Lokalplan 1-1-137 – ændret afsnit i lokalplanens redegørelse

Lokalplanens indhold
Med denne lokalplan ændres der på prioriteringen af trafikken på John F. Kennedys Plads for at skabe bedre
mobilitet og byrum. Det er planen at fodgængere, cyklister og grøn mobilitet i form af kollektiv trafik skal
prioriteres højere på pladsen. Biltrafik i form af kørebaner, afsætningspladser, varelevering og
korttidsparkering vil dog fortsat optage en stor del af pladsens areal.
Pladsens samlede disponering og indretning er skitseret på Kortbilag 3 - Illustrationsplan.

Disponering og indretning
Med BRT-projektet (Plusbus) ændres pladsens opdeling og disponering markant. Lokalplanen ændrer
trafikstrukturen, således at pladsen i fremtiden deles op af vejene på en ny måde.

Illustration: Den trafikale organisering af pladsen før og efter den ændrede trafikstruktur.
Der bliver med den nye organisering tre større sammenhængende flader mellem vejarealerne, men fladerne
bliver også opdelt af trafik. Der er derfor i pladsdesignet fokus på at sikre en god sammenhæng på tværs af
pladsen og mellem fladerne.
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Illustration: Pladsens opdeling i flader før og efter den ændrede trafikstruktur.
Fladerne opdeles yderligere af de primære bevægelseslinjer for fodgængere og cyklister henover
pladsen. Bevægelseslinjer opdeler på den måde pladsen i nogle zoner i form af "øer", der kan bruges til
cykelparkering, beplantning eller ophold, jf. skitsen nedenfor.

Illustration: Bevægelseslinjerne henover pladsen definerer zoner til andre formål.
På den måde programmeres pladsen samlet set på baggrund af de primære bevægelseslinjer. Der
efterlades plads til arealer til udeservering langs facader samt ophold, beplantning og cykelparkering på
pladsen.
Desuden gives der mulighed for at bygningerne syd for banegårdsbygningen kan fjernes for at styrke den
visuelle forbindelse til perronerne og Kildeparken på den anden side af jernbanen. Senere vil det evt. være
muligt at planlægge for et nyt byggefelt længere mod syd. Fra pladsen skal der syd og nord for den fredede
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banegårdsbygning sikres gode visuelle forbindelser til Kildeparken, i form af udsynet til Kildeparkens
markante trækroner.

Illustration: Samlet programmering af pladsen.

Trafik og mobilitet
Den kollektive trafik kan med lokalplanen afvikles mere effektivt og overskueligt end det hidtil har været
muligt. En stor del af bybusserne kan samles langs samme spor som BRT-busserne (Plusbus), og der kan
etableres en mulighed for afsætning af passagerer fra regionalbusser foran stationen med henblik på hurtigt
skift. Nedenstående skitse viser en mulig disponering af busserne.

Illustration: Mulig disponering af busforbindelser og -stoppesteder.

Side 3 af 9

Lokalplan 1-1-137 – ændret afsnit i lokalplanens redegørelse

De bløde trafikanters fremkommelighed prioriteres på fladerne. Cyklister skal køre ad veje og stier efter
nedenstående princip. På den måde fredeliggøres størstedelen af pladsen for fodgængere.

Illustration: Princip for cykelforbindelser henover pladsen.
På pladsen har mange cyklister brug for at parkere for at fortsætte deres rejse med kollektiv trafik. Her
forventes også en stor del langtidsparkering, hvorfor en tilstrækkelig del af cykelparkeringen skal være
overdækket. På sigt vil det være nødvendigt at etablere cykelparkering under terræn for at leve op til dette.
Der forventes på sigt et samlet behov for 1.600 cykel-p-pladser på pladsen. Planen disponerer mulighed for
at etablere op til 900 cykel-p-pladser på terræn, hvoraf ca. 300 er overdækket. Dertil kommer eksisterende
overdækkede cykelparkering i delområde E i pladsens sydlige del, samt mulighed for at etablere fx 400
overdækkede cykel-p-pladser under terræn. Hvis delområde E ved senere planlægning inddrages til
byggefelt, vil der på sigt sandsynligvis ikke være tilstrækkeligt cykelparkering i området.
Korttidsparkering af biler samt taxaholdepladser samles i ét parkeringsareal nord for banegårdsbygningen.
Afsætningspladser og varelevering til stationens banegårdsbygning etableres syd banegårdsbygningen.
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Illustration: Ny organisering af pladsens vestside.
Der er desuden behov for at sikre vejadgang til stationens perron, banegårdsbygningen samt matriklerne
langs pladsens nord- og østside. Til stationens perron samt bygninger langs pladsens østside er der
reserveret adgangsveje, mens adgang til matriklerne langs pladsens nordside kan ske ved at sikre et areal til
en vendemulighed eller gennemkørselsmulighed på pladsen, eller ved at sikre holdemulighed for lastbiler på
et tilstødende vejareal.

Bebyggelse og anvendelser
Banegårdsbygningen er fredet, og kan med lokalplanen fortsat anvendes til forskellige byformål. Der bliver
med lokalplanen mulighed for at nedrive tilbygningen og de øvrige bygninger syd for den oprindelige
banegårdsbygning.
Dette skal ses i sammenhæng med en vision om i stedet at opføre en ny bebyggelse længere mod syd ved
Kennedyarkaden. Den fredede banegårdsbygning vil på den måde komme til at stå for sig selv, mens der
bliver skabt nye kig til Kildeparkens træer fra pladsen.
En eventuel ny bebyggelse ved Kennedyarkaden, som afslutning på pladsen, er pt. skitseret som en slank
hotelbygning i 12 etager. Denne lokalplan planlægger ikke for bebyggelsen, og er ikke byggeretsgivende for
denne. En række forhold skal løses i forbindelse med en eventuel kommende planlægning for en sådan
bebyggelse, herunder areal til bybusterminalen på arealet samt passage for trafikanter. Der er også en
tinglyst vejadgang henover arealet, der vil skulle flyttes. Vejbetjening vil ske fra afsætningspladsen syd for
banegårdsbygningen.
Den eksisterende lokalplan i området giver mulighed for at opføre en bygning på op til 3 etager som
erstatning for eller som tilbygning til de eksisterende bygninger syd for banegårdsbygningen, og denne
byggemulighed fastholdes gennem den eksisterende lokalplan. Byggemuligheden kan eventuelt ved
fremtidig lokalplanlægning fjernes og erstattes af en ny byggemulighed.
Ude på selve pladsen er der mulighed for at opføre en perronoverdækning hen over perronerne for den
kommende BRT-forbindelse, som et samlende element på pladsen. Perronoverdækningen tænkes udformet
som et "svævende tag", med evt. mulighed for at etablere en mindre pavillon til fx salg af kioskvarer.
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Illustration: Visualiseringer af en mulig udformning af perronoverdækningen samt inspirationsfotos.
Perronoverdækningen udformes, så det så det visuelt syner som en tynd og let betonskal med et unikt og
”svævende” udtryk. Den vil fremstå med en samlet overflade, som arkitektonisk opfattes som et selvstændigt
element, båret af søjler.
Betondækkets overflader vil fremstå med en høj grad af finish, kvalitet og stoflighed, der tilføjer en særlig
oplevelsesmæssig værdi. Betondækket vil have en lys hvid farve, og udføres med en glat, ensartet
overflade.
Betondækket perforeres, så dagslys kan trænge igennem. Det skal dels frembringe et poetisk skyggespil på
flader og inventar under overdækningen, og dels medvirke til at sikre at området under betondækket er lyst
og trygt.
Perronoverdækningens søjler vil fremstå spinkle, og placeres under hensyntagen til funktionelle, konstruktive
og sikkerhedsmæssige forhold. Søjler kan fremstå i enten stål eller beton, med en diskret visuel fremtoning.
Søjlernes overflader udføres med en finish og stoflighed, der sikrer et godt samspil med betondækkets
”svævende” udtryk.
Pladsens eksisterende rytterstatue af kong Christian den niende flyttes, og placeres på hovedaksen foran
banegårdsbygningen, med fronten mod øst. Oprindeligt har rytterstatuen stået på Nytorv, men i 1926 blev
den flyttet til pladsen.
Redegørelse for butikker
Der gives med lokalplanen mulighed for at etablere en mindre butik på op til 50 m² ude på John F. Kennedys
Plads. Desuden fastholdes de eksisterende muligheder for butikker i den fredede banegårdsbygning, hvor
der vurderes at være ca. 1.550 m². Det samlede maksimale bruttoetageareal til butikker fastsættes derfor til
1.600 m². Der fastsættes en øvre grænse for butiksstørrelser på 500 m², da dette vurderes at være den
maksimale størrelse butikker inde banegårdsbygningen vil kunne opnå.
Da lokalplanen alene giver mulighed for 50 m² nyt butiksareal i forhold til den eksisterende situation,
vurderes det ikke at have nogen påvirkning af bymiljøet, der i forvejen er præget af detailhandel.

Beplantning, materialer og indretning
Zonerne på pladsen, der opstår som "øer" mellem de primære bevægelseslinjer, skal i den østlige del af
pladsen indrettes med markant beplantning og gode opholdsmuligheder. Zonerne kan indrettes således at
opholdsarealerne afskærmes af beplantningen.
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Illustration: Zonernes udformning og inddeling.
Tre af zonerne vil udgøre de primære "øer" til ophold på pladsen. Nedenfor er mulige indretninger af de tre
zoner skitseret.

Illustration: Visualiseringer af de tre forskellige zoner.
Ud over ophold i zonerne, vil der også være mulighed for at etablere udeservering ved facaderne rundt om
pladsen.
Langs vejen foran banegårdsbygningen vil der være en trærække med træer i varierende afstande.
Pladsens træer og beplantning skal give en smuk og sanselig oplevelse for brugerne, og bidrage til et
markant grønt præg. Beplantningen skal være rumskabende, kunne spille sammen med og understøtte
pladsens optimale bevægelseslinjer, samt give pladsen karakter og identitet. Beplantningen kan ligeledes
bruges til at skabe et godt mikroklima og indramme mindre intime nicher til ophold, væk fra trafikken og den
uro der hersker omkring en station.
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Illustration: Inspirationsbilleder til udformning af beplantning og ophold.
Beplantningen skal være et miks af opstammede træer, mindre flerstammede træer og evt. opstammede
buske, mens bunden vil være frodig med græs, staudegræsser og grønne stauder. Afhængigt af hvordan
arealerne skal bruges, kan der etableres robuste bund-beplantningstyper, der kan tåle at folk bruger naturen.
Det er vigtigt, at beplantningen får en stærk, frodig grøn karakter, samtidig med at der sikres et transparent
og lysåbent udtryk, så der altid er visuel kontakt på tværs af pladsen.
Hovedbelægningen på pladsen vil bestå af forskellige fliseformater i granit med forskellige farvenuancer,
som lægges vilkårligt med gennemgående fuger i gangretningen. Det vil sige, at fliserne har samme længde,
men forskellige bredder.

Illustration: Inspirationsbilleder til belægninger.
Pladsens belægningsmønster vil være i flere forskellige retninger. Idéen er at understrege byrummets
mange forskellige gangretninger. At skabe større synlighed for gående og cyklister og på denne måde nudge
de lette trafikanter til at bevæge sig i den rigtige retning.
Langs bygningerne i kanten af pladsen etableres en udligningszone af samme bredde som udligningszonen i
de tilstødende gadeforløb. Udligningszonerne etableres med chaussésten.
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Illustration: Eksempel på møde mellem læggeretninger med gennemgående fuge, inspiration til fliseformater
samt principtegning af udligningszone med chaussésten.
Perronerne til den kommende station for BRT (Plusbus) vil blive integreret i pladsens overordnede design.
Perronerne vil således have niveaufri adgang fra pladsen.

Illustration: Perroner med niveaufri adgang fra resten af pladsen.
Nedenfor er pladsens samlede design visualiseret.

Illustration: Visualisering af pladsens samlede design.
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