
FREMTIDIG FORDELINGSGADE
STRANDBOULEVARDEN - AFTALTE TVÆRPROFILER
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FREMTIDIG BYDELSGADE
STRANDBOULEVARDEN - AFTALTE TVÆRPROFILER
På strækningen fra Vordingborggade og Classensgade

Fortov Cykelsti

Cykelsti Cykelsti

Cykelsti Fortov

3,5 m3,5 m 3 m 2 m 3 m

Græs

4 m

Kørespor Kørespor

2 m4 m12,5 m

P 

3 m 2 m 6,25 m

2 KøresporP 

P 

Fortov

3,5 m 4,9 m

45 grader P Fortov

3 m

Rekreativt område

Eksisterende trærække Eksisterende trærække Nye træer ved sidevejeNye træer ved sideveje

Nye træer ved sideveje og 
mellem parkeringspladser

Nye træer mellem parkeringspladser Nye træer på rekreativt areal

Eksisterende fortov

Eksisterende fortov

Projekteret cykelsti

Ensrettet kørebane, 1 spor

Ensrettet kørebane, 1 spor

Projekteret cykelsti
Længdeparkering

Sammenhængende grøn midterrabat udvidet

Eksisterende træer

Nye træer på fremskudte heller

Eksisterende træer

Projekterede træer

Eksisterende fortov

Eksisterende fortov

Projekteret cykelsti

Ensrettet kørebane, 1 spor

Ensrettet kørebane, 1 spor

Projekteret cykelsti
Projekteret længdeparkering

Projekteret længdeparkering

Sammenhængende grøn midterrabat udvidet

Eksisterende træer

Nye træer på fremskudte heller

Parkerings- og byrumsprojekt på Strandboulevarden
Scenarie A - optimering af det eksisterende vejprofil

Fordelingsgade mellem Østerbrogade og Vordingborggade

Bydelsgade mellem Vordingborggade og Fridtjof Nansens Plads

Visualisering af hvordan Strandboulevardens byrum kan tage form på Bydelsgaden ved Scenarie A

Visualisering af hvorledes Strandboulevardens byrum tilføres træer på heller ved Scenarie A

Planudsnit Randersgade til Middelfartgade, Fordelingsgade Scenarie A

Fremtidigt tværprofil, Fordelingsgade Scenarie A

Fremtidigt tværprofil, Bydelsgade Scenarie A

Planudsnit Århusgade til Nordre Frihavnsgade, Bydelsgade Scenarie A



Fordelingsgade, Østerbrogade til Vordingborggade

TRAFIK
•	 Vejprofilet med kørebaner, fortove og cykelstier fastholdes som eksisterende forhold.
•	 Asfaltareal med parkering i rabatten fastholdes.
•	 Længdeparkeringen i den sydlige del af strækningen optimeres ved fremskudte heller.
•	 Forøgelse af p-pladser på den viste strækning: 17%

BYRUM
•	 Boulevardpræget fastholdes ved de to trærækker. 
•	 Der plantes nye træer ved sideveje og fremskudte heller.

FORDELE
•			Det	er	anlægsmæssigt	en	billig	løsning
•			Antallet	af	p-pladser	kan	relativt	let	øges
•			Krydsning	af	vejen	kan	ske	i	2	tempi,	med	orientering	mod	en	trafikretning	ad	gangen
•	 Boulevardpræget fastholdes på fordelingsgaden, ved symmetrien og de to trærækker. 

ULEMPER
•			Vejens	grønne	byrum	forbedres	ikke,	bortset	fra	at	der	kan	plantes	nye	træer	i	de	fremskudte	heller.
•	 Der skabes ikke nye arealer til rekreativ anvendelse og byliv, aktivitet og ophold.
•	 Opgraderinger i fht. opsamling og afledning af regnvand er svært at integrere i løsningen.

Bydelsgade, Vordingborggade til Fridtjof Nansens Plads

TRAFIK
•	 Fortove fastholdes som eksisterende. 
•	 Vejen indsnævres til et kørespor i hver retning på hver side af en bred midterrabat.
•	 Der etableres cykelsti i hver side af vejen 
•	 Der etableres parkeringsspor til længdeparkering langs begge kørespor. 
•	 Der etableres fremskudte heller ved sidegader hvorved P-pladser øges. 
•	 Midterrabattens bredde øges med ca 1 m i hver side.
•	 Parkering på midterarealerne ryddes og erstattes af længdeparkering langs kørebaner.
•	 Forøgelse	af	parleringspladser	på	den	viste	strækning:	22%

BYRUM
•	 Boulevardpræget fastholdes ved de to trærækker. 
•	 Der skabes ny plads til aktiviteter og ophold i midterarealet.
•	 Det grønne byrum opgraderes ved nye træplantninger ved sidegader. 

FORDELE
•	 Det er anlægsmæssigt en billig løsning.
•	 Antallet af p-pladser kan relativt let øges
•	 Der kan ikke foretages venstresving til og fra sideveje, dvs. færre uheld
•	 Krydsning	af	vejen	sker	i	2	tempi,	med	orientering	mod	en	trafikretning	ad	gangen
•	 Trafikbelastningen og dermed støjen på strækningen nedbringes.
•	 Kørebanerne indsnævres drastisk, fra ca. 10 m til 4 m, hvilket medfører en bedre trafiksikkerhed. 

ULEMPER
•	 Køresporene bør være brede (4,0 m) og kan lægge op til at nogle bilister vil køre for hurtigt.
•	 Nye rekreative arealer ligger ml. to kørebaner, så nye faciliteter skal evt. indhegnes.
•	 Opgraderinger i fht. opsamling og afledning af regnvand er svært at integrere i løsningen.

Parkerings- og byrumsprojekt på Strandboulevarden
Scenarie A - optimering af det eksisterende vejprofil


