
FREMTIDIG BYDELSGADE
STRANDBOULEVARDEN - AFTALTE TVÆRPROFILER
På strækningen fra Vordingborggade og Classensgade
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FREMTIDIG FORDELINGSGADE
STRANDBOULEVARDEN - AFTALTE TVÆRPROFILER
På strækningen fra Østerbrogade til Vordingborggade
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Fordelingsgade mellem Østerbrogade og Vordingborggade

Parkerings- og byrumsprojekt på Strandboulevarden
Scenarie B - omlægning til nyt asymmetrisk gadeprofil

Bydelsgade mellem Vordingborggade og Fridtjof Nansens Plads

Visualisering af hvorledes Strandboulevardens byrum og byliv kan tage form ved Scenarie B

Planudsnit Randersgade til Middelfartgade, Fordelingsgade Scenarie B

Fremtidigt tværprofil, Bydelsgade Scenarie B

Planudsnit Århusgade til Nordre Frihavnsgade, Bydelsgade Scenarie B

Fremtidigt tværprofil, Fordelingsgade Scenarie BVisualisering af hvorledes Strandboulevardens byrum og byliv kan tage form ved Scenarie B



Fordelingsgade, Østerbrogade til Vordingborggade

TRAFIK
•	 De 2 kørespor i retning mod Østerbrogade, samt cykelsti forlægges mod syd, til det eksisterende parkeringsareal i midterrabat.
•	 De to færdselsretninger vil være adskilt af en ny rabat og trærække som erstatter den gamle.
•	 Langs begge kørearealer etableres længdeparkering. 
•	 Der etableres fremskudte heller ved sideveje, hvorved P-antal øges.
•	 Forøgelse af parkeringspladser på den viste strækning: 13%

BYRUM
•	 Der skabes et bredt grønt og fredeliggjort areal i langs facaderne i den nordlige side af gaden med mulighed for ophold og faciliteter.

FORDELE
•	 Antallet af p-pladser kan øges
•	 Krydsning af vejen kan ske i 2 tempi, med orientering mod en trafikretning ad gangen.
•	 Der skabes et nyt byrum til ophold i vejens nordlige side
•	 Det grønne byrum forbedres ved begrønning og plantning af nye træer på det nye opholdsareal.
•	 De frigivne byrum vil fremstå sammenhængende, være i solsiden, og i rolige omgivelser.
•	 Overfladevand kan anvendes rekreativt i byrummet, f.eks. som åbne render og regnvandsbede.
•	 Et helt særligt byliv kan skabes, med fokus på bæredygtighed og lokal forankring / ejerskab.
•	 De nyplantede træer kan gives bedre vækstvilkår end de eksisterende.

ULEMPER
•	 Det er anlægsmæssigt en dyr løsning.
•	 Det vil blive nødvendigt at fjerne eksisterende træer og erstatte med nye træer.
•	 Der kan evt. skabes en ubalance i forhold til hvorledes beboere og brugere tilgodeses.
•	 Anlæg til fælles aktiviteter må placeres, hvor få er naboer, så få generes af støj herfra.

Bydelsgade, Vordingborggade til Fridtjof Nansens Plads

TRAFIK
•	 Vejen indsnævres til et kørespor i hver retning 
•	 Begge kørespor placeres i den vestlige side af vejtrace’et, som en dobbeltrettet vej uden midterrabat. 
•	 Der etableres cykelsti i hver retning med bredde på 3 m.
•	 I vejens ene side etableres parkeringsspor til længdeparkering. 
•	 I vejens modsatte side etableres, gruppevis mellem nye træer, skråparkering.
•	 Forøgelse af parkeringspladser på den viste strækning: 11% (kan fleksibelt forøges.)

BYRUM
•	 Der skabes et bredt grønt og fredeliggjort areal i den østlige side af gaden.
•	 Løsningen giver et bredt rekreativt byrum, afgrænset med facade mod øst.
•	 Der arbejdes med et helt nyt vejprofil som kan håndtere fremtidens klimaforandringer (100 årsregn)
•	 Parkeringspladserne er opdelt af nye træplantninger.

FORDELE
•	 Antallet af p-pladser kan øges på flexible måder, afhængigt af mængden af træer.
•	 Den dobbeltrettede vej med smalle kørespor, vil virke hastighedsdæmpende
•	 Adgang til og fra sidevej forbedres, da der bliver mulighed for at foretage venstresving på strækningen
•	 Trafikbelastningen og støjen på strækningen nedbringes, da der indsnævres til 1 kørespor i hver retning.
•	 Det grønne byrum forbedres ved begrønning og plantning af nye træer på det nye opholdsareal.
•	 De frigivne byrum vil fremstå sammenhængende, være i solsiden, og i rolige omgivelser.
•	 Overfladevand kan anvendes rekreativt i byrummet, f.eks. som åbne render og regnvandsbede.
•	 Et helt særligt byliv kan skabes, med fokus på bæredygtighed og lokal forankring / ejerskab.

ULEMPER
•	 Det er anlægsmæssigt en dyrere løsning
•	 Det vil blive nødvendigt at fjerne eksisterende træer, og erstatte dem med nye.
•	 Der åbnes op for muligheden for venstresving på strækningen, risikoen for uheld vil øges.
•	 Der skabes evt. en ubalance i forhold til hvorledes beboere og brugere tilgodeses.
•	 Anlæg til fælles aktiviteter må placeres, hvor få er naboer, så få generes af støj herfra.


