niveau som i dag.  
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Karakteristika for strækningen 

Strækningen er cirka 8 kilometer lang.   

Vejprofilet varierer på strækningen, men profilet er bredt og 4-sporet fra Folehaven og frem til Vester 

Voldgade på Christians Brygge. 

Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer i myldretiderne på strækningen.  

I morgenmyldretiden er rejsetiden for biler fra Folehaven til Kongens Nytorv 26 min, og rejsetiden i den 

modsatte retning er 20 min (en rejsetid på 26 min svarer til en gennemsnitshastighed på 19 km/t)  

I eftermiddagsmyldretiden er rejsetiden for biler fra Folehaven til Kongens Nytorv på 18 min., og rejseti-

den i den modsatte retning er 22 min. Om eftermiddagen forsinkes bilerne især på strækningen fra Kon-

gens Nytorv til Teglholmsgade. 

Særlige kapacitetsudfordringer på strækningen: 

 I dobbeltkrydset Folehaven/Sønderkær/Vigerslevvej er der kapacitetsproblemer 

 I P.Knudsens Gade/Enghavevej er der kapacitetsproblemer 

 I krydset Vasbygade/Teglholmsgade er der kapacitetsproblemer 

 På Christians Brygge er der kapacitetsproblemer  

Projekter på strækningen 

De 2 fodgængeranlæg vest for Vigerslevvej trafikstyres, så der kun bliver grønt for fodgængere ved an-

meldelse på fodgængertryk. 

Echo-drive projekt på Folehaven. 

På Folehaven er der planer om at nedsætte hastigheden til 50 km/t og ændre afmærkningen. 

Samordning forbedret i dagprogram på Folehaven. 

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

høj-ruten) med fuld genopretning af signaludstyr.  

Trafikafvikling i krydset Vasbygade/Teglholmsgade er ved at blive optimeret. 

Samordning via Centrumforbindelsen (Sydhavnsgade) er vigtig.  
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Der er etableret nyt kryds på Vasbygade ved Vestre Teglgade 

Trafikafviklingen på Christians Brygge er påvirket af Ny Bryghusgrund projekt. 

Trafikafvikling ved Kongens Nytorv er påvirket af Metro arbejdsplads. 

Nuværende signalanlæg 

 

På strækningen mellem Folehaven og Holmens Kanal er der 21 signalanlæg. 

Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 10 signalanlæg er samordnet på Folehaven/Ellebjergvej/P. Knudsensgade 
SO_30  – Omløbstid 80/80/70/60 

SO_31 – Omløbstid 80/80/70/60 (AG 31.07/AG 31.08) 

 5 signalanlæg er samordnet på Sydhavns Plads og Vasbygade 
SO_31 – Omløbstid 110/110/90/70 
SO_01 – Omløbstid 110/110/90/70 

 5 signalanlæg er samordnet på Kalvebod Brygge/Christians Brygge 
SO_01 – Omløbstid 100/100/70/60 

 1 signalanlæg er samordnet med Niels Juels Gade og Holmens Kanal 
SO_01 – Omløbstid 100/100/70/60 

 
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 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: 
- Folehaven 
- Ellebjergvej 
- P. Knudsens Gade 
- i trekanten mellem Sydhavns Plads, Scandiagade og Sydhavnsgade  
- Vasbygade 
- Kalvebod Brygge 
- Christians Brygge 
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 Folehaven er der behov for at følge op på ændring af samordningen som følge af flyt-
ning af kryds ved Valbyhallen (30.09).  
 

Øvrige tiltag: 

 Der etableres trafikafhængig dosering af trafikken, så trafikken mod Kongens Nytorv reguleres i 
signalanlægget ved Sønderkær (30.08). Det vil give et bedre flow på strækningen, men til gengæld 
længere kø på motorvejen i perioder. 
 

 Der kan etableres et adaptivt trafikstyringssystem til at regulere trafikken i trekanten mellem Syd-
havns Plads, Scandiagade og Sydhavnsgade. 
 

 


