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1.

Indled ning

1.1 Baggru
und
Vessterbro funggerer både som
s
strøggaade og som
m gennemfartvej via
Lim
mfjordsbroenn. Trafikken
n er tæt, og fremkomm
meligheden er
e i myldrettiden stærktt nedsat med massive kødannelser
k
r både på og
g - især udeen for stræknningen.

Figu
ur 1. Trafikprroblemer ved
d Hasserisgad
de (8. maj 20115 - eftermiddag)

Derr har været drøftet fleere forslag til
t forbedrinnger – også på det
poliitiske plan. Aalborg Kommune
K
ønsker
ø
med dette initiaativ at få
en uafhængig
u
vurdering af
a trafikforh
holdene på Vesterbro (en "secon
nd opinion")).

1.2 Opgave
ens formå
ål og omfa
ang
Opg
gavens form
mål er at vurdere trafiikafviklingeen på Vesteerbro og
kom
mme med foorslag til fo
orbedringer.. Det omfattter strækningen fra
Aallborghallen til Limfjord
dsbroen, dvs. i alt 8 siggnalanlæg.
Opg
gaven omfaatter følgend
de aktiviteteer:
1. Opsstartsmøde med
m By- og
g Landskabssforvaltning
gen, Trafik & Veje, kom
mbineret med en førstee besigtigelsse af
stræ
ækningen
2. Skrrivebordsstu
udier af sign
naldokumenntationen for de 8
krydds samt øvrrige planer og
o kort
3. Dettaljeret besigtigelse af trafikafvikli
t
ingen på Veesterbro
og oomliggendee strækningeer og kryds
4. Vurrdering af den
d samlede trafiksituattion, herund
der kapaccitetsforhold
d
5. Dokkumentation
n af den ekssisterende saamordning
6. Idenntifikation af
a flaskehalse og andree trafikale begrænsningger
7. Vurrdering af muligheden
m
for at betjenne og håndttere øget
busstrafik i forb
bindelse med letbanenss åbning
8. Opsstilling af (eenkeltståend
de) forbedriingsforslag
9. Vurrdering (diskussion) aff forbedringssforslag
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10. Opsstilling af haandlingsplaan
11. Udaarbejdelse af
a rapport
12. Afrrapportering
gsmøde i Aaalborg.

Figu
ur 2. Vesterb
bro (krydsenee ved Aalborg
ghallen og veed Toldbodga
ade ligger
uden
n for kortet)

Opg
gaven gennnemføres påå planlægnin
ngsniveau, ddvs. der ud
darbejdes
ikkee detaljeredde løsningsfforslag. Vurrderingen skker kvalitattivt, dvs.
førsst og fremm
mest gennem
m besigtigelsser på stedeet. Der genn
nemføres
ikkee egentlige talmæssige analyser.
Derr er gennem
mført 2 dagees besigtigellser (tirsdagg den 19. og
g onsdag
den
n 20. maj 20015) af traffikafviklingen i krydseene og på strækningern
ne.
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2.

Signalanlæg

2.1 Generelt
Opgaven omfatter 8 signalanlæg på Vesterbro mellem Aalborghallens parkeringsplads og Toldbodgade (begge inklusive). Fire af
anlæggene optræder som to dobbeltkryds, hvoraf det ene (Vingårdsgade/Algade) har fælles styreapparat for de to kryds.
Signalanlæggene kører i 4 programmer som vist i Tabel 1.
Program
Morgen (P1)
Eftermiddag (P2)
Dag (P3)
Nat (P4)

Omløbstid, Tidspunkt
sek.
(hverdage)
80
6.30 – 9.00
80
11.00 – 18.00
60
9-11 og 18-22
48
22.00 – 6.30

Samordning
Ja
Ja
Ja
Skjult syn

Tabel 1. Signalprogrammer, Vesterbro

”Skjult syn(kronisering)” betyder at sideretningen kun kommer ind
ved anmeldelse – og kun når det passer i samordningen. Det kan
give nogle lange ventetider for sideretningen, men det giver til
gengæld fine forhold for Vesterbro.
Alle signalanlæg har en vis grad af trafikstyring, som kan have forskellige former: forlængelse af sideretningen, indkobling og forlængelse af en venstresvingsfase, indkobling af en særlig cyklistfase (typisk som venstresving i T-kryds) eller busprioritering.
Bortset fra Urbansgade har alle krydsene indbygget busprioritering,
typisk i form af forlængelse af grøntiden i bussens retning eller
afkortning af sideretningen for hurtigere at få grønt for bussen.
Busprioriteringen kan også omfatte venstresvingende busser.
Eftermiddagsprogrammet er - utraditionelt - i drift allerede fra kl.
11. Det er sat i værk af kommunen, fordi det har vist sig at give en
bedre trafikafvikling. Det skyldes den længere omløbstid og dermed længere grøntider, der med de korte afstande giver en bedre
samordning. Ulempen er længere ventetider for krydsende trafik.
Afstandene mellem krydsene varierer mellem 60 m. (i dobbeltkrydsene) og 210 m. Det er afstande, der vanskeliggør en ”ideel” grøn
bølge i begge retninger.
I de følgende afsnit er de særlige forhold for de enkelte kryds beskrevet.
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2.2 De enkelte kryds
2.2.1 Aalborghallen

Udover de 4 ”standardprogrammer” indeholder signalanlægget et
særligt messeprogram, der giver bedre mulighed for at tømme parkeringspladserne. Programmet er trafikstyret med præference for
Vesterbro og med omløbstider mellem 40 og 80 sekunder og med
en meget lang forlængelsesmulighed for sideretningen. Det fremgår
ikke af dokumentationen hvordan det indkobles, men det antages at
det sker manuelt.
Busprioriteringen anvendes ikke længere, da der ikke kører busser i
rute gennem krydset.
Venstresvingsfase (fra nord) mod parkeringspladsen indkobles trafikstyret. Venstresvingssporet deles med det venstre ligeudspor.
2.2.2 Hasserisgade

Krydset er en del af et dobbeltkryds (med Prinsensgade), men har
eget styreapparat.
Det er ikke muligt at svinge fra Hasserisgade til Vesterbro syd og
vice versa.
Krydset er reelt indgangen til strækningen, da signalanlægget ved
Aalborghallen kan have meget lange grøntider for Vesterbro fordi
trafikken fra parkeringspladsen er stærkt varierende.
2.2.3 Prinsensgade

Krydset er en del af et dobbeltkryds (med Hasserisgade), men har
eget styreapparat.
Venstresvingsfase (fra nord) mod Prinsensgade indkobles trafikstyret. Dette venstresving benyttes bl.a. af regionalbusserne.
2.2.4 Vingårdsgade/Algade

Krydset er et dobbeltkryds, der styres af ét styreapparat.
Algade er ensrettet mod Vesterbro, mens Vingårdsgade er ensrettet
for biltrafik væk fra Vesterbro. Kun busser og cykler må køre ad
Algade mod Vesterbro.
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Venstresvingsfase (fra nord) mod Vingårdsgade indkobles trafikstyret.
2.2.5 Urbansgade

Krydset har ikke busprioritering.
Venstresvingsfase (fra syd) mod Urbansgade indkobles trafikstyret.
2.2.6 Borgergade

Krydset har en separat busbane fra nord med mulighed for indkobling af en venstresvingsfase for bussen (både venstre- og højresving
sving for øvrige køretøjer er forbudt fra nord).
Venstresvingspil fra Borgergade øst indkobles fast i eftermiddagsprogrammet.
2.2.7 Toldbodgade

Dette signalanlæg regulerer kun konflikten mellem ligeudkørende
biler fra Vesterbro mod nord (samt fodgængere og cyklister) og
højresvingende biler fra Toldbodgade.
Anlægget indgår i samordningen, og strækningen fra Borgergade til
Toldbodgade kan i den sammenhæng betragtes som ensrettet.
2.2.8 Gl. Strandvej

Dette signalanlæg regulerer kun konflikten mellem forgængere og
cyklister ad Vesterbro og højresvingende biler fra Limfjordsbroen
mod Gl. Strandvej.
Krydset er frit trafikstyret med præference for fodgængere og cyklister ad Vesterbro (fra nord). Ligeudkørende trafik fra nord har
konstant grønt, og krydset har derfor ingen betydning for reguleringen af Vesterbro. Krydset behandles derfor ikke yderligere i analysen.
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3.

Trafikforhold

3.1 Teoretisk kapacitet
Den teoretisk anvendte maksimale kapacitet for 1 kørespor er 1800
personbilsenheder (PBE) pr. time. Lastbiler og busser omregnes til
personbilsenheder. Kapaciteten falder, hvis der er sidehindringer,
stejle stigninger og lignende ”gnidninger” på strækningen.
I signalanlæggene regnes kapaciteten af et kørespor som den maksimale kapacitet ganget med andelen af grøntid i den samlede omløbstid. Igen kan der være andre forhold, der reducerer denne størrelse, som fx bredden af køresporet. I praksis forudsætter den fulde
udnyttelse af kapaciteten at bilerne ikke bremses af kødannelser i
det foranliggende kryds.
Når trafikbelastningen nærmer sig kapacitetsgrænsen, bliver trafikafviklingen ustabil, og den mindste forstyrrelse kan sætte trafikken
helt i stå. Dermed falder den praktiske kapacitet drastisk, og det er
derfor mest optimalt at sørge for at trafikken afvikles et godt stykke
under den teoretiske kapacitetsgrænse.

3.2 Trafikken på Vesterbro
Vesterbro er i myldretiderne belastet over kapacitetsgrænsen, og
trafikafviklingen er ustabil og sårbar over for den mindste forstyrrelse (fx en bilist, der parallelparkerer på en kantstenplads).
Tabel 2 viser en (grov) oversigt over timetrafikken på Vesterbro i
myldretidsperioder. Tabellen er baseret på Mastra tællinger for
september 2014, og trafikbelastningen er den højeste timetrafik i
den talte uge. Der er ikke taget højde for at spidskvarteret er højere
end en fjerdedel af timetrafikken.
Andelen af trafik der svinger væk fra Vesterbro ad hhv. Prinsensgade og Gl. Strandvej er skønnet til 20 % af den samlede trafik på
strækningen. Grøntidsandelen for Vesterbro er sat til 50 %.
Det ses af tabellen at trafiktilstrømningen til Vesterbro i myldretiderne overstiger strækningens kapacitet. Det giver – som det også
ses dagligt – kødannelser, som afvikles efterhånden som tilstrømningen aftager.
Som tidligere nævnt forudsætter den fulde udnyttelse af strækningskapaciteten at der er fri fremkommelighed på strækningen.
Det er ikke tilfældet på Vesterbro, hvor de signalregulerede kryds
ligger så tæt, at køafviklingen i ét kryds påvirker fremkommeligheden i det foranliggende kryds.
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FRA
A SYD
Morrgen
Ves
sterbro
Has
sserisgade
Til Prinsensgade
P
e
(skø
ønnet: 20 %))

FRA
A NORD
Efte
ermiddag
Limffjordsbroen
Til Gl.
G Strandvejj
(skø
ønnet: 20 %))

Max
time

Total

Kapacitet,
K
1 spor

Grøntidsandel

Belast
lastningsgrad

50 %

102 %

Grøntidsandel

Belast
lastningsgrad

50 %

121 %

825
324

919

1800

230

Max
time

Total

Kapacitet,
K
1 spor

1366
1093

1800

273

Tab
bel 2. Oversiggt over timetrrafik og kapacitetsforholdd. Se forklarring i teksten
n

Derrfor skal plaanlægningen
n af samord
dningen ikke
ke alene tagee hensyn
til kørehastighe
k
ed og ”grøn
n bølge”, meen i nok så høj grad tage højde
for afviklingenn af bilkøern
ne.

Figu
ur 3. Variatioon af rejsetideer (16. juni 2014). Kilde: C
COWI

Figu
ur 3 viser vvariationen af
a rejsetiden
n på stræknningen. Den blå kurve er den norddgående traafik, og den
n viser en voldsom sttigning i
rejssetiden om eftermiddaagen. Den skyldes
s
at ttrafikken i dobbeltkryd
dset ved Haasserisgade bryder totallt sammen.
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3.3
3 Bustraffik
På Vesterbro kkører i dag
g buslinjernee 15 og 177 samt de regionale
r
busser (Figur 4). Linje 15
1 kører via Hasserisggade, Vesteerbro og
Vin
ngårdsgade. Linje 17 kører via Limfjordsbr
L
roen, Vesteerbro og
Vin
ngårdsgade. Regionalbu
usserne kører via Limfj
fjordsbroen,, Vesterbro og Prinsen sgade.
des venstressving fra V
Vesterbro både
b
ved
Bussserne forettager såled
Prin
nsensgade oog ved Ving
gårdsgade.

3.4
4 Fremtid
dige plane
er
3.4..1 Letbane og busom
mlægningerr

Aallborg Komm
mune planlæ
ægger en leetbane medd forventet åbning i
202
21. Dens traacé berører ikke Vesterrbro direktee, bortset frra at den
kryd
dser Vesterrbro på Borgergade (hv
vor den vesstlige del aff Borgergad
de lukkes forr biltrafik). Til gengæld er der et ppolitisk ønsk
ke om at
flytte bustrafikkken fra Boulevarden for
f at reservvere den til letbane,
cyk
klister og foddgængere.

Figu
ur 4. Den nu
uværende bu
ustrafik på Vesterbro.
V
D
Den røde linjje er den
kom
mmende letbaane, mens den
n blå linje viser regionalbuusser.

Derr er opstillett fire alternaative modeller for bustrrafikken i midtbyen
m
efteer letbanens åbning (killde: ”Bustraafik i midtby
byen ved en letbaneløsn
ning, Letbannesekretariaatet, 2015):
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1.
2.
3.
4.

Den uæ
ændrede mo
odel (Figur 4)
4
Vingårrdsgade mod
dellen (Figu
ur 5)
Prinsennsgade mod
dellen (Figu
ur 6)
Nyhavvnsgade mod
dellen.

Dett er kun moodel 2 og 3 der giver anledning
a
tiil ændringerr på Vesterrbro.
I beegge tilfældde skal de eksisterende stoppestteder på Vesterbro
V
(meellem Urbanngade og Borgergade) udvides till at kunne betjene
b
5
busser ad ganggen for at ku
unne betjenee de ekstra bbuslinjer.

Figu
ur 5. Model 22: Vingårdsg
gade. Den rød
de linje er deen kommende letbane,
men
ns den blå linjje viser regio
onalbusser.

Vin
ngårdsgadem
modellen betyder,
b
at væsentligt flere busser skal
svin
nge til vensstre fra Vessterbro og ind
i i Vingåårdsgade (og tilsvarend
de svinge tiil højre fra Vingårdsga
V
ade). Bustraafikken ad PrinsensP
gad
de vil være uuændret.

Forbedring af fremko
ommelighede
en på Vesterrbro
ÅF - HANS
SEN & HENNEB
BERG\...\5396ra
ap001-Rev0-Ra
apport

Rev. 0, 25.6.2015
2

11

Figu
ur 6. Model 33: Prinsensga
ade. Den rød
de linje er deen kommendee letbane,
men
ns den blå linjje viser regio
onalbusser.

I Prrinsensgadeemodellen er
e alle buslin
njer flyttet ttil Prinsensgade, og
der kører ikke længere bu
usser via Vin
ngårdsgadee. Det har beetydning
for dimensioneeringen af venstresving
v
gsfaserne i dde to kryds.
Kon
nsekvensernne af de to busmodelle
b
r er nærmerre beskreveet i afsnit
4.5..
3.4..2 Parkerin
ngshus i Vingårdsgad
de

Derr er planer oom at etabllere et parkeringshus i Vingårdsgade med
tilkø
ørsel fra Viingårdsgadee og frakørseel ad Algadde.
Dett vil selvsaggt påvirke trafikstrømm
t
mene i dobbbeltkrydsett på Vesterrbro. Især dden venstressvingende trafik
t
fra V
Vesterbro in
nd i Vingård
dsgade har betydning for
f kapaciteeten af Vestterbro. Omffanget af
dettte problem afhænger også
o
af, hvillken busløsnning der væ
ælges (se
oveenfor).
Kon
nsekvensernne for Vesteerbro er beh
handlet i afssnit 4.3.5.
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4.

Problemanalyse

4.1 Metode
Opgaven er gennemført som en kvalitativ analyse af trafikforholdene på Vesterbro. Det er sket dels gennem skrivebordsstudier af
kort, luftfotos, signalplaner, rapporter og trafiktal, dels gennem en
2-dages besigtigelse af strækningen med særlig vægt på funktionen
af de signalregulerede kryds og samordningen mellem dem.

4.2 Dokumentation
Den dokumentation, der danner grundlag for opgaven, er listet op i
Bilag 1.
Signaldokumentationen er hentet fra Aalborg Kommunes digitale
signalarkiv. Signaldokumentationen lider af 3 væsentlige mangler:
1) Bortset fra ét kryds indeholder dokumentationen ikke noget
trafikteknisk notat (funktionsbeskrivelse). Det betyder at man
skal gætte sig til intentionerne bag nogle af de valgte løsninger.
2) Det gælder specielt, at funktionen af den ret komplicerede
busprioritering ikke er beskrevet. Det gælder bl.a. placeringen
af de GPS-baserede an- og afmeldepunkter.
3) Der foreligger ikke nogen opdaterede samordningsplaner, men
offset-tiderne kan findes i signalovervågningssystemet Omnia.
Som led i opgaven optegnes derfor nye, aktuelle samordningsplaner. De kan efterfølgende danne grundlag for forbedringsforslag.
Der foreligger ikke detaljerede trafiktal for krydsene på strækningen (krydstællinger), men der er Mastra-tællinger på Vesterbro ved
Hotel Hvide Hus, på Hasserisvej og på Limfjordsbroen. Desuden
findes der tællinger fra Omnia-spoler placeret i dobbeltkrydset
Vingårdsgade-Algade.

4.3 Problemområder
Formålet med besigtigelsen var at identificere specifikke problemer
eller problemområder, dvs. forhold, som reducerer fremkommeligheden på strækningen.
Det mest markante problem, der blev observeret, er trafikafviklingen i dobbeltkrydset Hasserisgade – Prinsensgade. Især om eftermiddagen bryder trafikken her sammen med lange køer (og tilhørende lange ventetider) til følge.
Et andet konkret problem er, at de særlige venstresvingsfaser fra
Vesterbro, der er etableret i flere af krydsene, kommer ind uden at
der var reelt behov for det. Det koster tabt tid for den modkørende
trafik.
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mordningen fungerer rimeligt,
r
meen er ikke i tilstrækkeelig grad
Sam
dim
mensioneret til at tage hensyn
h
til op
pstuvningenn af trafik, herunder
h
indssvingende tr
trafik.
End
delig viste bbesigtigelserne et poten
ntiale for att optimere signalans
læg
ggenes tider i alle krydssene. Med det
d store behhov for kapacitet på
Vessterbro skal signalgrupp
peplanerne strammes oop. Det gælder både
melllemtiderne og grøntid
dsbehovet (iinkl. forlænngelser) forr sideretning
gerne.
I deet følgende ggennemgås disse emneer mere detaaljeret.
4.3..1 Dobbeltk
krydset Ha
asserisgade
e – Prinsen
nsgade

Udfformningenn og signalreeguleringen
n af dobbeltkkrydset Hassserisgade-P
Prinsensgadde (og stræk
kningen ned
d mod Vinggårdgade) beetyder at
traffikken fra syyd bryder sammen, læn
nge inden dden teoretisk
ke kapaciteetsgrænse err nået.
Den
n trafikale uudfordring er
e indlysend
de: 2 spor fr
fra Vesterbro
o syd og
2 sp
por fra Has serisgade bliver
b
tilsam
mmen til 1 sspor frem mod
m Vingård
dsgade (Figgur 7). Som
m vist i Tab
bel 2 er denn samlede trafikbet
lastning da oggså over kap
pacitetsgræn
nsen, men pproblemern
ne opstår
som
m nævnt førr denne nåss – og gør, at den sam
mlede trafikaafvikling
på stedet
s
er dåårligere end
d nødvendig
gt (dvs. at ttrafikgennemstrømning
gen er væseentligt laveere end den teoretiske kapacitet). Krydset
bliv
ver med anndre ord en markant flaskehals,
fl
hhvilket umiiddelbart
kan
n ses på køddannelserne sydfra.
Figu
ur 7 viser vvejforløbet skematisk med angivvelse af traffiktal for
den
n ligeudkøreende trafik. Som det ses, er det førrst ved det ene
e ligeudspor frem m
mod Vingård
dsgade at kaapaciteten reeelt er for laav.

Figu
ur 7. Trafikm
mængder og kapacitet
k
i dob
bbeltkrydsett

Problemet opsstår ved sam
mmenfletningen af dee 2 spor freem mod
Vin
ngårdsgade. Der er en
n tendens tiil at bilisteerne vælgerr venstre
spor (det gennnemgående) allerede midt
m på broeen. Sammen
nfletningen
n skaber tilbbageblokering, så når der bliver ggrønt ved PrinsensP
gad
de, er det ikkke muligt att køre frem.
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por på broen, og når dder bliver grønt
g
for
Derrmed blokerres de 2 sp
Hassserisgade, er der kun plads til meget
m
få biller. Alligev
vel kører
bilisterne frem
m og blokereer dermed både
b
de norrdgående og
g sydgåend
de vognbaneer.
Nårr der bliver grønt for Vesterbro
V
fraa syd, er dett ikke mulig
gt at køre
frem
m pga. opstuuvningen.
Grø
øntiden for Vesterbro starter
s
i den
nne rækkefø
følge: Hasseerisgade,
Prin
nsensgade, Vingårdsgaade. Først når der bliiver grønt for
f Vingård
dsgade begy
gynder køen
n at afvikless, men når afviklingen
n når tilbag
ge til Prinsennsgade, bliv
ver der rødt her.
Derrmed fungerrer kombin
nationen af kryds som en meget restriktiv
r
slusse, der kun sslipper gansske få biler igennem.
Situ
uationen dem
monstrerer at en traditiionel samorrdningsform
m med en
glid
dende progrression, hvo
or der bliverr grønt efterrhånden som
m bilkolonn
nen skrider frem, ikke fungerer, når strækninggerne melleem krydsenee er fyldt opp (se også afsnit
a
5.4.1).
4.3..2 Venstres
svingsfase
er

En del af krydssene har mu
ulighed for at
a indkoble en venstressvingspil
(”efftergrønt”) ffor at give venstresving
v
gende en m
mulighed forr at svinge. Indkoblinggen sker detektorstyr
d
ret, men pplaceringen og/eller
funk
ktionen af detektorern
ne gør flere steder, at vvenstresvin
ngspilene
kob
bles ind, udeen at det er tvingende
t
nødvendigt.
n
Hveer indkoblinng af en ven
nstresvingsfase tager m
minimum mellemtim
den
n plus minim
mumsgrøntiden for veenstresvingeet fra grønttiden for
den
n modkørendde retning på
p Vesterbro og reduceerer dermed
d kapaciteteen.
De bør derfor kun komm
me ind, når de
d er absoluut nødvendiige, dvs.
æk til kødan
nnelser i ven
nstresvingsssporet.
når der er optræ

Figu
ur 8. Signalføølge ved eftergrønt

En eller to vennstresvingen
nde kan norm
malt afviklees i mellemttiden, og
selv
v om en enkkelt venstressvingende ”sidder
”
overr”, bør det ikke give
anleedning til enn indkoblin
ng. Dertil er der for meeget behov for
f grøntideen i den moodgående reetning, og prrioriteringen
en mellem de
d to tra-
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fikstrømme bør ændres til at vægte den gennemgående trafik højere.
Undtagelsen er dels busser, der skal sikres venstresving med mindst
mulig ventetid, dels de tilfælde hvor ventende venstresvingere udgør en hindring for ligeudkørende trafik (tilbageblokering).
Begge dele kan løses, hhv. ved en særlig detektering af busser og
ved en hensigtsmæssig detektorkonfiguration i venstresvingssporet.
4.3.3 Busprioritering

Det var ikke muligt ved besigtigelsen at kontrollere funktionen af
busprioriteringen. De prioriteringstiltag, der er vist på signalgruppeplanerne, er ret vidtgående i form af afkortning og forlængelse af
grøntiderne.
Det er tvivlsomt, om de har nogen positiv effekt i myldretiderne,
fordi busserne ikke kan komme frem for den øvrige trafik. Samtidigt vil de store udsving i grøntiderne og den momentant ændrede
samordning give anledning til yderligere kødannelser og tilbageblokering. Der er derfor behov for at genoverveje busprioriteringen.
4.3.4 Krydskapacitet, generelt

De fleste af signalanlæggene på strækningen er projekteret på et
tidspunkt, hvor behovet for kapacitet var mindre presserende. Det
betyder, at der ikke er taget alle midler i brug for at presse et par
ekstra sekunders grøntid ud af planerne.
Mellemtiderne repræsenterer signalanlæggets sikkerhedstider, men
de kan reduceres, hvis fx en dimensionsgivende sikkerhedstid kan
gøres kortere. Det kan fx ske ved at separatregulere cyklister, således at de ikke længere er dimensionsgivende. Mellemtiderne anvendes dog også til at afvikle svingende trafik, hvilket skal tages
med i betragtning.
Grøntiderne for sideretningerne vil som oftest være dimensioneret
til at give en rimelig service for fodgængerne – og på en strækning
som Vesterbro skal det princip ikke fraviges. I nogle af sideretningerne er der mulighed for forlængelse af grøntiden, og det skal
overvejes om tildelingen af forlængelse er for generøs i forhold til
Vesterbros behov for grøntid.
Ved meget varierende trafik fra sideretningen er forlængelsesmuligheden nødvendig, fordi sideretningen således kun får den maksimale grøntid, når der er behov for det. Den overskydende tid tilfalder Vesterbro.
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4.3.5 Parkeringshus i Vingårdsgade

Der arbejdes med planer om et parkeringshus i Vingårdsgade med
indkørsel fra Vingårdsgade og udkørsel i Algade. Det vil have konsekvenser for dobbeltkrydset på Vesterbro. I forvejen er udkørslen
på Vesterbro fra Algade godt belastet, og det største problem er –
og vil fortsat være – stuvningskapaciteten på Vesterbro for den
svingende trafik fra Algade. Det gælder især den venstresvingende
trafik, men også højresvingende kan i dag have problemer med at
komme ud for opstuvet trafik fra Urbansgade.
Noget af problemet kan imødegås ved at justere samordningen og
”udrømningen” af dobbeltkrydset. Det anbefales at gennemføre en
detailprojektering, når planerne for parkeringshuset er mere konkrete, samt en tæt opfølgning når det åbner.

4.4 Samordningen
Den eksisterende samordning tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn
til at vejnettet i lange perioder er overfyldt og at der dannes bilkøer
mellem krydsene. Det betyder i flere tilfælde at en grøntid ikke kan
udnyttes, fordi den foranstående bilkø ikke er kommet i bevægelse.
I visse tilfælde blev det observeret, at biler ikke kunne svinge ind
på Vesterbro, fordi der var tilbagestuvning fra det foranliggende
kryds.
4.4.1 Natprogrammet

I natprogrammet er der trafikstyring med præference for Vesterbro
og såkaldt skjult syn(kronisering). Det giver gode forhold på Vesterbro, men kan give nogle forholdsvis lange ventetider fra sideretningerne.
Den eksisterende samordning i natprogrammet er ikke optimal.
Dobbeltkrydset Vingårdsgade/Algade skal forskydes ca. ½ omløb.
4.4.2 Toldbodgade

Ved besigtigelsen blev de sidste biler, der passerede Borgergade
mod nord, standset af signalanlægget ved Toldbodgade (i eftermiddagsprogrammet). Det er helt unødvendigt, al den stund den strækning i samordningshenseende er ensrettet.
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Sam
mordning - g
grundlægge
ende facts
Form
målet med ssamordninge
en er at tilrettelægge siggnalskiftene langs en
vejs
strækning, så
å trafikantern
ne oplever de
d korteste kkøre- og ven
ntetider. I
idee
elle tilfælde ta
aler man om
m en ”grøn bø
ølge”.
Man
n kan altid ettablere en go
od grøn bølg
ge i én retninng, men så snart begge retninger
r
ska
al tilgodeses
s, er der nogle grundlægggende samm
menhænge, der skal væ
ære opfyldt. Det
D fremgår af nedenståående figur, at for at
skab
be en god sa
amordning i begge
b
retninger skal følggende være opfyldt:
o
2 x køretid
k
= n x omløbstid; dvs.:
d
Kørretiden (afsta
and/hastighed
d) = n/2 x om
mløbstid, hvoor n er et heltt tal (som
oftest 1).
Med
d n=1 giver d
det en grønb
bølgehastigh
hed i meter ppr. sekund på
p 2 x afstan
nden/omløbsstiden.
Det giver ikke a
altid en ideel hastighed, og man må derfor vælge hvilken
retning der ska l tilgodeses. Man skal dog
d
undgå een situation, hvor en
kolo
onne af biler fra ét kryds kører frem mod
m det næsste kryds lige
e som det
skiftter til rødt. De
et vil appelle
ere til at sætte farten op.
Hvis
s de to retn
ninger skal behandles
b
ens, vil to naabokryds en
nten ligge
(sym
mmetrisk) grø
ønt mod grønt eller grøntt mod rødt.

4.5
5 Konsek
kvenser af busplan
nerne
Plan
nerne for om
mlægning af
a bustrafikk
ken ved åbnningen af leetbanen i
202
21 kan forsttærke de nu
uværende trrafikproblem
mer. Antal busser i
timeen vil næsteen blive forrdoblet (Tab
bel 3) i 20255, hvis busttrafikken
omllægges til V
Vesterbro.
Set i forhold tiil den samllede kapacittet på ca. 9900 biler/tim
men (i et
sign
nalanlæg) eer de ekstraa 24 busser ikke alarm
merende, meen netop
ford
di trafikafviiklingen befinder sig tæt
t på den ppraktiske kapacitet,
k
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skal der kun små udsving til for at skabe problemer. Desuden skal
busserne ind og ud af stoppesteder, hvilket kan give forstyrrelser
for den øvrige trafik.
Der er to forhold der kræver særlig opmærksomhed:
1. Udformningen af busstoppestedet på Vesterbro, og
2. Venstresving for busser ad Vingårdsgade og Prinsensgade.
Udformningen af busstoppestedet behandles nærmere i afsnit 5.5.2.
Model

Model 1

Model 2

Model 3

Uændret

Vingårdsgade

Prinsensgade

Strækning

2015

2025

2015

2025

2015

2025

Vesterbro

22

28

36

52

36

52

Vingårdsgade

8

16

22

40

0

0

Prinsensgade

16

16

16

16

38

56

Tabel 3. Antal busser i timen for forskellige år og modeller

Det anbefales at lade bussernes venstresving indgå som en særlig
busprioriteringsfunktion. Dermed kan vilkårene for bilernes og
bussernes anmeldelse og forlængelse af venstresvingene gøres uafhængige af hinanden (og prioriteres indbyrdes).
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5.

Forslag til forbedringer

5.1 Trafikal strategi for Vesterbro
Som det fremgår af kapacitetsvurderingerne er det ikke muligt at
afvikle myldretidstrafikkens spidsperioder på tilfredsstillende vis.
Derfor foreslås en trafikal strategi for Vesterbrogade, der går ud på
at udforme vejforløb, kryds og signalanlæg således at biltrafikken
kan afvikles med et rimeligt serviceniveau i ét spor i hver retning.
Den ”overskydende” trafik danner kø uden for strækningen, dvs. på
Limfjordsbroen og på Vesterbro syd for Aalborghallen i kortere
perioder over døgnet. Køerne er dermed placeret hvor der er plads
til dem.
Busserne gives prioritet i et passende omfang, hvor det giver åbenlyse fordele for busserne. Store udsving i signalernes grøntider vil
have negativ effekt på biltrafikkens fremkommelighed og dermed
også på bussernes. Busprioritering kan udformes som forsignaler
med udkørsel fra busbaner eller i forbindelse med venstresving fra
Vesterbro. Begrænsede grøntidsforlængelser kan også komme på
tale, men skal afstemmes med den øvrige samordning, således at
det ikke giver anledning til uhensigtsmæssige signalvisninger.
Sidstnævnte kan fx opstå, hvis samordningen betyder at en kolonne
af biler nærmer sig det næste kryds, hvor signalet netop skifter til
rødt.
Cyklisterne skal sikres god fremkommelighed og sikre trafikale
løsninger. Ved optimeringen af signalsamordningen kan cyklisterne
inddrages. Separate cyklistsignaler kan gøre det lettere for cyklister
at orientere sig i krydsene. De bør specielt tages i brug i de kryds,
hvor mellemtiderne derved kan reduceres (med større kapacitet til
følge).
5.1.1 Samordning

Som nævnt betyder afstandene mellem krydsene at det ikke er muligt at etablere en velfungerende grøn bølge i begge retninger (med
en passende hastighed). Der skal derfor træffes nogle valg.
Groft sagt er der to muligheder:
1. Den ene retning prioriteres – evt. afhængigt af tidspunktet på
dagen,
2. Der skabes et kompromis, der gør det lige godt/dårligt for
begge retninger.
I begge tilfælde er der yderligere to forhold, der skal tages hensyn
til:
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A. De massive kødannelser (i myldretiderne) gør, at den tegnede samordning ikke virker efter hensigten. Biler, der får
grønt i et kryds, kan ikke køre frem før køen fra det næste
kryds er sat i gang.
B. Det skal undgås en kolonne af biler sendes frem mod et signalanlæg, der skifter til rødt lige før kolonnens ankomst.
Det vil appellere til at køre hurtigt for at nå med over.
Omløbstiden spiller en stor rolle for muligheden for at skabe en
god samordning. Det er – bortset fra selve forskydningen (offset) –
den eneste parameter, der kan ændres på. Med længere omløbstid
følger også længere grøntider, og det giver bedre muligheder for at
”ramme” grønt ved det næste kryds.
Det anbefales, at samordningen i myldretiderne dimensioneres til at
afvikle køer, mens den i den øvrige tid skal give så gode gennemkørselsforhold som muligt.

5.2 Dobbeltkrydset Hasserisgade – Prinsensgade
Som beskrevet i afsnit 4.3.1 er det væsentligste problem i dobbeltkrydset at der lukkes for meget trafik ind i krydset og frem mod
flaskehalsen ved Vingårdsgade. Problemet skal løses med 2 forskellige indgreb:
1. Sammenfletningen til 1 spor skal ske før krydset. Det gælder
både på Vesterbro og på Hasserisgade.
2. Signaltiderne skal justeres, således tilbageblokering mellem
krydsene undgår.
Det anbefales derfor at gennemføre følgende ændringer:
På broen opretholdes de 2 ligeudgående spor for at skabe mest mulig magasinplads.
I Hasserisgade gøres det højre spor til busbane. Alternativt kan det
gøres til højresvingsbane, hvis det ønskes at indføre højresvingsmuligheden (som i dag sker via Kirkegårdsgade).
I Vesterbros sydlige tilfart gøres det højre spor til højresvingsbane
(mod Prinsensgade).
Den samlede signalgivning skal gennemgås, og samordningen med
krydset ved Vingårdsgade skal revideres.
5.2.1 Midlertidig (her-og-nu) afhjælpning

En umiddelbar afhjælpning af problemerne kan ske ved midlertidigt at afspærre det ene af de to ligeudspor på både Vesterbro (fra
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syd) og Hasserisgade. Det vil forhindre den massive opstuvning af
trafik i krydset, men vil ikke helt løse samordningsproblemerne.
Samtidigt vil det give nyttige erfaringer med de nye kødannelser,
inden der foretages endelige afstribning, jf. nedenfor.
5.2.2 Venstresvingsspor ved Kirkegårdsgade

Det er ikke muligt at svinge til venstre fra Vesterbro mod Hasserisgade, så også her bruges Kirkegårdsgade som genvej. Det giver
anledning til potentielt farlige situationer, når bilister holder i det
venstre spor på Vesterbro for at afvente venstresvinget.
Det kan derfor anbefales at etablere en separat venstresvingsbane i
det venstre spor ved Kirkegårdsgade. Dermed bliver sammenfletningen til 1 spor på Vesterbro flyttet længere tilbage i tilfarten.
5.2.3 Højre- og venstresvingsspor ved Aalborghallen?

Det kan overvejes at flytte sammenfletningen til 1 spor endnu længere mod syd ved at ændre det ene ligeudspor på Vesterbro til et
højresvingsspor ved indkørslen til Aalborghallens parkeringsplads.
Ved samme lejlighed kan det overvejes af hensyn til trafiksikkerheden at etablere et separat venstresvingsspor på Vesterbro ind
mod parkeringspladsen. Det gøres ved at inddrage det venstre ligeudspor til venstresvingsspor. Det vil ikke have betydning for den
samlede kapacitet på Vesterbro, men vil betyde at trafikken mod
syd skal flette fra 2 spor ind i 1, med mindre hele den 2-sporede
strækning (fra Gåsepigen) omprofileres.
En omprofilering kan udnyttes til at genoverveje placeringen af
kørespor og heller gennem hele dobbeltkrydset.
5.2.4 Fælles styreapparat

Det anbefales at lade dobbeltkrydset styre af ét styreapparat. Det vil
både gøre det enklere at programmere den rigtige signalfølge, og –
nok så væsentligt – gøre det muligt at fjernovervåge det samlede
kryds.
I dag sikres sammenhængen mellem de to signalanlæg gennem
samordningen, og den er sårbar over for fejl. Desuden falder samordningen ud i forbindelse med programskift, og krydsene driver
fra hinanden, indtil samordningen i det nye program er på plads.
Det varer normalt nogle minutter.
5.2.5 VISSIM simulation

Samspillene mellem de forskellige trafikstrømme i dobbeltkrydset
er kompliceret, og for at have det bedst mulige beslutningsgrundlag
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anbefales det at gennemføre en VISSIM simulation af krydset som
et led i omprojekteringen.
Simulationen vil give et bedre overblik over udnyttelsen af magasinpladsen og risikoen for tilbageblokering i krydset end den manuelle metode.

5.3 Øvrige signalanlæg
Alle signalanlæg gennemgås kritisk for at skaffe så meget grøntid
for Vesterbro som muligt – med skyldig hensyntagen til de øvrige
trafikantgrupper. De fleste signalanlæg på strækningen blev projekteret på et tidspunkt, hvor trafikmængderne ikke var så store og
hvor behovet for at presse den sidste kapacitet ud af krydsene ikke
var dimensionsgivende.
5.3.1 Venstresvingsfaser

Der skal ved gennemgangen fokuseres særligt på venstresvingsfaserne. Kravene til indkobling (og forlængelse) skal strammes, således at én ventende bil ikke giver anledning til indkobling af venstresvinget.
Stramningen sker ved at ændre detektorspolernes placering og
funktion (intervaltider mm.).
5.3.2 Grøntidsbehov for sideretningen

Grøntidsbehovene for sideretningerne bør vurderes. Det gælder
især hvor der er mulighed for forlængelse. Her skal kravene til en
forlængelse af grøntiden efterses og evt. strammes op. Det er primært et spørgsmål om detektorkonfiguration.
Det er vigtigt at de krydsende fodgængeres vilkår ikke forringes.
5.3.3 Mellemtider

Mellemtiderne repræsenterer sikkerhedstiderne mellem trafikantgrupper i konflikt med hinanden. Mellemtiden vil være større eller
lig med den længste sikkerhedstid mellem 2 signalfaser.
Mellemtiderne bør - ligesom grøntiderne – gennemgås kritisk for at
presse mest mulig kapacitet ud af signalanlægget. Det må naturligvis ikke gå ud over sikkerheden.
Hvis cykeltrafikken kører på samme signaler som biltrafikken, er
det i store kryds muligt at reducere mellemtiden ved at give cyklisterne deres egne signaler, der skifter til gult og rødt før hovedsignalerne. Enhver reduktion i mellemtiderne kan tillægges grøntiden
på Vesterbro.
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Det skal bemærkes, at mellemtiderne også anvendes til at afvikle
venstresvingende biler, og derfor kan de være sat længere end
strengt nødvendigt i forhold til sikkerhedstiderne. Det skal tages
med i betragtning.

5.4 Samordning af signalanlæg
5.4.1 Dokumentation

Som led i analysen er der udarbejdet samordningsplaner baseret på
signalgruppeplanerne og offset tider leveret af Aalborg Kommune.
Planerne er vist i bilag (8.2).
5.4.2 Umiddelbare ændringer

Natprogram
I natprogrammet forskydes dobbeltkrydset Vingårdsgade/Algade
ca. ½ omløb (20 – 24 sekunder). Det vil give en rimelig gennemkørsel med 35-40 km/t. Da alle kryds er trafikstyrede med præference for Vesterbro, vil det være meget sjældent at den egentlige
samordning kommer i spil, fordi mange af krydsene vil vise grønt
for Vesterbro det meste af tiden.
Toldbodgade
Helt konkret skal samordningen af Toldbodgade justeres, således at
”bagkanten” af grøntiden passer med krydset ved Borgergade (i
samordningshenseende er det en ensrettet strækning).
Samtidigt bør grøntiderne for Vesterbro ændres, så de er lige så
lange ved Toldbodgade som ved Borgergade.
5.4.3 Optimering med TRANSYT

Det er en kompliceret sag at tage højde for alle trafikstrømme i
vejnettet ved samordningen, så det anbefales at gennemføre en optimering ved hjælp af TRANSYT-modellen, som er en pc-baseret
optimeringsmodel specielt udviklet til samordnede signalanlæg.
Optimeringen skal gennemføres for alle 4 signalprogrammer.
COWI gennemførte en TRANSYT beregning i 2001. Der blev
TRANSYT anvendt til at beregne de optimale grøntider, men det
fremgår ikke af den tilgængelige dokumentation om der også blev
foretaget en optimering af forskydningen mellem signalanlæggene.
Trafikken har ændret sig siden 2001, og der er god grund til at revurdere samordningen. TRANSYT baserer sin optimering på alle
trafikstrømme i det beskrevne vejnet, og brugeren skal således selv
vægte de vejstrækninger, der skal have særlig prioritet.
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TRANSYT kan desuden vægte fx bustrafik separat, selv om den
kører blandet med den øvrige trafik.
Som supplement til TRANSYT optimeringen kan gennemføres en
VISSIM simulering af strækningen. Det giver en godt overblik over
køopbygning og –afvikling ved og mellem krydsene. TRANSYT
og VISSIM kan udveksle trafik- og signaldata indbyrdes.
Det anbefales at lade optimeringen følge op af besigtigelser på stedet og deraf følgende finjusteringer.
5.4.4 Adaptivt signalsystem

Et adaptivt signalsystem kan bedst beskrives som et signalsystem,
hvor grøntider og samordning løbende beregnes og optimeres på
basis af den aktuelle trafik. Systemet kræver mange detektorer, som
både er dyre at etablere og vedligeholde. Hvis detektorerne ikke
løbende vedligeholdes, taber systemet sin funktionalitet og kan i
værste fald fungere dårligere end en fast samordning.
Det har tidligere været overvejet at installere det adaptive SPOT
system på Vesterbro (”Styrestrategi for Vesterbro”, COWI notat af
4. september 2000). Konklusionen på undersøgelsen var at effekterne af systemet ikke var tilstrækkelige til at retfærdiggøre udgifterne til anskaffelse og drift.
Nærværende analyse når til samme resultat. Et adaptivt signalsystem skønnes ikke at give tilstrækkelige fordele i forhold til pris og
øvrige ulemper pga. de tætliggende kryds og den ret konstante trafiktilstrømning. Det giver meget få frihedsgrader for systemets optimeringsfunktion og dermed ikke tilstrækkeligt godt pris/effektforhold.

5.5 Bustrafikken
5.5.1 Valg af busmodel

Der er mange forhold, der afgør valget af busmodel i forbindelse
med letbanen. Model 2 og 3 giver lige mange busser på Vesterbro,
men forskellige behov for venstresving (ad hhv. Vingårdsgade og
Prinsensgade).
Hver gang der indkobles en venstresvingsfase, reduceres den modkørende grøntid – som minimum med mellemtiden plus minimumsgrøntiden for venstresvingspilen.
Spørgsmålet om det er mest optimalt at sprede de venstresvingende
i to kryds eller samle dem i det ene, kan ikke entydigt besvares.
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5.5.3 Busprioritering

Busserne skal prioriteres i det omfang det er muligt – og forsvarligt. Med ”forsvarligt” menes uden at den øvrige trafik (og dermed
også bustrafikken) bryder sammen.
Da busserne ikke har egne busbaner, kan det være problematisk
med busprioritering i form af store grøntidsforlængelser hhv. afkortninger. Det har kun effekt, hvis busserne kan komme frem for
den øvrige trafik.
Den største hjælp, man kan give busserne, er at sikre problemfrie
venstresving fra Vesterbro. De konkrete løsninger afhænger bl.a. af
hvilken løsningsmodel, der vælges for bustrafikken.
Der kan indføres mindre strækninger med busbane. Det gælder for
det højre spor på Hasserisgade (med mindre højresvinget genindføres) og det højre spor på Vesterbro fra busstoppestedet frem mod
Borgergade/Urbansgade (som kombineret bus-/højresvingsspor).
5.5.4 Bussluse på Limfjordsbroen

Krydset Vesterbro – Gl. Strandgade indgår ikke i analysen, da der
er konstant grønt for Limfjordsbroen/Vesterbro. Krydset giver
imidlertid mulighed for at forbedre busfremkommeligheden fra
nord.
Hvis der etableres en stopstreg for trafikken på Vesterbro, og højresvingssporet gøres til et kombineret bus-/højresvingsspor, kan busserne køre inden om de værste bilkøer og trække ind mod midten
foran den holdende kø (bussen skal have grønt sammen med højresvingende bilister). Busserne kan gives særlig prioritering i signalreguleringen.
For den ligeudkørende trafik betyder det at doseringen så sker i
dette kryds i stedet for ved Borgergade. Grøntiderne for og samordningen af de to kryds skal tilpasses, så den ligeudkørende trafik
ikke får nogen ekstra forsinkelse.
Den foreslåede løsning kræver en nærmere analyse med tilhørende
skitseprojektering.
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6.

Handlingsplan

6.1 Forudsætning
Det er en forudsætning for handlingsplanen at der er enighed om
strategien for trafikafviklingen på Vesterbro, nemlig at der etableres ét (velfungerende) gennemgående spor og at trafikken for begge
retningers vedkommende drosles ned (doseres) ved det første signalanlæg.

6.2 Proces
Samspillet mellem de forskellige trafikale tiltag er kompliceret, og
det er derfor ikke hensigtsmæssigt at udarbejde én færdig plan, som
derefter implementeres. I stedet anbefales en trinvis proces, som
løbende monitoreres, således at erfaringerne med ét tiltag kan udnyttes til at planlægge og dimensionere det næste.
Populært sagt startes der med grovfilen, og dernæst finjusteres systemet. Både under og efter denne proces skal trafikafviklingen
løbende monitoreres, så der kan gribes ind i tilfælde af uregelmæssigheder.
Den overordnede styreparameter er doseringen af trafik fra hhv.
nord og syd. Den justeres ved at ændre på grøntiderne i ”indgangssignalerne”.

6.3 Aktiviteter
Handlingsplanen består af et antal aktiviteter, der stort set kan sættes i gang parallelt. Justeringen af samordningen bør dog afvente
trimningen af signalanlæggene, så det er de aktuelle signaltider, der
indgår i optimeringen.
Den største trafikale effekt fås ved at ændre dobbeltkrydset Hasserisgade/Prinsensgade.
I det følgende er de enkelte aktiviteter kort resumeret.
6.3.1 Ændring af signalanlæggene Hasserisgade og Prinsensgade

Dobbeltkrydset projekteres om og forsynes med fælles styreapparat. Som led i projekteringen foretages en VISSIM simulation.
En hurtig forbedring (og test) fås ved midlertidigt at afspærre det
ene ligeudspor på hhv. Vesterbro og Hasserisgade.
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6.3.2 Gennemgang af øvrige signalanlæg

Samtlige signalregulerede kryds gennemgås, idet venstresvingsfasernes indkobling og forlængelse analyseres og justeres for at reducere antallet af unødvendige indkoblinger.
Samtidigt gennemgås mellemtider og grøntider for sideretningerne
med henblik på at presse så meget kapacitet ud af krydset som muligt.
Busprioriteringen revurderes og justeres, og der etableres særlig
busprioritering i forbindelse med venstresving mod Vingårdsgade
og Prinsensgade.
Der udarbejdes en detaljeret signaldokumentation.
6.3.3 Optimering af samordning

Toldbodgade justeres ind i samordningen (bagkant og grøntid).
Natprogrammet ændres, idet dobbeltkrydset Vingårdsgade/Algade
forskydes ½ omløb.
Der gennemføres en TRANSYT beregning af samordningen (alle 4
programmer), evt. med tilhørende VISSIM simulering.
6.3.4 Bustrafik

De kombinerede busbaner og højresvingsspor kan etableres i forbindelse med det nuværende busstoppested.
Busstoppested Vesterbro udvides, når der bliver behov for det.
6.3.5 Trafiktekniske eftersyn

Det anbefales at gennemføre årlige trafiktekniske eftersyn af strækningen. Det vil afdække uhensigtsmæssigheder der opstår pga. ændrede trafikforhold eller fysiske ændringer på strækningen eller i
krydsene.
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7.

Konklusion

Vesterbro er hårdt belastet – i dele af myldretiderne over den teoretiske kapacitet, og på mange andre tidspunkter af dagen på kanten
af eller over den praktisk anvendelige kapacitet.
Det anbefales at gennemføre en trafikal strategi, der sikrer rimelig
gennemkørsel af Vesterbro i ét gennemgående spor. Det sker ved at
dosere trafikken på vej ind mod Vesterbro på Limfjordsbroen og
syd for Aalborghallen. Begge steder vil der blive kødannelser i
myldretiden, men på disse strækninger er der plads til køerne.
Doseringen sker allerede i dag, og den fungerer godt fra nord på
Limfjordsbroen. Fra syd skal doseringen fremover ske før Hasserisgade (og på Hasserisgade). Det vil give en stor forbedring i forhold til i dag, hvor der er daglige trafiksammenbrud i dobbeltkrydset Hasserisgade/Prinsensgade. Det skal omprojekteres, men en
hurtig og midlertidig løsning er at afspærre det ene ligeudspor på
både Vesterbro og Hasserisgade frem mod krydset.
På Vesterbro kan trafikforholdene forbedres gennem en trimning af
signalanlæggene og samordningen af dem. Specielt skal venstresvingsfaser og forlængelsesmuligheder for sideretningerne have et
eftersyn.
På dette stade i processen er der ikke konstateret behov for ændringer af vejprofilet mellem krydsene, bortset fra at busstoppestedet på
Vesterbro skal udvides for at rumme de ekstra busser, der flyttes
over på Vesterbro ved letbanens åbning.
Trafikafviklingen er sårbar, og de trafikale vilkår ændres løbende,
så det anbefales at gennemføre årlige trafiktekniske eftersyn af
strækningen for derigennem løbende at monitorere og forbedre
trafiksituationen.
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8.

Bilag

8.1 Dokumentation og referencer
8.1.1 Signaldokumentation

I analysen indgår signaldokumentationen for krydsene:









Vesterbro - ved Aalborghallen
Vesterbro – Hasserisgade
Vesterbro – Prinsensgade
Vesterbro – Vingårdsgade/Algade
Vesterbro – Urbansgade
Vesterbro – Borgergade
Vesterbro – Toldbodgade
Vesterbro – Gl. Strandvej

Signaldokumentationen er hentet fra kommunens digitale signalarkiv.
Samordningsplanerne er baseret på aktuelle offset-tal modtaget fra
Aalborg Kommune.
8.1.2 Trafiktal

Til analysen er anvendt Mastra-tællinger fra Vesterbro, Hasserisgade og Limfjordsbroen.
Desuden foreligger der trafiktal for Omnia spoler på Vesterbro ved
Vingårdsgade/Algade.
8.1.3 Rapporter, notater mm.

Følgende rapporter og notater indgår i analysen:
”Aalborg letbane. Bustrafik i midtbyen ved en letbaneløsning”.
Rapport, Letbanesekretariatet m.fl., maj 2015.
”Forbedret signalstyring på Vesterbro, Analyse og vurdering af
signaltiltag i 1. fase”. Notat, COWI, januar 2001.
”Investering i letbane er investering i kollektiv trafik”. PowerPoint
præsentation, Aalborg Kommune.
”Signalanlæg på Vesterbro – dynamisk styring og nedtællingssignaler”. Notat, Aalborg Kommune, juli 2014.
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8.2 Samordningsplaner
De følgende sider viser den aktuelle samordning i form af vejtiddiagrammer for de fire signalprogrammer. Optegningen er baseret på
signalgruppeplaner og offset tider modtaget fra Aalborg Kommune.
Samordningen er ikke kontrolleres i marken.
De viste grøntider for Vesterbro er de faste grøntider. I de tilfælde,
hvor der er trafikstyring, kan disse grøntider blive længere. Det
gælder specielt i natprogrammet, hvor krydsene kører trafikstyret
med præference for Vesterbro.
Hastighedsangivelserne på 50 km/t er ikke et udtryk for gennemkørselshastigheden, men hjælpelinjer der illustrerer hastighedsforholdet i vejtiddiagrammet.
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