KAROLINELUND
Helhedsplan marts 2015

Om projektmappen
Helhedsplanen for Karolinelund er udarbejdet af COBE arkitekter i samarbejde
med Aalborg Kommune i perioden december 2014 til marts 2015.
Aalborg Kommunes projektgruppe, styregruppe og Østerågruppe for Karolinelund har været involveret i et tværfagligt samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Undervejs i processen er der desuden afholdt to workshops med Karolinelunds
brugere, der har bidraget med værdifuld viden, idéer og holdninger.
Processen med udviklingen af helhedsplanen ligger i naturlig forlængelse af det
arbejde med Karolinelunds fremtid, der er foregået siden Tivoli i Karolinelund
lukkede i 2010.
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ANALYSE

BYMÆSSIG KONTEKST

Bymæssig kontekst
Karolinelunds placering i den østlige udkant af Aalborgs centrum rummer et
stort potentiale som en bynær, grøn folkepark.
Byakserne
Placeringen er central i forhold til kultur- og oplevelsesaksen, der strækker
sig fra den fornyede havnefront i vest, forbi markante kulturinstitutioner som
Aalborghus Slot, medborgerhuset og hovedbiblioteket, Utzon Center, Musikkens Hus og Nordkraft.
Karolinelund ligger også i umiddelbar gangafstand af gågadeforløbets østlige
start ved Nørregade.

KULTUR

BY
INDUSTRI

Den blågrønne akse
Østerås forløb mod Limfjorden gennem Østerådalen og Godsbanearealet skaber et sammenhængende blågrønt forløb helt fra Svenstrup i syd til havnen
i nord. Karolinelund indgår i dette forløb, som kan styrkes ved at omlægge
Østerås i dag rørlagte forløb til et åbent vandløb gennem parken.
Vækstaksen
Karolinelund indgår ligeledes i Aalborg Kommunes vækstakse. Vækstaksen
sætter fokus på de tre indsatsområder ’en velfungerede infrastruktur’, ’den
attraktive storby’ og ’gode områder at bo i’. Helhedsplanen for Karolinelund
skal indskrive sig i denne fortælling.

BOLIG

Forskelligartede naboer
Et meget karakteristisk træk ved Karolinelunds nære omgivelser er den høje
grad af forskellighed. Mod vest ligger middelalderbyen, mod nord ligger de
store kulturkraftcentre, mod syd ligger lejlighedsbebyggelserne i øgaderne
fra midten af sidste århundrede, og mod øst ligger Tulips pålægsfabrik. De
meget forskelligartede naboer fordrer en aktiv stillingtagen til behandlingen
af parkens kant og afgrænsning mod omgivelserne.

Havnebad

Utzoncentret

Aalborgshus Slot
Musikkens Hus

Nordkraft

Karolinelund

Teglgårds Plads

Karolinelund

Åparken på Godbanearealet
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1824
Lystanlæg for
miltæret anlægges

1847
Anlægges gøres
offentligt tilgængeligt

1947
Tivoli Karolinelund åbnes

Slutningen af 1800- tallet
Østerå overdækkes
En ny kabnal etableres

2011
Tivoli lukker

2012
Åbning til midlertidig periode
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1883
Første pavilion

ANALYSE

FRA FORLYSTELSESPARK TIL FOLKEPARK

Militæret
Karolinelunds historie som park strækker sig tilbage til 1824 hvor idéen
om at ville skabe et parkanlæg opstod hos ofﬁcerer fra 3. Jyske Infanteri-Regiment.
Arbejdet med at dræne og beplante det dengang sumpede område blev
udført ved håndkraft af menige soldater, der dog ikke havde adgang til
anlægget - det var forbeholdt ofﬁcererne og deres familier. I 1847 blev
Karolinelund gjort offentligt tilgængeligt, og i 1869 blev ejendomsretten
overdraget fra militæret til kommunen, der har haft den lige siden
Forlystelserne
I perioden 1850-1935 blev der afholdt årlige dyrskuer på den store
eksercerplads ved Karolinelund. I 1947 åbnede ’Tivoli Karolinelund’ med
forlystelser, spilleboder, restauranter og karruseller, mens ejerskabet af
selve parken og dens store træer blev hos kommunen.
Karolinelunds sidste tid som forlystelsespark var ikke rentabel, og i 2007
overtog Aalborg Kommune alle forlystelserne og gjorde adgangen til
parken gratis. I 2010 blev det besluttet at rydde parken for forlystelser og
bortauktionere dem.

Folket
Siden 2011 har Karolinelund fungeret som en ægte folkepark, som på mange måder fungerer langt bedre som offentligt rum og grøn oase nu end i tiden som forlystelsespark. Dette skyldes i høj grad Aalborg Kommunes beslutning om ’at skynde
sig langsomt’ i forhold til udvikling af fremtidsplanerne for området. Beslutningen
om at inddrage og invitere byens borgere til at indtage og bruge parken har skabt
grobund for et unikt og mangfoldigt folkeliv med et exceptionelt højt niveau af
ejerskab og engagement.
Fremtiden
I arbejdet med en helhedsplan for Karolinelund er det således vigtigt at identiﬁcere de landskabelige kvaliteter - træerne og den grønne struktur - og styrke
dem med nye træk - åen og dens omgivelser - og kombinere dem med de sociale
og samfundsmæssige strukturer - de lokale kræfter - der er opstået i årene efter
2010.
Udfordringen er nu at tilføre boliger og en daginstitution på en måde der bidrager
til oplevelsen af Karolinelund som en ægte folkepark og grøn oase i byen.
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ANALYSE

PARKEN I DAG

Parkmæssige kvaliteter og træerne
Karolinelund er i dag et fantastisk og unikt sted. De parkmæssige kvaliteter er udprægede, og skyldes i høj grad at kommunen har haft ejerskabet til parken selv i den tid
hvor den har være udlejet til Tivoli. Derfor er træerne bevarede og velplejede.
Plæner og stier
Udover træerne består de grønne elementer i høj grad af simple græsplæner der ligger, hvor der tidligere har været forlystelser. Stisystemet er en reminiscens af forlystelsesparkens indretning, og består af en rundgang med et ﬁntmasket stinet i midten.
Byhaverne
I parkens vestside optager ’Byhaverne’ et relativt stort areal, hvor der dyrkes grøntsager og bær i højbede. Byhaverne er ﬂotte at se på og skaber kvaliteter for en større
brugergruppe end blot havedyrkerne selv. Byhaverne bidrager desuden til en høj grad
af lokalt ejerskab, fællesskab og stor mangfoldighed af brugere af parken.
Grønt

Bygninger

Bygninger
Der er i dag få bygninger i Karolinelund. Platform 4 har til huse i den største tilbageværende bygning langs parkens østside. De gamle indgangsportaler mod nord og
sydvest ﬁndes også stadig.
Kanten
Mod vest er parken afgrænset af en lukket mur, mens nord- og østsiderne er omkranset af et højt hegn. Sydsiden er - efter at Tæppelands bygning er nedrevet - åben
mod Fyensgade. De åbne sider er i nogen grad belastet af traﬁkstøj. Den lukkede mur
virker afvisende udefra, men den skaber en positiv fornemmelse af omsluttethed set
inde fra parken.

Østerbro, Nordkraft,
Musikkens Hus

Hovedsti

Træer
Hegn mod
Karolinelundsvej

Langesgade

Mur mod
Kanalstien

Karolinelundsvej

Mur
Hovedindgang

Åbent og
udflydende rum

Andre funktioner

Parkens kant
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Letbanen

Træer
12

Østerå

Tinglyste ledninger og
deklarationszoner

Støj

Konsekvensafstand Tulip

ANALYSE

FORUDSÆTNINGER OG BINDINGER

Letbane
Tracéet for Aalborgs kommende letbane passerer
forbi Karolinelund via Fyensgade.
Der er planlagt et stoppested ved krydset Fyensgade/Bornholmsgade, hvilket vil øge tilgængeligheden til Karolinelund med offentlig transport
betydeligt.

Østerå
Byrådet har besluttet, at der skal reserveres areal til en placering af et rent Østeråforløb gennem
Karolinelund - dvs. et åløb der er adskilt fra det
eksisterende kanalsystem under Langesgade.
Åbning af Østerå i et forløb adskilt fra Østre- og
Vestre Landgrøfter vurderes at give store afvandingsmæssige fordele, som i høj grad kan
imødegå klimaforandringer. Herudover kan man
opnå bedre vandkvalitet og vandfysik samt en
rekreativ bonus.
Åen er dimensioneret til en vandspejlbredde
på ca. 5 m. Varierede brinkanlæg skal forbinde
vandspejlet med parkens terræn.
Der er nedsat en særlig Østerå-gruppe i Aalborg
Kommune. Ågruppen anbefaler et åforløb langs
Karolinelunds vestside, hvor terrænet naturligt
ligger lavest. Terrænet falder ca. 1 meter fra
syd mod nord, hvilket giver gode betingelser for
vandgennemstrømning.

Træer
Karolinelund har en markant grøn karakter med
ﬂotte, gamle træer og mange forskellige buske.

Ledninger
I parkens sydlige ende ﬁndes enkelte tinglyste
fjernvarme- og elledninger.

Det anbefales, at man forsøger at bevare så
meget af beplatningen som muligt, idet den er
med til at give området et imødekommende og
levende udtryk, underbygger stedets identitet,
samt virker rumdannende ﬂere steder.

I parkens øvrige dele er der kun få ledninger,
fortrinsvis el, tele og vand.

Traﬁkstøj
Området belastes af en del traﬁkstøj fra Karolinelundsvej. Som kortet viser, er en del af det
østlige område langs Karolinelundsvej og en del
af det sydlige område langs Fyensgade belastet
af traﬁkstøj.
Den afbillede støjbelasting er beregnet i 2007,
og vil i dag givetvis være højere i Karolinelunds
sydlige ende, eftersom det tidligere Tæppeland
er nedrevet.
Afhængig af anvendelsen af området kan støjen
stille nogle krav til udformningen af området
samt til bebyggelse og arealanvendelse.
Det foreslås i helhedsplanen at etablere et ’bakkelandskab’ i Karolinelunds sydlige ende, der vil
agere som støjvold. Desuden foreslås det også at
etablere lukket mur eller bebyggelse langs visse
strækninger af Karolinelunds kant, for at skabe
et støjbeskyttet miljø inde i selve parken.

Sikkerhed og risiko for uheld
Virksomheden Tulip Food Company er beliggende lige øst for Karolinelund (30-60 m). Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen i
medfør af miljøbeskyttelsesloven m.ﬂ.
Tulip Food Company har i 2014 fået udarbejdet et sikkerhedsdokument med beregninger af
konsekvensafstand til udslip af ammoniak fra
virksomhedens køleanlæg. Beregningerne har
vist at Karolinelund ligger indenfor beregnet
maksimalt konsekvensafstand, hvorfor det har
været nødvendigt at få vurderet risikobidraget
til den samfundsmæssige risiko i forbindelse
med ændringer i plangrundlaget eller betydelige
ændringer i arealanvendelsen.
Den nye risikovurdering har vist, at nærværende
helhedsplans to foreslåede placeringer af en
daginstitution begge er acceptable.
Den nye risikovurdering har ligeledes vist, at
aktiviteter med stor personbelastning i Karolinelunds østlige side ikke er acceptable.

13

ANALYSE

KVALITETER
I perioden efter Tivolis lukning er der opstået en helt særlig mangfoldighed
af aktiviteter og brugergrupper i Karolinelund, som formår at sameksistere
på trods af stort spænd i alder, baggrund og interesser. En af de primære
kvaliteter ved parken er således den måde hvorpå den bliver anvendt.
Herudover er den grønne karakter og de tilbageværende elementer fra
Tivoli-perioden også værd at fastholde i fremtiden.

Lokalt ejerskab

En grøn lunge
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Historisk arv

Aktiviteter på
forskellige tider af døgnet

ANALYSE

UDFORDRINGER
Tulip sætter qua sit ammoniakanlæg en begrænsning på hvilke anvendelser der kan ske af Karolinelunds østside i fremtiden. Samtidig har bygningen et udpræget industrielt udtryk. Karolinelunds øvrige udfordringer er
også i høj grad relateret til ’kanten’, der enten er for åben eller for lukket,
og som i dag giver problemer med hhv. støjbelastede, udﬂydende områder
og afvisende mure.

Barrierer til omgivelserne

Tulips risikozone

Utrygge bagsider

Trafik og støj
Udefinerede rumligheder
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VISION

Langesgade

Tidl. Symfonien

Forslag til nye
byhuse

Kjellerupsgade

Legeplads
Ny Østerå

Nyt bakkelandskab
Fyensgade

18
Øgadekvarteret

Nordkraft

Teglgaards Plads

VISION

Kanalstien

Ny Østerå

Platform 4

Tulip

Karolinelundsvej

Parkering til
institution

Shell

Karolinelund set fra sydøst

Bornholmsgade

19

Bevar diversiteteten!

En destination for hele Alborg!

1
Dyrk Karolinelunds historie og egenart!
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2
En fleksibel udviklingsplan!

3

VISION

Don’t ﬁx it if it aint broken
Visionen med helhedsplanen for Karolinelund er helt overordnet at identiﬁcere,
respektere og styrke de kvaliteter som allerede ﬁndes og gror i dag. Det skal danne grundlag for udarbejdelsen af en ﬂeksibel og strategisk udviklingsplan, der ikke
dikterer løsninger, men skaber fremtidsmuligheder og fortolkningsmuligheder, som
brugerne - områdets primære drivkraft - kan tænke videre på i dialog med Aalborg
Kommune og andre interessenter.
Bevar diversiteten
Petanqueklub og skatere, nyttehaver og Fredagsrock, dagplejemødre og øldrikning i
solen. Umiddelbart lyder det som dårligt forenelige interesser, men de mangfoldige
brugergrupper sameksisterer i dag, og det skal planen i fremtiden også give mulighed
for.
Karolinelund skal fortsat have lov at være en folkepark i bred forstand, og holde fast i
den lidt uformelle og skæve karakter.
En destination for hele Aalborg
Med tilføjelsen af letbanen bliver Karolinelund endnu mere tilgængelig. Der skal skabes nye forbindelser og indgange til parken som gør det oplagt at benytte parken både
som en destination og som en genvej.
De mangfoldige udfoldelsesmuligheder i parken skal sikre at der også i fremtiden er
en grund til at besøge Karolinelund for et bredt udsnit af Aalborgs befolkning.
Dyrk Karolinelunds historie og egenart
De få tilbageværende reminiscenser fra Tivolitiden er gode at bevare, for at opretholde fortællingen om områdets nære fortid. Tilføjelsen af nye anvendelser (boliger og
børneinstitution) samt landskabelige tiltag skal berige parken.
En ﬂeksibel udviklingsplan
Nærværende helhedsplan er ikke tænkt som en masterplan i traditionel forstand,
forstået på den måde at en masterplan dikterer at ’sådan skal det være’.
I tråd med Karolinelunds karakter og brugerdrevne tilgang anviser helhedplanen
rammerne for hvordan en fremtidig udvikling kan foregå, men det konkrete indhold og
den tidsmæssige rækkefølge er op til Karolinelunds brugere og Aalborg Kommune.
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STRATEGI

Mur

Mur

Platform 4

Boliger

Klubhus

Bakke

Forstærke og forbedre parkens kant

Åbning af Østerå

Nordkraft

Indre by

Havnen
Det Lille
Tater

Letbanestation

Godsbaneområdet

Bedre forbindelser
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Forstærk det grønne

STRATEGI

Streetsport

Musik,
koncert,
hangout

Nyttehaver/
Natur

1. Forstærke og forbedre parkens kant
Kanten er vigtig både for oplevelsen indefra og udefra parken. Derfor foreslår vi at forstærke og forbedre den ved en række tiltag, der skaber en mere veldeﬁneret afgrænsning.

Nyttehaver

Børn

Koncert

2. Åbning af Østerå
Med omlægning af Østerå fra rørledningen under Langesgade til et åbent åforløb gennem selve Karolinelund opnås en helt ny landskabelig dimension og herlighedsværdi.

Petanque

Børnehave

3. Synergier på tværs
Vi foreslår nogle simple ændringer af parkens ’zoner’, så relaterede anvendelser placeres bedre i relation til hinanden.

Synergier på tværs

4. Bedre forbindelser
Ved at opgradere tilgængeligheden til parken udefra styrkes muligheden for at ﬂere
mennesker benytter Karolinelund som enten en destination eller en genvej. Vi foreslår
at etablere en række pladsdannelser eller byrum i relation til indgangsmulighederne,
således at Karolinelund markerer sig mod bybilledet og omgivelserne, også selvom
kanten bliver mere veldeﬁneret og omsluttende.
Der bør arbejdes med belysning af udvalgte stier for at øge trygheden om natten.

+L4

+A5

+A4

+A3

+B2

5. Forstærk det grønne
En af Karolinelunds helt åbentlyse styrker og den største herlighedsværdi er den grønne karakter og de store træer. Fremtidige indgreb i parken skal altid sætte styrkelse af
det grønne aspekt i højsædet.
6. Projektkatalog
Processen med brugerinddragelse har kastet en lang række idéer til fremtidige
programmer og små projekter af sig. Idéerne er samlet i et projektkatalog, som kan
danne grobund for en fremtidig dialog og idéudveksling internt mellem brugerne samt
i samspillet med Aalborg Kommune. Projekterne kan udføres enkeltvist eller ﬂere ad
gangen, og de kan udføres enten konkret eller kan blot give inspiration til alternative
projekter.

+L3
+B3
+L5

+A2

+B6
+A1

+B1
+L2

+L1 +B5
+L6

Projektkatalog
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Kanten
Ny mur

En af de helt store kvaliteter ved Karolinelund er at
parken har en tydelig kant mod omgivelserne, hvilket
gør at den opleves som sit eget univers - adskilt fra
omgivelsernes sammensatte bystruktur, og beskyttet fra
traﬁk og larm på omgivende veje.
Der er et stort potentiale i at videreudvikle denne kvalitet - særligt i den sydlige del af parken, hvor rummet
opleves som mere udﬂydende og traﬁkken på Karolinelundsvej og Fyensgade både kan ses og især høres.

Mur

Vi foreslår derfor følgende tiltag:

Platform 4

1. Bakkelandskab
Hvor Tæppelands bygning tidligere lå, foreslår vi at
etablere et træbevokset bakkelandskab. Bakken vil
fungere som støjskærm, samtidig med at den markerer
Karolinelunds grønne proﬁl mod Fyensgade. Set indefra
parken genetablerer bakken den omsluttende fornemmelse af at være i en grøn oase.
2. Ny bebyggelse langs Kjellerupsgade
En række byhuse langs med Kjellerupsgade vil stramme gadens proﬁl op og medvirke til at deﬁnere Karolinelunds kant. Boligerne er beskrevet nærmere senere i
denne mappe.

Nye boliger

Nyt klubhus

Nyt bakkelandskab

3. Muren ved Langesgade
Muren ved Langesgade opfattes som afvisende set
udefra, men positiv oplevet indefra Karolinelund. På
sigt, evt. i forbindelse med omlægning af åen, kan det
overvejes at udskifte muren med en lavere udgave, en
hæk, eller blot en mur af samme højde med af bedre
kvalitet.
4. Hegn ved Karolinelundsvej
Mellem Platform 4 og Teglgårds Plads består parkens
afgrænsning i dag af et åbent hegn. Vi foreslår at etablere en lukket mur på denne strækning for at afhjælpe
problemer med traﬁkstøj. En lukket mur på dette sted
ved skatebanen vil være oplagt som lovlig grafﬁtimur.
5. ’Klubhus’
På de arealer hvor der i dag er parkeringsplads udenfor
petanquebanerne foreslår vi som placering for et muligt
’klubhus’. Bygningen vil bidrage til at deﬁnere parken
rumligt. ’Klubhuset’ kan indeholde toiletter, opbevaringsplads, mødesteder og meget andet for de mange
forskellige brugergrupper og foreninger som i dag og i
fremtiden benytter Karolinelund.
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STRATEGI 1

FORSTÆRKE OG FORBEDRE PARKENS KANT

Referencebillederne nedenfor viser eksempler på grønne ’støjskærme’,
bakker og deres potentialer for leg, samt bygningstyper der blandes med
beplantning.

Et veldeﬁneret gaderum langs
Kjellerupsgade

Et nyt landskab fjermer fra støjen fra
Karolinelundsvej og Fyensgade

En mere varieret ’indhegning’
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Østerå
Østerå skal indgå som en naturligt, rekreativt og aktivt landskabselement i fremtidens Karolinelund. Nye
funktioner og aktiviteter tænkes sammen med åen så at der opstår synergier på tværs og åens rekreative
værdier udnyttes maksimalt.
Samtidigt er åbningen af åen et stort indgreb i landskabet, og det er vigtigt at den planlægges med stor
respekt for eksisterende terrænforhold, funktioner og beplantning. Åens forløb igennem parken udformes
med stor variation så det bliver vekslende og oplevelsesrigt at færdes på langs.
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STRATEGI 2

ÅBNING AF ØSTERÅ

Referencebillederne nedenfor viser eksempler på opholdsmuligheder
langs med vandforløb.

Nye vandaktiviteter og oplevelser

Klimasikring

Varieret udformning og programmering af kant
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Synergier
En af de helt store kvaliteter ved Karolinelund er at den bruges af folk i forskellige aldre og med forskellig baggrund og interesser. Ved at sammentænke funktioner og aktiviteter og deres placering i parken
kan der opstå nye møder og synergier på tværs, samtidigt som man undgår potentielle konﬂikter mellem
forskellige brugere.
Det kan f.eks. handle om at placere bmx, parkour og skate sammen i en streetsport- zone, at placere en
ny legeplads tæt på en børnehave eller at sammentænke kulturaktiviteterne omkring Platform 4 .
30

STRATEGI 3

SYNERGIER PÅ TVÆRS

Sammentænkning af åen, forbindelser, byrum og
aktiviteter

’Synergizoner’
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Nordkraft

Velkomstplads

Havnen

Indre by

Eventplads

Det Hem’lige
Teater

‘Letbaneplads’
Landskabsplads

Letbanestation

Godsbaneområdet

Forbindelser
Karolinelunds stisystem fungerer godt og skaber nogle gode rumligheder med
høj tilgængelighed. Med bedre belysning, en række nye indgange og pladser ved
strategisk udvalgte steder mener vi at det kan forbedres yderligere.
Byrum
Konkret foreslås det at skabe et nyt byrum ved det kommende letbanestoppested, et nyt byrum internt i parken hvor dirt track-banen ligger i dag, samt at
forbedre det sydvestlige hjørne ved Kjellerupsgade/Fyensgade og indgangen fra
32

Teglgårds Plads. Det er vigtigt at parkens uformelle karakter bevares, og at
nye byrum inde i Karolinelund udformes i tæt dialog med parkens brugere.
Forbindelser
Ved at gøre indgangene til parken mere synlige og skabe ﬂere forbindelser på
tværs, vil ﬂere mennesker have mulighed for at passere gennem eller opholde sig i Karolinelund.

STRATEGI 4

BEDRE FORBINDELSER OG BYRUM

Forbedre eksisterende forbindelser

Fire nye pladser

Flere åbninger ind til området
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Det grønne
En af Karolinelunds helt store kvaliteter er de mange ﬂotte træer som har fået lov til at vokse sig store i
snart 200 år. Det har give parken kvaliteter som er unikke, ikke mindst i en Aalborgensisk kontekst hvor
store og gamle træer er relativt ualmindelige. Samtidigt er de mange grønne ﬂader er både velbesøgte
og efterspurgte af parkens mange besøgende.
Det er vigtigt at Karolinelund bliver ved med at være en grøn lunge i byen. Parkens natur- og landskabs-kvaliteter bør forstærkes og bevares. De mange træer bør bevares og suppleres med nye, samtidigt
som grønne ﬂader bevares og udvides for at skabe ﬂere og endnu bedre opholdssteder i parken.
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STRATEGI 5

FORSTÆRK DET GRØNNE

Maksimal bevaring af eksisterende træer

Sammenlægning af mindre grønne
arealer

Nye landskabsoplevelser
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Projektkatalog
Der er udviklet et projektkatalog med 20 gode idéer til nye funktioner og aktiviteter, samt forslag til
forbedringer af eksisterende strukturer. Tanken er at kataloget vil kunne bruges af Aalborg Kommune og
Karolinelunds brugere i dialogen omkring parkens udvikling.
Projektidéerne varierer meget i forhold til både indhold, skala, intressenter og pris, og mange af idéerne
er resultatet af dialogmøderne med kommunen og brugerne, og de tanker som brugerne selv har bragt på
banen. Vi har inddelt idéerne i tre kategorier: Idéer til bygningprojekter (fx et nyt klubhus eller transformation af dansepavillonen), idéer til aktivitetsprojekter (f.eks. en ny ’grøn’ skatepark, eller parkour ved
vandet) eller landskabsprojekter (f.eks. landskabspladsen ved parkens tidligere hovedindgang eller en
’eventplads’ mellem Platform 4 og den populære græsbane.)
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STRATEGI 6

20 PROJEKTIDÉER

Herunder ses en oversigt over de 20 projektidéer i projektkataloget. Idéerne bliver
gennemgået og forklaret nærmere senere i nærværende mappe.

L1. Landskabpladsen

B1. Klubhuset

L6. Bakkerne

B3. Dansepavilionen

B8. Møllen

A2. Den grønne penatquebane

L2. Ankomstplads 1
(fra letbanen)

B6. Boliger langs
Kjellerupsgade

A5. SkateParken

L3. Eventpladsen

L4. Ankomstplads 2

L5 Nyttehaverne

A4. Parkour ved vandet

L7. Belysning

A1. Eventyrparken

B7. Scenen

+
B5. Fremtidens Børnehave

B4. Eksperimentområdet

B2. Platform 4
A3. Græsbanen
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LANDSKABSPLADSEN
Billedet viser et forslag til et byrum i starten af det nye åforløb gennem Karolinelund. På hjørnet Fyensgade/Kjellerupsgade udspringer åen i en urban plads
med siddetrapper langs vandet, og pladsen formidler overgangen mellem byen
og parken.

39

HELHEDSPLAN/
SCENARIER

42

SCENARIER

Fleksibel udviklingsplan
Opdraget fra Aalborg Kommune har været at undersøge tre udviklingsmuligheder for
fremtidens Karolinelund:
1. Udvikling af parken
2. Udvikling af parken med en ny børnehave
3. Udvikling af parken med en ny børnehave og boligbebyggelse
Under projektets udvikling er det blevet tydeligt, at det giver god mening at tænke
disse udviklingsmuligheder som ’trin’ i den samme udviklingsplan.
2 scenarier
Når og hvis nye funktioner så som børnehave og boliger skal placeres i parken, er det
vigtigt at det sker med stor respekt for parkens aktiviteter, funktioner og brugere.
Derfor har undersøgelserne i høj grad handlet om at se parken i en større sammenhæng, hvor forskellige placeringer i parken har været afprøvet og evalueret ikke
mindst med udgangspunkt i de konsekvenser disse placeringer ville få for resten af
parken og dens brugere. Efter undersøgelser af en bred vifte af forskellige placeringsmuligheder for både børnehave og boliger, har arbejdet ledt frem til to hovedscenarier
for parkens udvikling:
Scenarie 1 - Børnehaven integreret i et bakkelandskab i parkens sydlige del
Scenarie 2 - Børnehaven som en pavillon i parken
Begge scenarier rummer muligheden for at bygge boliger langs Kjellerupsgade, i
forlængelse af gadens eksisterende boligbebyggelse. Denne placering er blevet valgt
efter afprøvning af en bred vifte af forskellige placeringsmuligheder. De store fordele
med denne placering er, at boligerne er med til ’stramme gaderummet op’ samtidig
med at de ’tager’ meget lidt af parkens areal.

Børnehave

Børnehave

Boliger
Boliger
Børnehave

Scenarie 1a

Børnehave

Scenarie1b

Scenarie 2a

Scenarie 2b
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SCENARIER

SCENARIE 1A - BØRNEHAVEN I BAKKELANDSKABET

Placering af daginstitutionen
I scenarie 1 ligger børnehaven integreret i et nyt bakkelandskab i Karolinelunds sydlige ende.
Bakkelandskabet består af et relativt sammenhængende antal bakker mod syd (af
hensyn til støjskærmining) og en række mere fritliggende bakker mod nord i overgangen til Karolinelund. Selve institutionsbygningen udformes som en ’bakke’ med græs
på taget, og indgår formmæssigt i samme formsprog som resten af landskabet.
Børnehaven ligger med indgang fra den nye pladsdannelse i parkens sydvestlige hjørne og fra parkeringspladsen i det sydøstlige hjørne.
Samspil mellem institution og park
Bakkelandskabet rummer store potentialer for legemiljø. Samtidig spiller bakkernes
geometri videre på den struktur, som stierne og beplantningsfelterne inde i Karolinelund har i dag, som er et levn fra tiden som tivoli. På den måde fremstår bakkelandskabet og daginstitutionen som en naturlig forlængelse og udvidelse af Karolinelund.
Det foreslås at hegning af institutionen foregår ved at hegnet placeres på toppen af
bakkerne. Dermed kan bakkerne faktisk benyttes af Karolinelunds gæster, uden at de
kommer ind på institutionens område. Bakkeskråningerne kan fx bruges som siddetribune til petanqueturneringer, eller som siddepladser til fredagskoncerterne.
Institutionen ligger i umiddelbar nærhed af Karolinelunds allerede eksisterende lageplads. Institutionen kan ’tage på tur’ ud i parken og nemt ankomme til det, som bliver
en ekstra-legeplads og dermed et arealmæssigt tilskud til institutionen.
Tulip
Institutionen placeres i den vestlige del af bakkelandskabet og er på den måde udenfor sikkerhedszonerne i forhold til Tulip. (Dette dog med forbehold for at den endelige version af den opdaterede risikovurdering for Tulip ikke forelå på tidspunktet for
udarbejdelse af helhedsplanen.).
Parkering
Parkering til børnehaven placeres med adgang fra vejkrydset mellem Karolinelundsvej
og Bornholmsgade, som foreslås ombygget til et 4-benet kryds. Ombygningen af krydset kan ske for relativt små midler, da krydset alligevel skal ombygges i forbindelse
med anlægget af den nye letbane.
Fra parkeringspladsen er der direkte adgang til legepladsens østlige ende.
Renovation og leverancer foregår via p-pladsen med adgang fra arolinelundsvej/Bornholmsgade
Betydning for Østerås forløb
I dette scenarie placeres åen primært i parkens vestlige side, som foreslået af Ågruppen. Med denne placering følger åen parkens naturlige terræn og der kræves således
minimal terrænbearbejdning. Derudover respekterer forløbet de eksisterende træers
placering i parken.
Nye indgang til Karolinelund
I dette scenarie foreslår vi 3 nye indgange - en mod vest og den nye letbanestation og
to mod vest og hhv. Kanalstien og Kjellerupsgade.
Omrokering af andre funktioner i parken
Med få undtagelser har de ﬂeste funktioner i dette scenarie den samme placering
som i dag.
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SCENARIER

SCENARIE 1B - BØRNEHAVEN I BAKKELANDSKABET
+ BOLIGER LANGS KJELLERUPSGADE

Placering af boliger
I scenarie 1B ligger forslaget til placering af boliger (ligesom i scenarie 2) langs Kjellerupsgade.
Boligtypologi
Den foreslåede typologi er byhuse i op til 3 etager, som ligger i naturlig forlængelse af
den øvrige bebyggelse i Kjellerupsgade.
Boligerne foreslås at have indgang fra Kjellerupsgade, og at have baghaver mod øst.
Parkering til boliger
Parkeringspladser til boligerne foreslås etableret langs kanalstien. Det har været overvejet at indrette boligerne med garage i stueetagen, men det er ikke muligt at bakke
ud fra garagen, henover cykelstien, ud på Kjellerupsgade.
Østerås rørlagte forløb
I dag løber Østerå rørlagt under Kanalstien. Det betyder at det rørlagte forløb skal
omlægges hvis det besluttes at opføre boliger på dette sted, hvilket indebærer en
økonomisk konsekvens.
Støj
Det bør overvejes om støj fra fredagskoncerterne i Karolinelund er foreneligt med
boliganvendelse.
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SCENARIER

SCENARIE 1 - FUNKTIONALITET

Østerå - Følger Ågruppens anbefalinger og ligger i parkens vestlige udkant, med deraf
følgende optimal beliggenhed i forhold til eksisterende træer og terrænforhold.
Daginstitutionen - Ligger som en integreret del af det nye foreslåede bakkelandskab mod
syd. Dermed optager institutionen ikke noget areal fra det eksisterende Karolinelund,
men bliver et funktionelt og landskabsmæssigt tilskud til parken.
Zoner - placeringen af institutionen mod syd betyder at den nuværende funktionalitet i
parken kan opretholdes. Den eksisterende legeplads i Karolinelund kan benyttes som et
arealmæssigt tilskud til institutionens dedikerede arealer.
Bygninger - Ligger spredt som pavilloner i parken med reminiscenser til tiden som forlystelsespark. Boligerne mod vest strammer Kjellerupsgade op.
Stinetværket - er det samme som i scenarie 2, med undtagelse af en ekstra indgang (fra
Kanalstien) som er mulig i scenarie 1.
Parkering - Parkering til boliger foreslås langs Kanalstien, som foreslås åbnet fra syd og
gjort ensrettet i nordgående retning. Parkering til institutionen foreslås i det sydøstlige
hjørne ved at gøre krydset ved Bornholmsgade ﬁrbenet i forbindelse med ombygning til
letbanen.

Alternativ placering af
skate og petanque

Petanque

Som alternativ til viste scenarieplaner
ville man kunne bytte plads på
petanque- og skateområdet.

Skate
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SCENARIE 2A - BØRNEHAVEN SOM PAVILLON I PARKEN

Placering af daginstitutionen
I scenarie 2A ligger børnehaven placeret som en pavillon i et parklandskab. Børnehaven er placeret i parkens vestlige side, med hvor der er store naturkvaliteter samtidigt
som der er adgang fra Kanalstien. Børnehaven udformes med stor respekt for det eksisterende landskab og de mange ﬂotte træer i denne del af parken, hvilket medvirker
til at bygningen kommer til at fremstå som en pavillon i et parklandskab.
Tulip
Med denne placering er børnehaven udenfor risikozonen i forhold til Tulip.
Parkering
Parkering til børnehaven etableres som skråparkering langs Kanalstien. For at muliggøre dette vil man blive nødt til at indtage en lille del af parkens areal. Det kan gøres
med respekt for eksisterende træer og anden beplantning. Derudover er der mulighed
for at etablere yderliggere parkering for besøgende til parken i krydset mellem Karolinelundsvej og Fyensgade.
Betydning for Østerås forløb
Børnehavens placering i parkens vestlige side medfører at åens forløb får en mere
central placering i parken end Aalborg Kommunes ågruppe har foreslået. Åen kommer
med denne placering til at danne en naturlig barriere mellem børnehaven og parken.
Da terrænet ligger højere i Karolinelunds centrale dele end i kanten, vil åen på denne
måde få bredere brinker end i scenarie 1. Det vurderes at ﬂere træer i Karolinelund vil
risikere fældning ved at lede åen centralt gennem Karolinelund.
Samspil mellem institution og park
En ny superlegeplads etableres i direkte forbindelse med den nye børnehave, men
på selve Karolinelunds areal. Den vil kunne bruges af institutionen når pædagoger og
børn ’går på tur’ i parken, og vil desuden kunne bruges af alle Karolinelunds brugere.
Omrokering af andre funktioner i parken
Nyttehaver og dansepavillon ﬂytter til parkens centrale dele. Det er muligt for nyttehaverne at udvide deres areal ved behov.
Ny indgang til Karolinelund
Vi foreslår i dette scenarie en ekstra indgang mod øst i forbindelse med den nye letbanestation. Dog ikke med de 2 nye indgange mod vest som foreslået i scenarie 1.
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SCENARIE 2B - BØRNEHAVEN SOM PAVILLON I PARKEN
+ BOLIGER LANGS KJELLERUPSGADE

Placering af boliger
I scenarie 2B ligger forslaget til placering af boliger (ligesom i scenarie 1) langs Kjellerupsgade.
Boligtypologi
Den foreslåede typologi er byhuse i op til 3 etager, som ligger i naturlig forlængelse af
den øvrige bebyggelse i Kjellerupsgade.
Boligerne foreslås at have indgang fra Kjellerupsgade, og at have baghaver mod øst.
Parkering til boliger
Parkeringspladser til boligerne foreslås etableret som parallelparkering langs kanalstien. (Det har været overvejet at indrette boligerne med garage i stueetagen, men det er
ikke muligt at bakke ud fra garagen, henover cykelstien, ud på Kjellerupsgade.)
Parkering til boligerne ligger ud over de skråparkeringspladser der vil skulle etableres
til daginstitutionen.
Samspil mellem boliger, daginstitution og Karolinelund
Boligernes baghaver foreslås at støde op til daginstitutionens udearealer, dog adskilt
af en nord-sydgående sti.
Institutionens udearealer vil igen være adskilt fra selve Karolinelund af både en sti og
af Østerå.
Ulempen ved den korte afstand mellem boliger og daginstitutionens udearealer er, at
der er potentielle støjgener for boligerne.
Fordelen ved at daginstitutionens legeplads ligger mellem boligerne og selve Karolinelund er, at man undgår direkte kontakt mellem baghaverne og parken, og dermed
undgår den mulige privatisering og domesticering af det offentlige rum, som ellers
kan tænkes at opstå ved opførslen af boliger så tæt på parken.
Østerås rørlagte forløb
I dag løber Østerå rørlagt under Kanalstien. Det betyder at det rørlagte forløb skal
omlægges hvis det besluttes at opføre boliger på dette sted, hvilket indebærer en
økonomisk konsekvens.
Støj
Det bør overvejes om støj fra fredagskoncerterne i Karolinelund er foreneligt med
boliganvendelse.
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SCENARIE 1 - FUNKTIONALITET

Østerå - Ligger mere centralt i parken, eftersom daginstitutionen ligger mod den vestlige kant.
Daginstitutionen - Ligger som en pavillon i parken, med gode adgangsforhold fra
Kanalstien. Udearealerne kan nemt inddeles i forskellige zoner, og ’udvides’ til at
ibrugtage en offentlig legeplads i selve parken.
Zoner - placeringen af institutionen mod vest betyder at nyttehaverne og teltpavillonen
må ﬂytte til en ny lokalitet.
Bygninger - Ligger spredt som pavilloner i parken med reminiscenser til tiden som
forlystelsespark. Boligerne mod vest strammer Kjellerupsgade op.
Stinetværket - er det samme som i scenarie 1, med undtagelse af en ekstra indgang
(fra Kanalstien) som ikke er mulig i scenarie 2.
Parkering - Parkering til både daginstitution og boliger foreslås langs Kanalstien, som
foreslås åbnet fra syd og gjort ensrettet i nordgående retning. Det er sandsynligvis
nødvendigt at inddrage en mindre del af parkens vestside til skråparkering.
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FREMTIDENS BØRNEHAVE

INTRODUKTION

To scenarier
Der beskrives to mulige placeringer af daginstitutionen:
1. I den sydlige del af Karolinelund, som en del af et nyt bakkelandskab.
2. I den vestlige del af Karolinelund, som en pavillon i parken.
Konklusioner
Arbejdet med helhedsplanen peger i retning af, at scenarie 1 med daginstitutionen i
et bakkelandskab er den mest fordelagtige ud fra en helhedsbetragtning.

Børnehave

Børnehave

1. Institutionen i et bakkelandskab

2. Institutionen som en pavillon i parken
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FREMTIDENS BØRNEHAVE

PROGRAM OG VISION

KAROLINELUND

BØRNEHAVE

Synergi mellem børnehaven og Karolinelund

God funktionalitet og tryghed.
Overskuelighed for voksne, små verdener for
børn

BYGGEPROGRAM:
Cirka 80 børn
Både vuggestue- og børnehavegrupper
Etageareal: 700 m2
Udearealer: Ca. 4.000 m2
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Unikke udearealer

Nytænkning af forholdet mellem bebyggelse og landskab

FREMTIDENS BØRNEHAVE

FOKUSPUNKTER

Fremtidens børnehave!
Børnehaven i Karolinelund skal være et bud på fremtidens børnehave, og relationen
til selve Karolinelund som folkepark er derfor et vigtigt tema.
For begge udviklingsscenariers vedkommende har følgende tre aspekter af børnehaven
været vigtige:
1. Børnehaven og Karolinelund
Når man vælger at placere en børnehave i en folkepark som Karolinelund bør man
overveje hvordan børnehaven kan få mest muligt ud af parken - og omvendt. Det er
vigtigt at børnehaven ikke blot får glæde af parken og dens faciliteter, men også giver
noget tilbage til parken og dens brugere. Speciﬁkt tænkes der på at (dele af) institutionens udearealer kan være offentligt tilgængelige udenfor åbningstid, og at institutionen ikke lægger hindringer i vejen for brugen af parken set fra de øvrige brugere af
Karolinelunds perspektiv.
2. Børnehavens udeareal
Når fremtidens børnehave udvikles er det vigtigt at overveje hvordan men kan få mest
muligt ud af børnehavens placering i parklandskabet og hvordan børnehavens udeareal kan udformes på en måde der inviterer til leg og aktivitet.
Den særlige placering i Karolinelund lægger op til at man kan tænkte nyt, også når
det gælder børnehavens udeareal og forholdet mellem bygning og park.
I scenarie 1 udformes bliver bakkelandskabet som en del af børnehavens udeareal dette giver et unikt landskab for leg og aktivitet.
I scenarie 2 er børnehaven placeret i den del af parken med ﬂest bevaringsværdige
træer, og tæt på den foreslåede åbning af Østerå. Her fremhæves og forstærkes disse
kvalieteter således at udearealet får parkkarakter.
3. Børnehavens funktionalitet og inde/ude-kontakt
Også når det gælder selve bygningen lægges det op til at der nytænkes i forhold til
traditionelle institutioner. Selve bygningen bør udformes så børn og voksne får mest
muligt kontakt til det omkringliggende parklandskab, og kontakten mellem inde og
ude gøres let og ubesværet.
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EN NY MULIGHED
Karolinelunds sydligste del er i dag en stor parkeringsplads. Nedrivningen af Tæppeland har bidraget til at gøre
parken mere åben, mere støjende og ‘udﬂydende’.

ET UNIKT LANDSKAB
Vi foreslår at etablere et ‘bakkelandskab’ i denne del af parken. Bakkelandskabet fortsætter parkens struktur. Det
blokerer for støj fra Karolinelundsvej og Fyensgade, og gør parkens rum mere tydeligt deﬁneret.
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FREMTIDENS BØRNEHAVE

SCENARIE 1 - KONCEPT

EN IKONISK BØRNEHAVE INTEGRERET I LANDSKABET
Det er en oplagt mulighed at placere en daginstitution som en integreret del af det nye landskab i den sydlige del
af Karolinelund.

ET LEGELANDSKAB FOR HELE KAROLINELUND
Bakkelandskabet kan tilføre væsentlige uderumskvaliteter for selve daginstitutionen, og dele af landskabet kan
desuden indgå som et tilskud til hele Karolinelund udenfor institutionens åbningstid.
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Illustrationen viser daginstitutionen og legepladsen i
bakkelandskabet set fra øst.

FREMTIDENS BØRNEHAVE
SCENARIE 1
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700 m2

Børnehave

Indhegnet område

Park
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Legeplads

Indgang

Synergi med parken

Parkering

Renovation

FREMTIDENS BØRNEHAVE

SCENARIE 1 - KONCEPT

Areal
Selve institutionen har et etageareal på 700 m2.
Udeareal
Arealet indenfor den sorte markering er ca 4.000 m2. Det kan overvejes at ﬂytte
hegnet op på bakketoppene, så børnene ikke kommer helt tæt på hverken Fyensgade,
parkeringspladsen eller selve Karolinelund.
Indgange
Det foreslås at lave indgange til institutionen fra både øst- og vestsiden. Det kan også
overvejes at etablere en låge i hegnet mod nord.
Udnyttelse af parken
Det foreslås at (dele af) institutionens legeplads gøres offentligt tilgængelig udenfor
normal åbningstid. Hermed sikres det at insitutionen bidrager til Karolinelunds funktionalitet.
Omvendt foreslås det at institutionsbørnene i følgeskab med voksne kan benytte Karolinelunds legeplads.
Hvis hegnet omkring institutionslegepladsen placeres på toppen af bakkerne, kan de
nordvendte skråninger tættest på Karolinelund anvendes til eksempelvis siddetribune
til petanqueturneringer, kælkebakker, legelandskab og meget andet.

Karolinelundsvej

Klubhus

Børnehavens udeareal

Børnehave

Landskabsplads

Å

Boliger

Funktoner
Det foreslås at placere insitutionens grupperum i direkte forbindelse med legepladsen. Personalefaciliteter kan placeres på første sal.
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Belysning
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Legeplads

Belysning
Siddetrin
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Cykelparkering

Legeplads

FREMTIDENS BØRNEHAVE

SCENARIE 1 - PLAN

Planudsnit
Plantegningen viser et udsnit af helhedsplanen for Karolinelunds sydlige del, i det
område hvor det foreslås at placere et bakkelandskab og en daginstitution som integreret del heraf.
Udearealerne
Legepladsen har stort potentiale som lege- og læringslandskab pga. topograﬁen, som
vil give et vigtigt tilskud til børnenes grovmotorik og bevægelsesfæærdigheder.
Bakkelandskabet kan indrettes således at det tilbyder forskellige udfordringer til børn
i aldersgruppen 0-6 år. Det foreslås at indrette ’nærområder’ til de mindre børn, og
’vildere’ områder til de større børn.

Eventyrsparkenegeplads

Åen
Mod vest ses forslaget til det nye åforløb og et nyt byrum med siddetrappe ned mod
vandet. Åen er ikke direkte tilgængelig for børnene, da legepladsen er indhegnet.

Petanque

Parkering, leverancer og renovation
Mod øst ses forslag til parkeringsplads med adgang fra krydset Karolinelundsvej/Bornholmsgade, der udvides til et ﬁrbenet kryds i forbindelse med omlægning til letbane.
Vareleverancer og renovation foretages også fra parkeringspladsen.
Cykelparkering
Cykelparkering kan placeres både ved bilparkeringspladsen og tæt ved selve institutionsbygningen.
Det foreslås at lave overdækket cykelparkering inde på udearealets østlige del, som
også kan benyttes til ladcykler, cykelanhængere og forældrenes egne cykelbarnestole
og barnevogne/klapvogne.

Ankomstplads

Renovation
on
on

Parkering
Indgang
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Illustrationen viser daginstitutionens set fra nord mod syd.
I forgrunden er selve Karolinelund, og i baggrunden ses
Øgadekvarteret.

FREMTIDENS BØRNEHAVE
SCENARIE 1
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700 m2

4.000m2

Børnehave

Udeareal

Indgange

P- pladser

Renovation

Udnyttelse af parken
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Parkering

Renovation

FREMTIDENS BØRNEHAVE

SCENARIE 2 - KONCEPT

Areal
Selve institutionen har et etageareal på 700 m2.
Udeareal
Arealet indenfor den sorte markering er 4.000 m2.
Indgange
Det foreslås at lave indgange til institutionen fra både nord og sydsiden. Hovedindgangen vil orientere sig mod Kanalstien, mens ’haveindgangen’ vil orientere sig mod
Karolinelund.

Klubhus

Dansepavilion

Eventyrsparken legeplads

Å

Børnehave

Eksisterende boliger
langs Kjellerupsgade

Synergi med parken
Det foreslås at (dele af) institutionens legeplads gøres offentligt tilgængelig udenfor
normal åbningstid. Hermed sikres det at insitutionen bidrager til Karolinelunds funktionalitet.
Omvendt foreslås det at institutionsbørnene i følgeskab med voksne kan benytte en ny
legeplads i Karolinelund.
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Indgang

Legeplads

Indgang

Børnehave
Indagnge
Børnehave

Indagnge
Børnehave

Eventyrsparken
- legeplads

Naturlegeplads

Veggetation

Nyttehaver

Belysning

Scene
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FREMTIDENS BØRNEHAVE

SCENARIE 2 - PLAN

Plantegningen viser et udsnit af Karolinelunds vestlige del, i det område hvor det er
undersøgt at placere en daginstitution som en pavillon i parken.
Legepladsen er langstrakt, og kan inddeles i ﬂere mindre rumligheder til børn i forskellige aldersklasser.
Som en del af helhedsplanen for Karolinelund har det været undersøgt hvorledes
Østerå kan åbnes og ledes gennem parken. I det tilfælde at en daginstitution placeres
i parkens vestlige side, vil åens planlagte forløb skulle gentænkes, og åen ledes mere
centralt gennem Karolinelund.
Parkering vil foregå på Kanalstien, som åbnes mod Kjellerupsgade og gøres ensrettet i
nordlig retning. Det vil være nødvendigt at inddrage en del af Karolinelund for at gøre
plads til skråparkering.
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BOLIGER

Parkering langs
Kanalstien
Ny indkørsel fra
Kjellerupsgade

13 Boliger
ca. 2300 m2

STØRRELSE OG ANTAL

78

PARKERING

BOLIGER

Langs Kjellerupsgade foreslår vi at fortætte den eksisterende bebyggelsesstruktur
mod syd, med en boligstang udformet som townhouses i 3 etager. Med denne bebyggelse ønsker vi at ‘stramme gaderummet op’ og samtidigt etablere nogle bynære
boliger med stor hærlighedsværdi.
Boligerne udformes med direkte indgang fra gaden og have mod parken. Haven er
sammen med åen med til at skabe en glidende overgang mellem den private bolig
og den mere offentlige park.
Støj fra fredagskoncerter
Den foreslåede placering af boligerne er i umiddelbar nærheden af den scene, der i
dag benyttes af Skråen til fredagskoncerter i sommerhalvåret.
Der ﬁndes en potentiel iboende konﬂikt i at placere nye boliger så tæt på en støjende aktivitet, som også tiltrækker mange mennesker.
Støjproblemerne kan muligvis imødegås ved at omplacere scenen til fredagskoncerter til den foreslåede nye plads foran Platform 4, hvor dirt track-banen ligger i dag.
Østerås rørlagte forløb
I dag løber Østerå rørlagt under Kanalstien. Det betyder at det rørlagte forløb skal
omlægges hvis det besluttes at opføre boliger på dette sted, hvilket indebærer en
økonomisk konsekvens.

Kjellerupsgade i dag

Kjellerupsgade med nye boliger
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ÅEN

ÅEN

FORUDSÆTNINGER

Åbning af Østerå i Karolinelund indgår i en større sammenhæng
med at åbne åen fra Gabriel til Limfjorden.

Principsnit igennem åen

Da Østerå gennem Karolinelund indgår i en større sammenhæng
er der nogle bindinger knyttet til valg af løsningsmodel for åbning
af Østerå gennem Karolinelund.
Bindingerne består hovedsagelig af hvor Østerå ledes ind i og
ud af Karolinelund, vandspejlskoter for Østerå ved forskellige afstrømninger, vandløbets bredde og hvor meget plads åen kræver,
krav til udformning af åen (naturlige kanter), bevarelse af kanalforløb under Kanalstien.

20m

Terræn

Reguleret
terræn

Det er planlagt at Østerå skal have et forløb over Godsbanearealet. Fra Godsbanearealet skal åen under krydset Jyllandsgade/
Sønderbro og kobles til Kanalen.

Vandløbsbrink

For at skabe mindst mulige afstand mellem vandspejl og eksisterende terræn og dermed undgå terrænbearbejdning bør Åen
placeres med hensyn til parkens eksisterende terræn.
5m

Selv om åen følger parkens terræn kommer åen til at ligge forholdsvist dybt i terræn, især i den sydlige del. Der er derfor behov
for at regulere en del på terrænet for at kunne opleve åen på tæt
hold. Der skal helst ikke være mere end 0,5-1 m fra vandløbsbrinken til vandspejl.

8m

Til venstre ses et principsnit igennem åen. Dette snit vil variere
langs åens forløb. Det vil være dybere mod syd og lavere mod
nord.

Tværsnit i parken
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ÅEN

KONCEPT

Forløb
I forbindelse med studierne af placering af en mulig daginstitution har det været formålstjenstligt at studere to varianter af åforløbet.

Forløb

Scenarie 1: Åen løber centralt gennem Karolinelund
Scenarie 2: Åen løber i parkens vestlige kant
Koncept:
Synergier
Åen bør tænkes sammen med resten af udviklingen i parken så at der skabes
mest mulige synergi med andre funktioner og maksimal udnyttelse af åens
rekreative værdier.
Kontakt med vandet
På grund af niveauforskellen mellem vandspejl og parkens terræn bearbejdes
åens brinker så at man komme helt tæt på vandspejl og åen kan komme til at
indgå som en naturligt element i parklandskabet
Varieret programmering og udformning
Udformningen af åens brinker udformes og programmeres forskelligt afhængigt
af åens placering og omgivende funktioner og aktiviteter. På pladsen i parkens
sydlige del foreslår vi at åen får en mere ’urban’ udformning med belagte terrasser som formidler overgangen mellem niveauerne. Hvorimod åen, i den mere
’naturprægede’ vestlige del af parken, vil få en mere naturligt udtryk med let
skrånende terræn. I den nordlige del af parken vil åen kunne indgå som en del i
sportlandskabet.

Koncept

AKTIVITET
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BB

AA
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PROJEKTKATALOG

L1

LANDSKABSPLADSEN

Bakker

Siddetrin ved åen

Beplantning
Træer er med til at ’stramme Kjellerupsgade
op’

Ved den tidligere hovedindgang i parkens sydvestlige hjørne foreslår vi at
etablere en plads særligt for de besøgende til parken, som ankommer fra
syd. Denne plads er placeret i forlængelse af den grønne ‘landskabskile’
som løber igennem det nye godsbaneareal på den anden side af Fyensgade,
og vi foreslår derfor, at pladsen udformes med landskabelig og urbant grøn
karakter, således at pladsen er med til at formidle overgangen mellem de to
områder og forstærke den grønne kile igennem byen på et sted med bymæssigt præg.
Det er på denne plads, at Østerås åbning begynder, og det er således her
man først møder åen, hvis man færdes langs den grønne kile. Vi foreslår, at
åen på dette sted kan få en relativt bymæssig udformning med trapper og
terrasser til begge sider, som kan bruges til leg og ophold.
For at give pladsen en grøn og landskabelig karakter, foreslår vi, at pladsen
udformes med mange træer og grønne elementer i ﬂaden. Hvis muligt, ser vi
gerne, at der plantes en trærække i pladsens yderkant, som kan medvirke til
at ‘stramme gadeproﬁlet op’ og give pladsen en tydeligt deﬁneret kant.
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PROJEKTKATALOG

LANDSKABS- OG BYRUMSPROJEKTER

L2

ANKOMSTPLADS 1
(FRA LETBANEN)

Kontakt til fremtidigt klubhus

Siddepladser

Når letbanen kommer, vil der etableres en letbanestation i krydset mellem
Karolinelundsvej og Bornholmsgade. Det kommer højest sandsynligt til at
betyde at en stor andel besøgende til parken vil ankomme herfra, og derfor
foreslår vi en ny indgang og plads i direkte forlængelse af stationen.
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L3

EVENTPLADSEN
Sammenhængende belægning

Kunst

Plads til koncerter og
ﬁlmvising

På den plads som i dag bruges til BMX-bane, ser vi muligheden for at etablere en plads, som kan blive til et samlingspunkt for brugerne fra Platform
4, skaterne, og dem som ‘hænger ud’ på græsarealerne. Vi tænker, at denne
plads skal kunne rumme en bred vifte af forskellige aktiviteter, og at den
derfor får en både uformel og foranderlig karakter.
Vi tænker, at mange af Platform 4’s kulturelle aktiviteter kan ﬂytte ud på
pladsen og her kan der f.eks. arrangeres koncerter, udendørs bio eller fest.
Det er vigtigt, at denne plads ikke bliver for ‘pæn’ eller ‘overdesignet’ - og
brugerne bør selv udforme den.
Bemærk:
Grundet konsekvensafstanden til Tulips ammoniakanlæg anbefales det ikke
at gennemføre dette projekt så længe Tulips ammoniakanlæg eksisterer.
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PROJEKTKATALOG

LANDSKABS- OG BYRUMSPROJEKTER

L4

ANKOMSTPLADS 2
(FRA ØSTERBRO)

Indgang fra Teglgårds Plads
Direkte kontakt mellem plads og Skatepark

Siddetrin ved åen

Ankomsten til parken fra Nord fungerer i dag ﬁnt, men med åbningen af
Østerå her vil man kunne se på, hvordan denne plads kan forbedres yderligere. Plads skal fungere som en forlængelse af Teglgaards Plads foran Nordkraft og den skal byde velkommen til Karolinelund for de besøgende, som
kommer til parken fra nord. En række siddetrin formidler overgang mellem
pladsen og åen, og samtidigt får åens anden side en grøn og landskabelig
karakter.
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L5

NYTTEHAVERNE

Fællesarealer, evt. med ’lette’
bygningsstrukturer med midlertidig karakter

Vi ser nyttehaverne som en vigtig del af parken, hvis kvaliteter gerne må
forstærkes og udvides i parkens fremtidige udvikling.
Eventuelt kan de eksisterende ‘plantekasser’ suppleres med drivhuse eller
pavilloner som lette konstruktioner.

2

1
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PROJEKTKATALOG

LANDSKABS- OG BYRUMSPROJEKTER

L6

BAKKERNE

Skærmer for støj fra Fyensgade

Beskyttede rum til leg og ophold

Vi foreslår at etablere et bakkelandskab i den sydlige ende af parken, på den
placering hvor Tæppeland tidligere lå. Bakkelandskabet vil medvirke til at
‘lukke’ denne ende af parken og til at parken bliver mindre udﬂydende og
påvirket af støj fra vejen.
Samtidigt vil bakkerne bevare den landskabelige karakter som i dag møder
en, når man færdes langs Karolinelundsvej. Dette forstærkes yderligere af, at
der plantes træer på bakkerne.
Landskabet udformes med varierede bakkeformationer og rumligheder, som
indbyder til at lege og gå på opdagelse i landskabet.
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A1

EVENTYRPARKEN - LEGEPLADS

Genbrug vindmøllen

Eventyrparken er en stor ny legeplads for børn fra hele Aalborg, som bygger
videre på eventyrtemaet fra den gang Karolinelund var forlystelsespark.
I stedet for klassiske gynger og klatrestativer rummer eventyrparken en række ’forlystelser’ for børn.
Eventyrparken vil være placeret tæt på en eventuel ny børnehave, for på den
måde at kunne bruges af børnehavens børn når de går på tur.

1
2
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PROJEKTKATALOG

AKTIVITETSPROJEKTER

A2

DET GRØNNE PETANQUEOMRÅDE
Træer mellem petanquebaner

Siddemøbler

Petanquebanerne er i dag et af parkens mest velbesøgte områder. Ved at
‘bryde de store grusﬂader op’ med træer og møbler (de rigtige steder) skabes
et mere intimt petanquemiljø, som man kender det fra forskellige steder i
Frankrig, samtidig med at banernes funktionalitet bevares.
Hvis bakkelandskabet etableres umiddelbart syd for petanquebanerne, kan
bakkerne benyttes som tilskuertribune ved turneringer - eller bare et rart
sted at sidde i græsset på en hverdag.
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A4

PARKOUR VED VANDET
’Skulpturer’ til parkour

En parkourbane ved/over åen. ’Skulpturerne’ udformes i samarbejde med
parkourudøverne selv, og passer ind i parkens nordlige del, der samler de
unge brugere med parkour, skating og grafﬁtimure.
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PROJEKTKATALOG

AKTIVITETSPROJEKTER

A5

SKATEPARKEN
Træer mellem petanquebaner

Siddemøbler integreret i designet

Skatebanen i landskabelig kontekst

Skateparken er en udvikling af det eksisterende skateområde til en landskabelig skatebane i 3 dimensioner udført i beton, som vi kender dem fra f.eks.
Fælledparken i København.
Skatebanen placeres som en ø af beton i et grønt landskab, således at den
opleves som en integreret del af parken. Udformningen af skateparken tilpasser sig eksisterende terræn og beplantning.
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B1

KLUBHUS

Åbninger mod ny ankomstplads og parken

Ikonisk bygningsform

Klubhuset kan rumme både praktiske faciliteteter som toiletter, omklædningsrum, pulterrum og fælleslokaler, som kan benyttes af parkens brugere
ved særlige arrangementer.
Klubhuset får en central og vigtig placering i parken, og bliver til et samlingspunkt for dem, som bruger parken til daglig såvel som for dem der er på
midlertidigt besøg.
Det er vigtigt at bygningen får et åbent og velkommende udtryk.
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PROJEKTKATALOG

BYGNINGSPROJEKTER

B3

DANSEPAVILLONEN VED ÅEN

Opgardering af pavilionens gulv

Siddetrin mod vandet

Dansepavillonen er tilbage fra den gang Karolinelund var Tivoli, og bruges i
dag til forskellige arrangementer i parken. Dog ikke til dans, da pavillonens
gulv ikke er glat nok, og ikke egner sig til det.
Bygningen fortæller en historie om det parken en gang var, hvilket vi ser som
en stor kvalitet. Vi forslår at igen gøre bygningen til en dansepavillon - for
alt fra ballet til break- og streetdance. Med enkle tiltag som et nyt gulv og
ny stemningsfyldt belysning kan pavillonen transformeres til aktivt, åbent og
velkomnende hus for fest og dans.
Når åen etableres tæt på pavillonen forslår vi at bygningens ‘gulv’ udvides
helt ned til åens overﬂade. På de trin som opstår kan man sidde og hvile
med udsigt over vandet, i pauserne mellem turene på dansegulvet.

2

1
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PROJEKTKATALOG

BYGNINGSPROJEKTER

B4

EKSPERIMENTOMRÅDET

Eksperimentområdet er et område hvor Platform 4 kan udvide deres værkstedsfaciliteter. Platform 4 er pt. i proces med Bureau Detours, der arbejder
med et konkret forslag til udformning af værkstedsområdet, der opgraderes
og modvirker den nuværende karakter af bagsideområde.
Bemærk:
Grundet konsekvensafstanden til Tulips ammoniakanlæg anbefales det ikke
at gennemføre dette projekt så længe Tulips ammoniakanlæg eksisterer.
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PROJEKTKATALOG

BYGNINGSPROJEKTER

B6

BOLIGERNE LANGS KJELLERUPSGADE

Langs Kjellerupsgade foreslår vi at fortætte den eksisterende bebyggelsesstruktur mod syd, med en boligstang udformet som townhouses i 3 etager.
Med denne bebyggelse ønsker vi at ‘stramme gaderummet op’ og samtidigt
etablere nogle bynære boliger med stor hærlighedsværdi.
Boligerne udformes med direkte indgang fra gaden og have mod parken.
Haven er sammen med åen med til at skabe en glidende overgang mellem
den private bolig og den mere offentlige park.
Støj fra fredagskoncerter
Den foreslåede placering af boligerne er i umiddelbar nærheden af den scene, der i dag benyttes af Skråen til fredagskoncerter i sommerhalvåret.
Der ﬁndes en potentiel iboende konﬂikt i at placere nye boliger så tæt på en
støjende aktivitet, som også tiltrækker mange mennesker.
Støjproblemerne kan muligvis imødegås ved at omplacere scenen til fredagskoncerter til den foreslåede nye plads foran Platform 4, hvor dirt track-banen
ligger i dag.
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+B3
Dansepavilionen

+L5
Nyttehaverne

+B6
Boliger langs
Kjellerupsgade

+B8
Møllen
+B7
Scenen

L7. Belysning

+L1
Landskabpladsen
+B5
Fremtidens Børnehave

L6. Bakkerne
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+L4
Ankomstplads 2

+A5
SkateParken
+A4
Parkour ved vandet

+A3
Græsbanen

+L3
Eventpladsen

+B2
Platform 4

B4
Eksperimentområdet
+A1
Eventyrparken

+A2
Den grønne penatquebane

+B1
Klubhuset

+L2 Ankomstplads 1
(fra letbanen)
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KANTEN

106

KANTEN

SNIT

Relationen til omgivelserne
Kanten langs Karolinelund er både parkens ansigt udadtil og parkens afgrænsning
som oplevet indefra.
Som hovedkonklusion kan det drages at en præcis deﬁnition af kanten er ønskværdig.
På snittene til venstre gives forslag til hvorledes kanten kan styrkes i forskellige situationer hele vejen rundt om parken.
På billederne nedenfor har det været undersøgt hvad det ville betyde at udskifte
muren mod Kanalstien med enten en lavere hæk eller et åbent hegn. Det kan konkluderes at selvom den eksisterene mur ikke er køn, så har dens rumligt afgrænsende
funktion dog stor værdi sammenlignet med eksempelvis hæk eller åbent hegn.
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