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Trafikregistreringer 2009, forsøg med 
ensretning af tunnel 
 
Dette appendiks indgår som en del af trafikplanen for Kommuneqarfik 
Sermersooq.  
 
Registreringerne, som er foretaget i Nuuk, omfatter trafiktællinger med både 
snittællinger, krydstællinger og hastighedsmålinger. 
 
Registreringerne er gennemført i perioden 12. maj til 17. maj 2009. 
 
Til notatet er vedlagt bilag 1-21. 
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1 Ensretning af trafik gennem tunnel 

1.1 Baggrund 
Som et forsøg har trafikken gennem tunnelen været ensrettet i foråret.  
 
Formålet med ensretningen har været at få et attraktivt alternativ til ruten ad 
Eqalugalinnguit så der bliver et ringsystem omkring Nuussuaq. Det er særligt 
trafikken fra Qinngorput, lufthavnen og til dels Nuussuaq der vil være 
potentielle brugere af tunnelen. Dette skulle særligt i morgenmyldretiden få 
flere bilister til at benytte tunnelen og forbedre trafikafviklingen på 
Eqalugalinnguit. 
 
Ved tællingen i oktober 2008, hvor tunneltrafikken var signalreguleret, var 
døgntrafikken Eqalugalinnguit 14.500 biler mens den gennem tunnelen var 
1.800 biler. Der kører således 8 gange så mange biler på Eqalugalinnguit i 
løbet af et døgn. Potentialet for en trafikstigning gennem tunnelen er dermed 
til stedet.  
 
Som grundlag for analysen med ensretning af trafikken gennem tunnelen, er 
der gennemført manuelle 17 krydstællinger og 13 maskinelle snittællinger. 
 
Krydstællingerne er foretaget af en varighed på 2 gange 2 timer i perioden fra 
onsdag den 13. maj 2009 til torsdag den 14. maj 2009 og de maskinelle 
snittællinger er gennemført over 5 døgn. 
 
Trafiktællingerne forløb tilfredsstillende og danner et godt grundlag for at 
vurdere konsekvenserne af forsøget med ensretning af tunnelen. Herunder 
beregning af hvor meget trafik der blev flyttet, samt hvilke konsekvenser det 
har for trafikafviklingen i myldretiden på det øvrige vejnet. 
 

1.2 Funktion af ensretning 
Ensretningen af tunnelen sker på skift mellem øst- og vestlig retning. 
Lyssignalet i tunnelen er slukket og ved indkørsel til tunnelen er der opsat en 
tavle med indkørselsforbud i den ene ende og en tavle med ensrettet i den 
anden ende. På de tilstødende veje til tunnelen er der tavler der informerer 
om tunnelen er åben eller lukket. Ensretningen skifter i følgende tidsrum: 
 

Hverdage 
• Kl. 6:00-12:00 mod Nuuk (ensrettet mod vest) 
• Kl. 12:00-6:00 fra Nuuk (ensrettet mod øst) 

 
Weekender 

• Hele døgnet fra Nuuk (ensrettet mod øst) 
 
Ensretningen af tunnelen betyder, at der i morgenmyldretiden er mange 
bilister som benytter tunnelen. Trafik fra tunnelen udmunder i Sarfannguit og 
T-krydset med 400-rtalik. I myldretiden betyder den ekstra trafik gennem 
tunnelen, at den har vanskeligt ved at komme ud på 400-rtalik.  
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For at forbedre forholdene og gøre tunnelen attraktiv er det valgt at lukke for 
trafikken mod syd fra rundkørslen Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – 400-
rtalik i perioden kl. 7:45-8:15. 
 
Den nordgående vejbane, er åben hele døgnet.  
  

 
Foto 1: I rundkørslen Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – 400-rtalik er 400-rtalik er 
der lukket i retning mod syd i perioden kl. 7:45-8:15.  
 

 
Foto 2: Om morgenen kl. 7:45-8:15 kræves det, at 400-rtalik lukkes ved rundkørslen 
for at få en tilfredsstillende udkørsel fra Sarfannguit uden lange ventetider. Fotoet er 
taget kl. 8:00, hvor 400-rtalik er lukket i retning mod syd mellem rundkørslen ved 
Sipisaq Kangilleq og Sarfannguit.  
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1.3 Resultat af trafiktælling for ensretning af tunnelen 

1.3.1 Snittælling, døgntrafik 
I følgende Tabel 1 vises hverdagsdøgntrafikken fra de seneste års tællinger. 
Det ses at trafikken gennem tunnelen har været konstant omkring 1.600-
1.800 biler på et hverdagsdøgn. Også i 2009 er trafikken på trods af 
ensretningen i samme størrelsesorden. Det vurderes på den baggrund at en 
ensretning af trafikken gennem tunnelen ikke har indflydelse på den samlede 
hverdagstrafik i løbet af et helt døgn. 
 

 
 
 

Tabel 1: Udvikling af trafikken i tunnelen fra 2003 – 2009. 
 

1.3.2 Krydstælling, timetrafik 
I Tabel 2 og Tabel 3 ses fordelingen af trafikken i myldretiden i østlig og 
vestlig retning. Det er værd at bemærke at trafikken gennem tunnelen om 
morgenen er steget i de seneste år. Dette skyldes formentlig det stigende 
trafikpres på Eqalugalinnguit og deraf kødannelser. Set over hele døgnet er 
trafikken gennem tunnelen dog ikke steget, hvilket kan forklares med lange 
ventetider ved kørsel gennem den signalregulerede tunnel.  
 
 Morgen kl. 7-9 

Mod øst Mod vest Samlet 
Stigning 
år for år 

2003  120  65  185  - 
2005  80  123  203  +10 % 
2007  119  155  274  +35 % 
2008  140  184  324  +18 % 
2009  0  406  406  +25 % 
Tabel 2: Spidstimetrafik gennem tunnel, manuel tælling, morgen kl. 7-9. 
 
 Eftermiddag kl. 16-18 

Mod øst Mod vest Samlet 
Stigning 
år for år 

2003  199  83  282  - 
2005  178  119  297  +5 % 
2007  181  115  296  -0 % 
2008  191  122  313  +6 % 
2009  378  0  378  +21 % 
Tabel 3: Spidstimetrafik gennem tunnel, manuel tælling, eftermiddag kl. 16-18. 
 
Fra 2008 til 2009 er der sket en stor stigning i trafikken gennem tunnelen på 
25 % om morgenen og 21 % om eftermiddagen. Set over hele døgnet er 
trafikken gennem tunnelen faldet i forhold til 2008. Dette kan skyldes, at der 
uden for myldretiden er en mere ligelig fordeling mellem trafik i østlig og 
vestlig retning. En ensretning af trafikken hele døgnet er derfor ikke en 
optimal udnyttelse af tunnelen. 

 Hverdagsdøgntrafik 
 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
Tunnelen 1.700 1.600 1.800 1.700 1.800 1.700 
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1.3.3 Snittælling, timetrafik 
Ud fra den maskinelle trafiktælling i tunnelen er der foretaget en analyse af 
trafikkens fordeling igennem tunnelen time for time på en gennemsnitlig 
hverdag. Denne trafik med ensretningen af tunneltrafikken fra 2009 er 
sammenlignet med trafiktællingen fra 2008, hvor trafikken gennem tunnelen 
var signalstyret. Resultatet ses på Figur 1. Her ses at det kun er i myldretiden 
kl. 7-8 og kl. 16-17, hvor markant flere trafikanter vælger at benytte 
tunnelen i forhold til en situation, hvor tunnelen ikke var ensrettet. At 
tunnelen er specielt attraktiv i morgenmyldretiden kan forklares med at det er 
her at Eqalugalinnguit er meget belastet med kødannelser. Således afvikler 
tunnelen ca. 100 flere biler i morgenspidstimen ved ensretningen og ca. 50 
flere biler i eftermiddagsspidstimen i forhold til når tunnelen er signalstyret. 
 
Midt på dagen er der modsat markant færre der benytter sig af tunnelen. 
  

0

50

100

150

200

250

300

0‐1 1‐2 2‐3 3‐4 4‐5 5‐6 6‐7 7‐8 8‐9 9‐10 10‐11 11‐12 12‐13 13‐14 14‐15 15‐16 16‐17 17‐18 18‐19 19‐20 20‐21 21‐22 22‐23 23‐24

A
nt
al
 k
ør
et
øj
er

Tidsrum

2008 uden ensretning

2009 med ensretning

 
Figur 1: Total trafik gennem tunnel med og uden ensretning på en gennemsnitlig hverdag  
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For at illustrere ændringen på Eqalugalinnguit, ved ensretningen af tunnelen, 
er der taget et foto, i efteråret 2008, kl. 8:00 (Foto 3), og et foto hvor 
ensretningen er gældende, nemlig i maj 2009 kl. 8:00 (Foto 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3: Eqalugalinnguit kl. 8:00, oktober 2008. Foto 4: Eqalugalinnguit kl. 8:00, maj 2009. 

 
Det ses tydeligt på fotoet fra 2008, at der er kødannelser hele vejen ud ad 
Eqalugalinnguit. Kødannelsen starter fra rundkørslen ved Sipisaq Kangilleq og 
forsætter hele vejen til Nerngallaa og videre mod Nuussuaq. 
På fotoet fra i 2009, hvor tunnelen er ensrettet, ses det, at kødannelsen er 
forsvundet. Dette viser, at ensretningen af tunnelen har aflastet trafikken på 
Eqalugalinnguit, således at den lange kø fra 2008 er væk. Dette som følge af, 
at der er 100 ekstra biler der i morgenmyldretimen vælger at benytte 
tunnelen mod Nuuk. I de manuelle krydstæller ses også at timetrafikken om 
morgenen gennem rundkørslen Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – 400-
rtalik – Issortarfimmut er faldet. Faldet er formentlig størst, hvor problemerne 
tidligere var størst – omkring kl. 8:00. 
 

1.4 Sammenligning af sensommertælling med 
forårstælling 
For direkte at sammenligne trafikken før og efter en lukning af tunnelen, ville 
det være mest klart at foretage trafiktællingen umiddelbart inden 
ensretningen af tunnelen og derefter med ensretning af tunnelen. Pga. tids- 
og vejrmæssige årsager har dette ikke været muligt. 
 
Trafiktællingen med ensretningen af tunnelen sammenlignes med en tælling 
foretaget i oktober 2008 og behovet for at korrigere resultatet af 
trafiktællingen analyseres derfor. 
 
Der er ikke tidligere foretaget trafiktællinger i Nuuk om foråret. Tidligere 
trafiktællinger er alle blevet foretaget i sensommeren. For at vurdere om en 
tælling i maj er sammenlignelig med en tælling i sensommeren er trafikken på 
udvalgte veje, som ikke er påvirket af ensretningen af tunnelen, 
sammenlignet.  
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Dette drejer som fx om vejene: 
 

 2008 
Oktober 

2009 
Maj 

Forskel 
Antal Procent 

Qernertunnguanut 2.100 2.300 +200 +10 % 
Nerngallaa 6.000 6.600 +600 +10 % 
Samuel Kleinschmidtip Aqq. 4.600 5.300 +600 +15 % 
Kuussuaq 4.600 4.600 0 0 % 
Aqqusinersuaq mod Atlanthavnen 5.300 5.300 0 0 % 
Industrivej 3.700 3.600 -100 -3 % 
Aqqusinersuaq midt i byen 9.900 11.600 +1.700 +17 % 
Tabel 4: Udvikling af trafikken på veje der ikke har været påvirket af ensretningen af 
tunnelen.  
 
Udviklingen på de udvalgte tællingen fra oktober 2008 og maj 2009 svarer 
næsten til den generelle trafikstigning, der for de maskinelle tællesnit har 
været på 13 % fra 2008 til 2009. Udviklingen kan forklares med en generel 
trafikvækst, men også i en generel forskel i trafikken i oktober og maj. Til 
sammenligning har der været en gennemsnitlig stigning på vejnettet fra 2003 
til 2009 på 25 %.  
 
Da trafikken gennem tunnelen har været forholdsvis konstant siden 2003, kan 
det konkluderes, at den generelle trafikstigning på vejnettet ikke har haft 
indflydelse på trafikken gennem tunnelen. Derfor har den generelle 
trafikstigning på vejnettet på 13 % siden sensommeren 2008 formentlig ingen 
betydning for trafikken gennem tunnelen. Hvis der skulle være en 
sammenhæng, skulle trafikken gennem tunnelen som referencegrundlag med 
signalregulering være 2.000 biler. Dette betyder, at en ensretning af 
tunneltrafikken giver et fald på 300 biler set på døgnbasis. 
 
Samlet set vurderes døgntrafikken på vejnettet i Nuuk ikke at være blevet 
ændret som følge af ensretningen af tunnelen. Ændringen i trafikbelastningen 
på vejnettet sker særligt i spidstimerne. Den konstaterede trafikstigning på 
døgnniveau skyldes en generel trafikvækst. 
 

1.5 Følgevirkninger 
Den bedre trafikafvikling på Eqalugalinnguit og Peter Thårup Høeghip Aqqutaa 
betyder at trafikken kører hurtigere igennem rundkørslen ved Nerngallaa som 
en flydende strøm. 
 
Det betyder samtidig at det er blevet endnu vanskeligere at komme ud fra 
Nerngallaa i spidstimen. Som det ses på Foto 5 er der kø, da bilisterne ikke 
kan komme ud på Eqalugalinnguit og Peter Thårup Høeghip Aqqutaa, grundet 
den store trafikmængde ind mod Nuuk.  
 
Det skal dog nævnes at problemet kun optræder i få minutter omkring kl. 
8:00 ved skolens mødetid og at ventetiden, for at svinge ud, kun er på 1 
minut. Der er dermed endnu tale om et overkommeligt lille afviklingsproblem.  
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Foto 5: Der er kødannelser i rundkørslen på Nerngallaa kl. 8:00. 
 

1.5.1 Konklusion 
Trafikanalysen viser at effekten ved en ensretning af trafikken gennem 
tunnelen er positiv i myldretiden. Her afvikler tunnelen 50-100 ekstra biler i 
timen i forhold til den tidligere signalregulering, hvor der skiftevis er grønt for 
de to retninger. Samlet set er der op mod 300 biler igennem tunnelen i 
spidstimen, hvor der til sammenligning er op mod 1.500 biler på 
Eqalugalinnguit. 
 
Uden for myldretiden afvikler en signalregulering af tunnelen mere trafik på 
trods af store ventetider. Samlet set er trafikken igennem tunnelen således 
faldet fra 1.800 biler 1.700 biler i døgnet. Modsat er trafikken på 
Eqalugalinnguit steget til 15.500 biler, men det kan skyldes den almindelige 
trafikudvikling. Tunnelen er derfor endnu ikke et attraktivt alternativ set over 
hele døgnet. 
 
Den bedste udnyttelse af den ensporede tunnel og dermed det bedste 
alternativ til Eqalugalinnguit vil være, at tunnelen kun er ensrettet i 
myldretiden og udenfor myldretiden ved at den er signalstyret med skiftevis 
grønt for de to retninger. For at gøre det overskueligt og forståeligt kunne 
tidsinddelingen være: 
 

• Kl. 6-9 Ensrettet i vestlig retning 
• Kl. 15-18 Ensrettet i østlig retning 
• Øvrig tid signalreguleret, hver sin vej 

 
Den nuværende signalstyring bør samtidig forbedres. Dette fx ved anvendelse 
af raderdetektorer i tunnelen for at reducere de store ventetider. 
 
Denne signaltekniske løsning med skiftende ensretninger i kortere eller 
længere tidsrum skal betragtes som en overgangsløsning inden tunnelen 
udvides eller der etableres en ny tunnel, der muliggør dobbeltrettet trafik 
samtidig.  



Kommuneqarfik Sermersooq  Trafikregistreringer 2009 
 

 

Side   Side 10

2 Baggrundsdata – trafiktælling 

2.1 Indledning 
Som grundlag for analysen med ensretning af trafikken gennem tunnelen, er 
der gennemført manuelle 17 krydstællinger og 13 maskinelle snittællinger. 
 
Krydstællingerne er foretaget af en varighed på 2 gange 2 timer i perioden fra 
onsdag den 13. maj 2009 til torsdag den 14. maj 2009 og de maskinelle 
snittællinger er gennemført over 5 døgn. 
 
Tællingerne blev planlagt og gennemført af Via Trafik i samarbejde med 
Kommuneqarfik Sermersooq. De manuelle tællinger blev gennemført ved 
hjælp af materielgårdens personale under ledelse af Via Trafik. 
 
Trafiktællingerne forløb tilfredsstillende. Vejret var overvejende med solskin 
og i perioder overskyet med temperaturer mellem -5 og +5 grader. 
 
Det vurderes, at trafikken blev afviklet normalt uden påvirkning af vejarbejder 
eller arrangementer som påvirkede trafikken i særlig grad. Det skal dog 
nævnes at Sipisaq Kangilleq var lukket pga. brand torsdag eftermiddag 
mellem 16 og 17. I rundkørslen Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit blev 
trafiktællingen derfor gentaget fredag fra kl. 16-17. Der er yderligere blevet 
korrigeret de steder, hvor trafikken var påvirket af branden. Resultaterne er 
dermed blevet korrigeret til en normal trafiksituation og fremstår som om der 
ikke havde været en brand. 
 

 
Foto 6: Brand på Sipisaq Kangilleq, hvorefter vejen blev lukket torsdag kl. 16-17. 
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2.2 Snittællinger 
Der blev gennemført snittællinger fra tirsdag den 12. maj kl. 16:00 til søndag 
den 17. maj kl. 20:00. Snittællingerne blev foretaget som en maskinel tælling 
med Histar-udstyr lejet af Vejdirektoratet. Histar-udstyret består af en lille 
flad kasse på 30 x 20 x 2 cm, der placeres i hver køresporsretning, se Foto 7. 
 
De maskinelle snittællinger registrerer foruden antal køretøjer også deres 
hastighed og størrelse. Snittællingerne blev gennemført på følgende 13 
steder: 
 

1. Eqalugalinnguit mellem Qernertunnguanut og Nerngallaa 
2. 400-rtalik mellem Sarfannguit og Aqqusinersuaq 
3. Sipisaq Kangilleq mellem Quassunnguaq og Eqalugalinnguit 
4. Aqqusinersuaq mellem H. J. Rinksvej og Kuussuaq  
5. Illerngit 2001 syd for lufthavnen 
6. Sorlaat mellem Nuussuaq og Sarfaarsuit 
7. Kuussuaq mellem Katuaq og tank 
8. H. J. Rinksvej mellem Aqqusinersuaq og Indaleeqqap Aqq. 
9. Atlanthavn på Aqqusinersuaq 
10. Iggiaa på Qeqertanut 
11. Industrivej 
12. Borgmesterip Anniitap Aqqusernga 
13. Sarfaarsuit (Tunnelen) 

 
På de første fire steder blev der både foretaget maskinelle snittællinger i 
2003, 2005, 2006, 2007 og 2008. Tællingen på Illerngit 2001 syd for 
lufthavnen blev foretaget i 2005, 2006, 2007 og 2008, mens tællingerne på 
Sorlaat og Kuussuaq kun er foretaget i 2006, 2007 og 2008. I 2007 blev 
tællestederne, H. J. Rinkesvej, Atlanthavn og Iggiaa tilføjet til listen over 
tællesteder, mens Industrivej, Borgmesterip Anniitap Aqqusernga og 
Sarfaarsiut blev tilføjet i 2008. På bilag 3 fremgår de præcise placeringer. 
 

 
Foto 7: Tælleplade med beskyttelsesplade. 
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Resultaterne angiver trafikkens døgn- og ugevariation, og danner samtidig 
grundlag for, at resultaterne fra krydstællingerne, der kun omfatter 4 timers 
trafik, kan opskrives til døgntrafik. 
 
Trafikken på Aqqusinersuaq på timeniveau for torsdag den 14. maj 2009 
begge retninger tilsammen, fremgår af Figur 2. For en samlet oversigt af 
timetrafikken for de 13 snittællinger henvises til bilag 4-16. Her er de 5 
tælledage præsenteret i en graf pr. snit. 
 
Af de 13 bilag ses hvordan timetrafikken varierer i løbet af døgnet på de 5 
tælledage. Det ses, at de tre talte hverdage har et ret ens forløb. Trafikken er 
også ensartet lørdag og søndag, dog med en noget større maksimaltrafik om 
lørdagen i forhold til om søndagen. Af bilagene ses ligeledes at trafikken er 
noget mindre i dagtimerne i weekenden, men noget større om natten på 
vejene omkring centrum i forhold til hverdage. 
 
 

 
Figur 2: Timetrafik på Aqqusinersuaq mellem H. J. Rinksvej og Kuussuaq, torsdag den 
14. maj 2009 (sort) til sammenligning vist data fra torsdag den 16. august 2003 
(rødt), torsdag den 8. august 2005 (grønt), torsdag d. 28. september 2006 (blåt), 
torsdag den 29. august 2007 (gult) og torsdag den 9. oktober 2008 (lilla). 
 
På figur 1 ses, at timetrafikken i perioden varierer mellem 400 og 900 
køretøjer i perioden kl. 7:00 - 22:00. Af udviklingen kan ses at den 
trafikvækst som skete i 2005 og 2006 ikke er fastholdt. Derimod er 2009 
niveauet på samme højde med 2005 niveauet. Fra 2008 til 2009 er trafikken 
stort set den samme eller også er den steget. Specielt om aftenen er trafikken 
steget på Aqqusinersuaq.  
 
Generelt set, er trafikkens døgnvariation i de enkelte år meget ens. 
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I Tabel 5 og Tabel 6 sammenlignes de nye maskinelle tællinger med de 
tidligere tællinger fra 2003, 2005, 2006, 2007 og 2008 som et gennemsnit 
over de 5 døgn (inkl. lørdag og søndag) for henholdsvis et døgn og for den 
største time. Bilag 1 og 2 viser hverdagsdøgntrafikken og er dermed ikke 
direkte sammenlignelige med Tabel 5 og Tabel 6.  
 
 

 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
Udvikling 

2003-2009 
Udvikling 

2008-2009 
Eqalugalinnguit  11.302  11.580  12.613  13.633 13.335 14.621 +29 % +10 % 
400-rtalik  6.020  5.781  6.306  6.071 6.487 7.137 +19 % +10 % 
Sipisaq Kangilleq  8.499  9.124  9.915  10.700 10.204 11.814 +39 % +16 % 
Aqqusinersuaq  9.198  9.815  9.780  9.395 9.399 10.336 +12 % +10 % 
Illerngit 2001  -  1.436  1.700  2.222 589 759  - +29 % 
Sorlaat  -  -  4.403  4.960 6.636 7.812  - +18 % 
Kuussuaq  -  -  4.238  4.631 3.995 3.969  - -1 % 
H. J. Rinksvej  -  -  -  6.563 6.114 6.839  - +12 % 
Atlanthavn  -  -  -  2.695 3.293 3.777  - +15 % 
Iggiaa  -  -  -  526 524 727  - +39 % 
Industrivej - - - - 2.841 2.673 - -6 % 
Borgmesterip Anniitap 
Aqqusernga 

- - - - 2.844 3.271 - +15 % 

Sarfaarsuit (Tunnelen) - - - - 1.444 1.412 - -2 % 
Tabel 5: Udvikling i de maskinelle tællinger, gennemsnit antal køretøjer pr. døgn. 
 
På de 13 sammenlignelige veje, der både er talt i 2008 og 2009 er den 
samlede trafik gennemsnitligt steget med 13 % fra 2008 til 2009. Til 
sammenligning faldt trafikken gennemsnitligt med 1 % fra 2007 til 2008.  
 
På de fire, hvor der er talt siden 2003, er trafikken samlet set steget med 12 
% fra 2008 til 2009. Her har der til sammenligning været en gennemsnitlig 
stigning fra 2003 til 2009 på 25 %, svarende til en årlig trafikvækst på 4 %, 
for de fire veje. 
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I Tabel 6 ses udviklingen i antallet af køretøjer i den største time. 
Gennemsnitligt er trafikken i den største time steget med 8 % fra 2008 til 
2009. I perioden 2003 til 2009 er trafikken i den største time gennemsnitligt 
steget med 30 %.  
 
 

 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
Udvikling 

2003-2009 
Udvikling 

2008-2009 
Eqalugalinnguit  1.128  1.251  1.297  1.444 1.443 1.560  +38 %  +8 % 
400-rtalik  671  645  709  686 711 832  +24 %  +17 % 
Sipisaq Kangilleq  844  999  1.053  1.092 1.071 1.272  +51 %  +19 % 
Aqqusinersuaq  901  1.026  1.041  927 914 949  +5 %  +4 % 
Illerngit 2001  -  175  175  231 78 83  -   +10 % 
Sorlaat  -  -  495  525 662 759  -  +15 % 
Kuussuaq  -  -  527  571 531 491  -  -8 % 
H. J. Rinksvej  -  -  -  826 748 825  -  +10 % 
Atlanthavn  -  -  -  337 411 427  -  +4 % 
Iggiaa  -  -  -  85 75 91  -  +21 % 
Industrivej  -  -  -  - 386 417  -  +8 % 
Borgmesterip Anniitap 
Aqqusernga 

    452 337 -    -25 %  

Sarfaarsuit (Tunnelen)  -  -  -  - 228 290  -  +27 % 
Tabel 6: Udvikling i de maskinelle tællinger, antal køretøjer i den største time. 
 
Det er værd at bemærke, at Eqalugalinnguit i 2009 er oversteget 1.500 
køretøjer i den største time.  
 
Det skal også bemærkes at trafikken igennem tunnelen er steget med 27 % i 
den største time. 
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2.3 Krydstællinger 
Der er gennemført tællinger i 17 kryds. Krydsene, tælledagen og tællingernes 
omfang fremgår af Tabel 7. Tællingerne er foretaget onsdag og torsdag i 
tidsrummet om morgenen i perioden kl. 7:00 til kl. 9:00, og igen om 
eftermiddagen kl. 16:00 til kl. 18:00.  
 
Kryds Ons. Tors. Omfang 

M E M E  

1 
Gertrud Raskvej – Hans Egedesvej – H. J. 
Rinksvej – Indaleeqqap Aqq.  

X X   Alle 

2 H. J. Rinksvej – Aqqusinersuaq X X   Alle 
3 H. J. Rinksvej – Quassunnguaq X X   Sidevej 
4 Aqqusinersuaq – Kuussuaq X X   Sidevej 
5 Aqqusinersuaq – Kongevej X X   Sidevej 
6 Aqqusinersuaq – Samuel Kleinschmidtip Aqq. X X   Alle 
7 Aqqusinersuaq – Noorlernut X X   Sidevej 
8 Aqqusinersuaq – Dr. Ingridsvej – Kongevej X X   Sidevej 

9 
Aqqusinersuaq – 400-rtalik –  
Adolf Jensensvej 

X X   Alle 

10 400-rtalik – Sarfannguit   X X Sidevej 

11 
Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – 400-
rtalik - Issortarfimmut 

  X X Alle1 

12 Eqalugalinnguit – Qernertunnguanut   X X Sidevej 
13 Eqalugalinnguit – Nerngallaa   X X Alle 
14 Peter Thårup Høeghip Aqqutaa – Siaqqinneq   X X Alle 
15 Peter Thårup Høeghip Aqqutaa – Nuussuaq   X X Alle 

16 
Sorlaat – Nukalloq – Borgmesterip Anniitap 
Aqqusernga 

  X X Alle 

17 Sarfannguit – Qeqertanut – Iggiaanut   X X Alle2 
Tabel 7: Oversigt over krydstællinger (M: morgen, E: eftermiddag). 
 
De detaljerede resultater fra krydstællingerne fremgår af bilag 17-20. 
 
I de ti kryds, hvor samtlige retninger er registreret er den samlede 
indkørende trafik i de fire timer beregnet. Resultaterne fremgår af Tabel 8. 
 

Kryds 
 

Kl. 

Antal indkørende i krydsene 
Sum 

7-8 8-9 16-17 17-18 

1 Gertrud Raskvej – H. Egedesvej – HJ Rinksvej – Indaleeqqap Aqq  508  560  763  442  2.273 
2 H. J. Rinksvej – Aqqusinersuaq  902  993  1.487  963  4.345 
6 Aqqusinersuaq – Samuel Kleinschmidtip Aqq.  842  922  1.412  970  4.146 
9 Aqqusinersuaq – 400-rtalik – Adolf Jensensvej  731  804  1.159  740  3.434 
11 Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – 400-rtalik - Issortarfimmut  1.111  1.112  1.923  1.363  5.509 
13 Eqalugalinnguit – Nerngallaa  1.236  1.281  1.507  1.407  5.431 
14 Peter Thårup Høeghip Aqqutaa – Siaqqinneq  1.014  946  1.212  1.186  4.358 
15 Peter Thårup Høeghip Aqqutaa – Nuussuaq  890  747  1.006  985  3.628 
16 Nukalloq – Sorlaat – Borgmesterip Anniitap Aqqusernga  748  547  765  675  2.735 
17 Sarfannguit – Qeqertanut – Iggiaanut  272  190  306  140   908 

Tabel 8: Antal indkørende køretøjer i 10 udvalgte kryds. 

                                          
1 Pga. brand og lukning af Sipisaq Kangilleq torsdag indtil kl. 17, blev der talt fredag 
fra kl. 16-17. 
2 Undtaget Sarfannguit i retning mod syd, hvor trafikken var ubetydelig. 
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Det ses, at de to rundkørsler, Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – 400-rtalik 
- Issortarfimmut og Eqalugalinnguit – Nerngallaa er de mest trafikerede 
kryds, målt i antal indkørende køretøjer i løbet af 4 timer. Derefter kommer 
det vigepligtsregulerede kryds Peter Thårup Høeghip Aqqutaa– Siaqqinneq og 
det signalregulerede kryds H. J. Rinksvej - Aqqusinersuaq.  
Den største timetrafik er i rundkørslen Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – 
400-rtalik – Issortarfimmut fra kl. 16-17. 
 
Generelt er det i krydsene langs Eqalugalinnguit, Aqqusinersuaq, H. J. 
Rinksvej og 400-rtalik der er mest trafik. Mindste trafik er talt i krydset ved 
Tunnelen Sarfannguit – Qeqertanut - Iggiaanut. 
 
Når der sammenlignes med tællingen i 2003, 2005, 2006, 2007 og 2008 kan 
der er ikke konstateres en større ændring i fordelingen af hvilke kryds, der 
afvikler mest trafik. Der er dog i krydsene Aqqusinersuaq – Kuussuaq og 
Sarfannguit – Qeqertanut – Iggiaanut, sket en stigning på henholdsvis 22 % 
og 23 %. Det er værd at bemærke at timetrafikken om morgenen gennem 
rundkørslen Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – 400-rtalik – Issortarfimmut 
er faldet. 
 
Trafikken sammenlignes i de kryds, hvor alle retninger blev talt i både 2003, 
2005, 2006, 2007 og i 2008. Det ses, at trafikken fra 2008 til 2009 er steget 
med 23 % i krydset ved Tunnelen Sarfannguit – Qeqertanut - Iggiaanut som 
største stigning, mens trafikken er faldet med 6 % i krydset Høeghip Aqqutaa 
- Siaqqinneq. Ensretningen af tunnelen kan forklare disse forskelle. 
Gennemsnitligt er trafikken steget med 5 % i de udvalgte kryds fra 2008 til 
2009. Til sammenligning steg trafikken gennemsnitligt med 1 % gennem de 
samme kryds i perioden 2007-2008. 
 
Derudover ses det at trafikken fra 2003-2009 er steget markant. Specielt i 
krydset Sarfannguit – Qeqertanut – Iggiaanut, hvor trafikken er steget med 
71 %. Samlet set er trafikken fra 2003 til 2009 gennemsnitlig steget med 29 
%. 
 

Tabel 9: Sammenligning af indkørende trafik med tællingen fra 2003, 2005, 2006, 
2007, 2008 og 2009. 

Nr
. 

Kryds 
Trafikændring 

2003- 
2005 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007-
2008 

2003-
2009 

2008-
2009 

2 H. J. Rinksvej – Aqqusinersuaq +26 % -5 % +6 % -5 % +27 % +5 % 

6 
Aqqusinersuaq – Samuel 
Kleinschmidtip Aqq. 

-2 % +3 % +15 % -16 % +6 % +9 % 

9 
Aqqusinersuaq – 400-rtalik – Adolf 
Jensensvej 

+2 % +8 % +6 % -3 % +9 % -3 % 

11 
Sipisaq Kangilleq – Eqalugalinnguit – 
400-rtalik 

+12 % +5 % +0 % +6 % +32 % +6 % 

13 Eqalugalinnguit – Nerngallaa +2 % +16 % +7 % 0 % +26 % 0 % 

14 
Peter Thårup Høeghip Aqqutaa – 
Siaqqinneq 

+6 % +9 % +10 % +5 % +23 % -6 % 

15 
Peter Thårup Høeghip Aqqutaa – 
Nuussuaq 

+3 % +1 % +13 % +7 % +37 % +3 % 

17 
Sarfannguit – Qeqertanut – 
Iggiaanut 

+17 % +4 % +5 % +10 % +71 % +23 % 
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Af Figur 3 ses udviklingen i de kryds, hvor der blev foretaget manuelle 
trafiktællinger. Figuren sammenligner den samlede indkørende trafik i 
tidsrummet kl. 7-9 og 16-18 fra tællinger i 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 og 
2009. 
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Figur 3: Sammenligning af indkørende trafikmængder i kryds nr. 1-17 i tidsrummet kl. 
7-9 og 16-18 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 (sort). 
Kryds nr. 16 er den nye rundkørsel som er etableret i forbindelse med den nye vej 
Borgmesterip Anniitap Aqqusernga til Qinngorput. Tællingen af rundkørslen erstatter 
den tidligere tælling af krydset Sorlaat/Sarfaarsuit. 

 

2.4 Hverdagsdøgntrafik 
Hverdagsdøgntrafikken (Hvdt.) er på en række strækninger skønsmæssigt 
beregnet ved at anvende krydstællingerne fra de 17 kryds og opregne dem til 
et hverdagsdøgn ved hjælp af de maskinelle snittællinger. Forholdet mellem 
de manuelle krydstællinger og de maskinelle snittællinger er således beregnet 
som summen af den manuelle tælling i perioden 7-9 og 16-18 i forhold til et 
gennemsnitligt hverdagsdøgn fra den maskinelle tælling. Dette forhold er 
beregnet for hver af de maskinelle tællinger. 
 
De gennemførte tællinger gør det således muligt at skønne 
hverdagsdøgntrafikken i ca. 40 snit. Tallene er behæftet med nogen 
usikkerhed.  
 
På Bilag 1 og Bilag 2 vises hverdagstrafikken på vejnettet i Nuuk og 
ændringen i forhold til 2008. Det ses at trafikken generelt er steget i hele 
Nuuk. Yderligere ses det at trafikken på Siaqqinneq er faldet, efter åbningen 
af Borgmesterip Anniitap Aqqusernga. Samtidig er der sket en stor stigning på 
Sorlaat, som kan skyldes ensretningen af tunnelen, og deraf er trafikken 
igennem tunnelen ligeledes steget med 50 %. 
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Snit Hverdagsdøgntrafik 
 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
Aqqusinersuaq       
 Nord for Samuel Kleinschmidtip Aqq.  11.600  10.100  11.000  12.000 9.900 11.600 
 Syd for Samuel Kleinschmidtip Aqq.  11.100  9.900  12.000  12.000 9.400 11.200 
 Nord for Kuussuaq  9.700  10.600  10.400  9.900 10.000 10.800 
 Vest for 400-rtalik  8.900  8.300  9.200  9.700 8.300 9.000 
 Syd for 400-rtalik  5.300  5.200  5.500  5.800 5.300 5.300 
H. J. Rinksvej       
 Vest for Aqqusinersuaq  8.200  9.000  8.200  7.400 6.900 7.500 
 Øst for Aqqusinersuaq  8.900  8.900  10.000  10.700 9.800 11.200 
Kuussuaq ved Aqqusinersuaq  6.200  6.100  5.600  5.800 4.600 4.600 
Samuel Kleinschmidtip Aqq. ved Aqqusinersuaq  5.300  5.000  5.100  5.700 4.600 5.300 
Kongevej ved Aqqusinersuaq  1.800  1.900  1.900  2.100 1.600 1.700 
Quassunnguaq  1.800  1.900  1.900  2.600 2.100 2.300 
400-rtalik        
 Syd for Sarfannguit  7.000  6.700  7.400  7.100 7.500 8.100 
 Nord for Sarfannguit  8.000  6.900  7.900  7.600 7.800 6.600 
Sarfannguit  5.000  4.500  4.500  4.900 5.200 5.300 
Vejtunnel mellem Nordhavnsområdet og Iggiaa  1.700  1.600  1.800  1.700 1.800 1.700 
Sipisaq Kangilleq  8.500  9.800  10.500  11.200 11.000 13.000 
Eqalugalinnguit        
 Mellem Sipisaq Kangilleq og Qernertunnguanut  12.600  13.400  15.000  14.200 14.200 15.600 
 Qernertunnguanut og Nerngallaa  12.100  12.500  13.000  14.700 14.500 15.500 
Qernertunnguanut ved rundkørslen  1.800  1.700  2.200  2.200 2.100 2.300 
Nerngallaa ved rundkørslen  5.400  5.000  6.000  6.200 6.000 6.600 
Peter Thårup Høeghip Aqqutaa       
 Mellem Nerngallaa og Siaqqinneq  10.800  10.200  10.400  12.900 12.300 13.300 
 Mellem Siaqqinneq og Nuussuaq  9.100  8.500  9.200  9.400 10.800 10.700 
 Øst for Nuussuaq  5.400  5.200  4.700  5.400 7.200 8.100 
Siaqqinneq ved Peter Thårup Høeghip Aqqutaa  4.700  5.600  6.200  6.800 5.800 4.900 
Nuussuaq ved Peter Thårup Høeghip Aqqutaa  4.500  4.100  4.500  4.700 4.500 5.100 
Borgmesterip Anniitap Aqqusernga - - - - 2.900 3.200 

Tabel 10: Hverdagsdøgntrafik i udvalgte snit. Tallene er beregnet ud fra en 
kombination af krydstællinger og maskinelle tællinger, hvorfor de har nogen 
usikkerhed. 
 
Af Tabel 10 ses blandt andet: 
 

• At trafikken er steget 21 steder i forhold til 2008. 
• At den største snittrafik er registreret på Eqalugalinnguit mellem 

Sipisaq Kangilleq og Qernertunnguanut, hvor der er en hvdt. på 
15.600. 

• At trafikken på Aqqusinersuaq er steget igen efter fald i 2008. 
• At trafikken på Kuussuaq og Samuel Kleinschmidtip Aqq., der begge 

udmunder i Aqqusinersuaq, er af samme størrelsesorden. 
• At trafikken på Kongevej er beskeden i forhold til trafikken på 

Kuussuaq og Samuel Kleinschmidtip Aqq. 
• At trafikken gennem Tunnelen er faldet lidt som følge af ensretningen, 

men stadig ligger konstant omkring 1.700-1.800 biler. 
• At der kører 3.200 biler på Borgmesterip Anniitap Aqqusernga. 
• At trafikken på Siaqqinneq falder stødt pga. åbningen af Borgmesterip 

Anniitap Aqqusernga. 
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2.5 Hastighedsmålinger 
Som en del af de maskinelle tællinger blev der registreret køretøjshastigheder 
i løbet af analyseperioden på 5 døgn. 
 
Den målte gennemsnitshastighed ses i følgende Tabel 11, samt 85%-fraktilen 
og andelen der overskrider den tilladte hastighedsgrænse, i de 13 målesnit. 
På bilag 21 vises søljediagrammer, der angiver fordelingen af de målte 
hastigheder i hver sin retning på hver sit målested. 
 
Vejnavn Retning Tilladt 

hastighed 
Gennemsnits-

hastighed 
Andel der 

overskrider 
tilladt 

hastighed 

85% 
fraktil 

Eqalugalinnguit 
Nord 

60 km/h 
60 km/h 46 % 71 km/h 

Syd 63 km/h 59 % 74 km/h 

400-rtalik 
Nord 

60 km/h 
66 km/h   67 % 79 km/h 

Syd 67 km/h 70 % 80 km/h 

Sipisaq Kangilleq 
Øst 

40 km/h 
Tælleplade mangler 

Vest 47 km/h 60 % 56 km/h 

Aqqusinersuaq N 
Nord 

40 km/h 
37 km/h 16 % 48 km/h 

Syd 40 km/h 23 % 50 km/h 

H J Rinksvej 
Øst 

40 km/h 
40 km/h 29 % 52 km/h 

Vest 42 km/h 31 % 52 km/h 

Kuussuaq 
Øst 

40 km/h 
35 km/h 11 % 45 km/h 

Vest 35 km/h 11 % 45 km/h 

Atlanthavnen 
Nord 

40 km/h 
40 km/h 25 % 50 km/h 

Syd 38 km/h 13 % 47 km/h 

Iggiaa 
Øst 

40 km/h 
40 km/h 29 % 53 km/h 

Vest 44 km/h 43 % 57 km/h 

Illerngit 2001 
Nord 

60 km/h 
54 km/h 22 % 65 km/h 

Syd 56 km/h 29 % 69 km/h 

Sorlaat 
Nord 

40 km/h 
43 km/h 38 % 52 km/h 

Syd 46 km/h 51 % 55 km/h 

Industrivej 
Nord 

40 km/h 
32 km/h 3 % 39 km/h 

Syd 46 km/h 38 % 70 km/h 
Borgmesterip 
Anniitap 
Aqqusernga 

Øst 
60 km/h 

63 km/h 56 % 76 km/h 

Vest 65 km/h  61 % 78 km/h 

Tunnelen Vest 40 km/h 40 km/h     16 % 48 km/h 

Tabel 11: Målte hastigheder i 13 snit (jf. bilag 3). 
 
Gennemsnitshastigheden på tællestederne, er i 13 af tilfældene, inden for den 
tilladte hastighedsgrænse. Andelen der overskrider hastighedsgrænsen 
varierer fra 3 % til 70 %. Gennemsnitligt er der 35 % som overskrider den 
skiltede hastighed, hvor der i 2008 var 55 % som overskred.  
 
Det skal bemærkes, at hastighederne på 400-rtalik og Borgmesterip Anniitap 
Aqqusernga er de højeste. Her ligger gennemsnitshastigheden på ca. 65 
km/h, hvilket er 5 km/h hurtigere end det tilladte.  
 
Samtidig viser målingerne at 85%-fraktilen de fleste steder er ca. 10 km/h 
højere end den tilladte hastighed. Kun på Industrivej mod nord, er 85%-
fraktilen på samme hastighed som den tilladte.  
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Generelt bliver der kørt for stærkt, men 85 % fraktilen viser at 
hastighedsoverskridelserne ikke er voldsomt store. 
 
Igen skiller 400-rtalik og Borgmesterip Anniitap Aqqusernga sig ud, med 
meget høje værdier. 85 % fraktilen ligger næsten 20 km/h højere end den 
tilladte hastighedsgrænse. Der er en del som kører alt for hurtigt på de to 
veje. 
 

 
Foto 8: Placering af maskinel tælling og hastighedsmåling Borgmesterip Anniitap Aqq. 
Placering er præcis den samme som i 2008. 
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I 2003, 2005, 2006, 2007 og 2008 blev der også målt hastigheder på en 
række lokaliteter. En sammenligning af tællingerne fra 2003 med 2009 
tællingerne viser, at der generelt er sket en forholdsvis stor stigning i 
hastighedsniveauet, særligt fra 2007 til 2008, hvorefter niveauet er bibeholdt 
i 2009. Vejdirektoratet har gennemanalyseret råtælledata fra 2007 og 2008 
for at klarlægge den store stigning. Ændringen i hastighedsniveauet skyldes, 
at der i 2008 og fremover er benyttet nyt måleudstyr der mere præcist 
bestemmer hastighederne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 12: Udvikling i gennemsnitshastighed på de ”faste” tællesteder. Målingerne fra 
2003, 2005, 2006 og 2007 er ikke direkte sammenlignelige med 2008 og 2009 idet 
der fra 2008 er benyttet nyt måleudstyr der mere præcist bestemmer hastighederne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 13: Udvikling i 85 % fraktilen på de ”faste” tællesteder. Målingerne fra 2003, 
2005, 2006 og 2007 er ikke direkte sammenlignelige med 2008 og 2009 idet der fra 
2008 er benyttet nyt måleudstyr der mere præcist bestemmer hastighederne. 
 

                                          
3 Et vejarbejde på Aqqusinersuaq reducerede hastigheden 

 Gennemsnitshastighed [km/h] 
 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
Eqalugalinnguit (52) (49) (50) (50) 62 62 
400-rtalik (55) (54) (53) (57) 64 67 
Sipisaq Kangilleq (39) (36) (38) (37) 49 47 
Aqqusinersuaq (31) (29) (30) (233) 42 39 

 85% fraktil [km/h] 
 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
Eqalugalinnguit (63) (60) (60) (62) 72 73 
400-rtalik (67) (68) (66) (70) 76 80 
Sipisaq Kangilleq (48) (46) (48) (47) 58 56 
Aqqusinersuaq (39) (38) (40) (32)3 52 49 
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Bilag 21 Køretøjer fordelt på hastigheders 


