


Program

Velkommen og baggrund for Plusbus 

• v/Niels Bresemann, anlægsansvarlig

Den nye John F. Kennedys Plads

• v/Bodil V. Henningsen, faseansvarlig

Tidsplan for etapen

• v/Niels Bresemann

Spørgsmål?

• Stil spørgsmål via chatten

• Mødet optages og kan ses på 

https://plusbus.dk/borgermoeder/

• Kontakt os på Plusbus@aalborg.dk

https://plusbus.dk/borgermoeder/
mailto:Plusbus@aalborg.dk


Baggrund for Aalborg Plusbus



Vækstakse – fysisk udviklingsstrategi



Byvækst

• 1.500 indbyggere pr år

• Tilsvarende mere trafik

• National målsætning: hovedparten af 
væksten I trafikken skal ske I den 
kollektive trafik.

215.328

227.339

2019 2031



Valg af transportsystem

Vejreglerne:

Keolis Frankrig:

1.500             2.500               7.000            15.000             50.000



Køretøjer



Økonomi

Økonomi Finansiering 

Aalborg 

Kommune

245 mio. Kr.

Region 

Nordjylland

15 mio. dk

Staten

250 mio. dk. 

Mio. kr.

Perroner 33     

Rejsekort/IT 55     

Vejanlæg mv. 203     

Signalanlæg 51     

Arealerhvervelse 37     

Arkæologi 13     

PTA (20%) 67     

Byrum 44     

Kommunikation 7     

I alt 510   



• Kørsel i egen busbane

• Prioritering i vejkryds

• Jævn overflade uden huller og bump

• Hurtig ind- og udstigning uden trin

• Komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150 passagerer.

Aalborgs 5 BRT-principper



Tracétyper

Eget tracé
2,8 km

Jyllandsgade
Sohngårdsholmsvej

Delt tracé
4,1 km

Skydebanevej
Kastetvej til
J. F. Kennedys Plads
Bornholmsgade

Særligt tracé
4,5 km

Bertil Ohlins Vej Vest
Bus tracé NAU



Stationer



Stationer



Stationer



Stationer



Stationer



Stationer



Tidsplan 
Mange etaper af 

hensyn til:

• Trafikafvikling

• By i drift

• Koordinering med 

ledningsejere.



Tidsplan
2019-2020

• 6 etaper, og 2 stationsforpladser er udført

2021

• Udførelse af 5 etaper, 4 stationsforpladser og overdækning på John F. Kennedys Plads

• Projektering af 3 etaper og læskærme

• Busprioriteringssystem

2022

• Udførelse af 4 etaper, John F. Kennedys Plads og etablering af læskærme

• Rejsekortudstyr og realtidsinformation

• Slidlag på hele strækningen

2023

• Færdiggørelse af stationer

• På et tidspunkt i foråret klippes den røde snor



John F. Kennedys Plads 
& Plusbus



Baggrund - behov for ny trafikal organisering

Potentialestudier og visionsskitser v/ COBE, 2018



Historisk plads i byen – fredet banegårdsbygning



John F Kennedys Plads i dag – krinsen i 1990’erne



En plads til mange formål – plads til alle

• centralt ankomstrum, repræsentation
• klare store flows – karneval, demonstrationer 
• effektivt terminal- og transitområde:
kollektiv trafik, gående, cyklister, bilister, taxaer
• servicebehov for randbebyggelselsen - udeservering
• give plads til pausen og tilbyde opholdskvalitet for rejsende / borgere



En plads til mange brugere – plads til alle



En plads et særligt sted i byen – fremhæve stedets kvaliteter 



En plads der er mere end et transitrum



Pladsindretningen tegnes af flows fra pladsens mange forskellige slags ‘mobilister’ 
->  en banegårdsplads med 3 opholdsø’er / opdeling i hård og blød belægning

Den nye John F. Kennedys Plads - hovedgrebet



Trafikalt princip: enklere flow for busser – biler i kanten







3

Situationsplan

Arkitema Architects



Opholds-oaser med frodig beplantning

Beplantningen et mix af markante / store træer

samt mindre træer og buske - en ‘vild’ Kildepark



Robust granit belægning i elegant mønster





Belysning

3 typer: 

• Master med projektører

• Lygter

• Pullerter

+ særlig belysning

• Rytterstatuen

• Overdækningen

• Gobo



Belysning



Poetisk lyssætning af de grønne øer og rytterstatuen



‘Grøn’ toiletbygning, nordlig ø



Overdækning 
unik udformning, der tegner Plusbus og Kennedy Plads



Lys beton - grønt tag  

COBE / Rambøll



Kunst?

OPHAV 

v/ Eva Steen Christensen



• Etablering af overdækning: 
Medio april 2021 – december 2021

• Pladsprojektet:  
Marts 2022 – december 2022

Anlægstidsplaner – overdækning og 
plads



Spørgsmål og tak for i dag

plusbus@aalborg.dk



illustrationsplan


