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Hvad sker der i Aalborg Kommune - planer og projekter
Aalborg Kommune redegør 2 gange om året for status på større, aktuelle planer og
Projekter. Denne information omfatter, planer og projekter, der i kraft af deres omfang
eller strategiske betydning forventes at have en særlig interesse for kommunens borgere,
byrådet og administrationen.

Forord

På www.aalborgkommune.dk, findes der flere oplysninger om mange af de konkrete
projekter.
Nærværende information er opbygget i følgende 5 hovedgrupper:
1.
2.
3.
4.
5.

Strategier
Midtbyen
Bydele
Oplandsbyer og landskab
Tværgående projekter

Informationen har status pr. oktober 2015 og udarbejdes af Plan- og Koordineringsgruppen (PK).
Kommentarer, spørgsmål og idéer til nye emner kan rettes til projektleder Anne-Vibeke
Skovmark, Plan & Udvikling, By- og Landskabsforvaltningen.

Plan- og Koordineringsgruppen (PK)
Kontorchef Jens-Erik Quortrup, Borgmesterens Forvaltning
Erhvervschef Tonny Skovsted Thorup, Borgmesterens Forvaltning
Konsulent Jan Peter Nielsen, Borgmesterens Forvaltning
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, By- og Landskabsforvaltningen
Afdelingsleder Charlotte Krogh, By- og Landskabsforvaltningen
Miljøchef Michael Damm, Miljø- og Energiforvaltningen
Afdelingschef Jane Stampe, Miljø- og Energiforvaltningen
Afdelingschef Mikkel Grimmeshave, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Vicedirektør Bo Blicher Pedersen, Ældre- og Handicapforvaltningen
Afdelingsleder Hans Chr. Mariegaard, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Skolechef Jakob Ryttersgaard, Skoleforvaltningen

bymidten
bydele
oplandsbyer og landskab
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Strategier

• Planstrategisk samarbejde
og koordinering
• Planstrategi
• Bæredygtighedsstrategi 2016 - 2020
• SMART Aalborg
• Erhvervsplan 2015 - 2018
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Strategier

Strategier

Planstrategisk samarbejde
og koordinering
Plankoordineringsgruppen (PK) har en udførende/koordinerende opgave, når det vedrører Planstrategi, Bæredygtighedsstrategi, Klimastrategi og SMART Aalborg .
PK har desuden en koordinerende og kommunikerende
opgave, hvor andre forvaltningers planer og strategier
’inviteres/anmodes’ om bidrag til gruppens hovedopgave. De 2 opgaver/roller skal understøtte og supplere
hinanden.
• Planstrategien/fysisk vision baseres på udførelse
af fagansvarlige i By & Landskabsforvaltningen og
i Borgmesterens Forvaltning (overordnet del) med
magistraten som politisk udvalg.
• Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien baseres på udførelse af fagansvarlige i Miljø- og Energiforvaltningen, med PK som koordineringsgruppe. Den
fagansvarlige forvaltning skal sikre forankring/opbakning i fagudvalg inden behandling i magistraten.
• SMART Aalborg er baseret på overordnet udførende
ansvar for strategiarbejdet i Borgmesterens Forvaltning (PK) med magistraten som udvalg.

PK drager omsorg for koordinering af øvrige, nødvendige og overordnede planemner, der har strategisk eller
operationel tilknytning til gruppens hovedopgave.
Strategierne skal være med til at præge udviklingen og
omdannelsen i Aalborg Kommune.

Planstrategi
Det til enhver tid siddende byråd skal i første halvdel af
byrådsperioden udarbejde en strategi for kommunens
udvikling – en Planstrategi.
Planstrategi 2011 ’Norddanmarks Vækstdynamo’ fra
sidste byrådsperiode er sammen med den opfølgende
’Fysisk Vision 2025’ meget målrettet planlægning med et
langsigtet strategisk sigte for Aalborg by og for Aalborg
Kommune. Målene og visionerne fra disse planer rækker
langt ind i byrådsperiode 2014-2017.

Vækst



Velfærd

Derfor er der ikke nødvendigvis behov for en helt ny
Planstrategi 2015 men derimod snarere en supplering og
videreudvikling af indholdet i Planstrategi 2011 og Fysisk
Vision 2025.
Arbejdet med Planstrategi 2015 er i fuld gang, og det er
intentionen, at Byrådet kan fremlægge en godkendt plan
til debat ultimo primo 2016.
Omdrejningspunktet i ’Fysisk Vision 2025’ er, at få sat
fokus på, hvordan Aalborg by som Norddanmarks Vækstdynamo kan gøres konkurrencedygtig i den stigende
nationale og internationale konkurrence, - og hvordan
resten af kommunen og regionen kan spille med. Fysisk
Vision 2025 har med andre ord et meget vækstorienteret fokus.
Planstrategi 2015 tilføjer flere nye dimensioner i den
langsigtede vision og strategi for Aalborg by og Aalborg
Kommunes udvikling.

Vi vil opnå ’Smarter Cities’
ved at skabe nye Bæredygtige integrerede løsninger, hvor der ikke kun er fokus på
vækst og fysik men i høj grad også på mennesker og det grønne…!!

Det grønne
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Bæredygtighedsstrategi
2016- 2020
Bæredygtighedsstrategien er kommunens overordnede
strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur-, energi- og
klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed til
kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi,
kommuneplan, erhvervsplan, SMART Aalborg, sektorplaner for vand, varme, spildevand og affald og energistrategi mv.
Indholdsmæssigt koordineres planstrategi og Bæredygtighedsstrategi således at Bæredygtighedsstrategien
primært opererer på et konkret strategisk operationelt
niveau, der peger på konkrete bæredygtighedsmål og tiltag, mens Planstrategien opererer på et mere strategisk
visionært niveau. Koordineringen sker så der samtidig
sker en samtænkning med SMART Aalborg initiativet og
kommunens Klimastrategi.
Strategien skal skabe rammerne for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune og udvikle medborgerskab
gennem inddragelse af borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i projekter. Samtidigt
skal strategiens handlingsdel fastlægge løsninger til at
nå kommunens mål på miljø-, natur- og klimaområdet.

Strategien skal fastlægge løsninger til at nå kommunens miljø-,
natur- og klimamål...!
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Formålet med bæredygtighedsstrategien er:
1. Mindskelse af miljøbelastningen.
2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse.
3. Fremme biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet.
5. Fremme et samspil mellem beslutninger vedr. miljø,
trafik, erhverv, sociale forhold, sundhed, uddannelse,
kulturelle og økonomiske forhold.

SMART
Aalborg

Planstrategi

PK

Bæredygtighedsstrategi

Strategier

SMART Aalborg

Erhvervsplan 2015-2018

Fælles for smart city og SMART Aalborg initiativer er det
cirkulære (miljømæssige og teknologiske sammenhængende helheder), som kan bruges til at give en bedre forståelse. Eksempler som Internet of Things (hvor teknologiske netværk og data optræder i sammenhængende/
cirkulære systemer), smart grid (bæredygtige sammenhænge) og cirkulær økonomi (på tværs af sektorer), er
med til at understøtte denne forståelse. Bæredygtig
udvikling, understøttet af data og teknologiske virkemidler er rygraden i SMART Aalborg, og:

Erhvervsstrategien for Aalborg Kommune angiver vision,
strategi og handlinger for kommunens erhvervspolitik.

1. SMART Aalborg er institutionelt og samfundsmæssigt smart, og bygger bro på tværs af – og mellem
– sektorer, borgere, virksomheder og organisationer,
hvor data og informationer stilles til rådighed for
innovativ udvikling til gavn for den enkelte og for
samfundet.

Erhvervsplanens overordnede mål er at skabe vækst og
arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. I erhvervsplanen
er der opstillet to konkrete måltal, som skal fungere som
pejlemærker for Aalborgs erhvervsindsats:

Erhvervsplan 2015-2018 har overskriften ’Aalborg - Den
Globale Videns- og Industriby’. Erhvervsplanen tager afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig kommune. Aalborg Kommune
vil understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og være
en moderne industriby, hvor viden og forskning nemt
omsættes til nye produkter og forretningsmodeller.

•

Mål 1. Flere arbejdspladser
Målet er, at der skabes 5.000 flere arbejdspladser, så
der i Aalborg Kommune er 109.000 arbejdspladser i
2018. Der skal skabes og fastholdes videns-, serviceog produktionsarbejdspladser, og arbejdspladser i
både styrkepositionerne og i andre brancher.

•

Mål 2. Mere værdi pr. medarbejder
Målet er at øge værdiskabelsen pr. medarbejder, så
virksomhederne skaber en højere merværdi pr. medarbejder. Målet er en vækst på 10% i værditilvæksten
pr. medarbejder indtil 2018.

Erhvervsplanen angiver en helhedsorienteret erhvervsstrategi, hvor klynger, tiltag og aktører spiller positivt
sammen. Strategien tager udgangspunkt i erhvervslivets
behov, Aalborgs DNA og eksisterende styrkeområder.

2. SMART Aalborg er teknologisk smart, gennem teknologiske, arkitektoniske og administrative innovationer indenfor kultur, økonomi, miljø, infrastruktur og
levevilkår.
SMART Aalborg er bæredygtigt og socialt smart, og
forbedrer en forbundet og intelligent infrastruktur som
underbygger det økonomiske, sociale og miljømæssige
forhold. SMART Aalborg retter sig mod en hensigtsmæssig social, kulturel og urban udvikling og adfærd. Dette
sker via inddragende sociale processer mellem borgere,
myndigheder, erhvervsliv og videninstitution.
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Midtby

Midtbyen
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Budolfi plads
Karolinelund			
Nørregade		
Spritfabrikken
Midlertidige grønne byrum

Midtby

Midtby
Aalborg er hovedstad i Nordjylland og udpeget som den
regionale kultur, handels og oplevelsesby.
Midtbyen spiller en vigtig rolle for Aalborg som eksponent for denne udvikling. Det er målet, at der i tæt
sammenhæng med udviklingen af både detailhandel,
kultur og videnserhverv skal skabes attraktive bymiljøer
og byrum i midtbyen.
Med etablering af en letbane vil der de kommende
år kunne ske store forandringer i midtbyen, og det er
derfor en rigtig god mulighed for at gentænke byens
mobilitet og skabe nye rammer for et attraktivt bymiljø.
En plan for Midtbyen, skal være med til at skabe ’den nye
fortælling om Aalborg Midtby’ og samtidig koordinere og
samle indsatser og projekter, så der trækkes i den rigtige
retning ifht. de overordnede visioner for Aalborg Midtby.
Der sættes i planen fokus på at midtbyen er for mennesker og at den kan opleves som: den tilgængelige midtby
med mobilitet i fokus, den grønne og levende midtby
med gode sammenhængende forløb af oplevelser. Herudover sættes der fokus på udviklingen af den tætte by
og særlige bymiljøer.
Der har allerede i en årrække været fokus på at opgradere og modernisere midtbyen og den centrale havnefront
med anlæggelse af nye byrum og større kulturprojekter
fx Nordkraft og Musikkens hus.
I øjeblikket er der sat gang i planlægningen og omdannelsen af Budolfi Plads, Algade med byrum langs Budolfi
Kirke, lommepark øst for Budolfi kirke, Nørregade som
gågade, Medborgerhuset og Sankt Hans Torv. Herudover
er den konkrete planlægning af den tidligere Spritfabrik,
parken Karolinelund i fuld gang og på sigt bliver Sygehus
Nord aktuelt som et stort byomdannelsesområde.

Spritfabrikken

Havnefronten
Budolfi plads
Nørregadekvarteret
Danmarksgadekvarteret
Karolinelund

Herudover er der behov for at omdanne sidegader og
byrum frem til 2021, grundet letbanens etablering og
ledningsomlægninger.

område ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade
og Karolinelund mv. er det, fastlagt at ejendommene skal
være separatkloakeret inden udgangen af 2019.

Midtbyplanen skal desuden danne rammen for budgetlægningen i Aalborg kommune, idet planen skal samle og
prioritere flere fagligheder og forvaltningers interesser.

Der arbejdes med at indføre fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig skal indpasses arkitektonisk i
bybilledet. Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger i områder, hvor det kan være svært at få plads til
udstyr. Der er derfor igangsat et projekt med det formål
at kortlægge mulighederne for at affald, der indsamles i
tætbyen opsamles i underjordiske beholdere.

Midtby-området er fælleskloakeret. Alle fælleskloakerede områder, skal, jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan,
separatkloakeres inden år 2100. Kloakkerne i Midtbyen
er gamle og generelt modne til sanering. I et afgrænset
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Midtby

Budolfi plads
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Området rummer i dag et kommunalt ejet parkeringsanlæg fra 60’erne, en nedlagt dagligvarebutik samt
en tidligere bankbygning, Budolfihus, der er opkøbt af
Aalborg Kommune.

For at skabe mulighed for ovennævnte nye flow og forbindelser og for samtidig at skabe større synliggørelse
og rum omkring Budolfi Kirke har byrådet besluttet, at
den tidligere bankbygning Budolfihus skal nedrives.

Målet med en omdannelse af Budolfi Plads er at skabe
et grønt, attraktivt byrum og -område i den historiske
del af Aalborg midtby. Hele området skal udvikles så
bylivet og sammenhængen mellem midtbyens handelsstrøg styrkes, og så der skabes et naturligt flow gennem
området. Funktionerne i de bygninger der skal etableres
i området skal understøtte et aktivt bymiljø og den nye
plads skal indrettes, så der udover aktiviteter som fx
udeservering, handel og lejlighedsvise arrangementer
også er plads til ophold, ro og fordybelse.

Lokalplanen for nedrivningen af Budolfihus samt det
eksisterende parkeringsanlæg forventes offentliggjort i
december 2015.
Udbuddet for Budolfi Plads forventes offentliggjort ultimo 2015. Herefter skal der på baggrund af det endelige
projekt udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan.

Midtby

Karolinelund
I december 2010 besluttede byrådet, at afvikle forlystelsesparken Tivoli Karolinelund og igangsætte en omdannelsesproces til en offentlig bypark. Ønsker fra borgerne
banede vejen til en beslutning om at åbne Karolinelund
og anvende parken til midlertidig og eksperimenterende
brug i en treårig periode frem til maj 2015.
Der er i foråret 2015 blevet udarbejdet en helhedsplan
for Karolinelund, af Cobe arkitekterne i samarbejde med
Aalborg Kommune.
Helhedsplanen er en fleksibel udviklingsplan, der anviser
rammerne for, hvordan en fremtidig udvikling af parken
skal foregå, med opførelse af en ny 90 børns børnehave for 3 - 5 årige, Åbning af Øster Å samt etablering af
aktiviteter i parken.

”

Karolinelund har meget mere værdi i
dag end da den var Tivoli. Parken er
et hjerte i byen. Hjertet fungerer som
orkanens øje. En grøn lunge...

Helhedsplanen bliver brugt som baggrund for udarbejdelse af en lokalplan for hele Karolinelund. Lokalplanen
forventes vedtaget i maj 2016, hvorefter byggeriet til en
ny børnehave forventes gå i gang.
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Nørregade

Spritfabrikken

Gågaden Nørregade har i flere år været præget af en
stærkt nedslidt belægning. Der er derfor sat gang i
projekteringen af ny belægning og indretning af gågaden. I forbindelse med dette arbejde renoveres gadens
underjordiske ledninger. Rådgivere på projektet er Cobe
Arkitekter og Grontmij A/S.

Hele anlægget ved den gamle Spritfabrik, er købt af A.
Enggard A/S, som i samarbejde med Martin Nielsen ønsker at udvikle området til blandede bymæssige funktioner med et særligt fokus på kulturarv og kunst.

Den fysiske igangsættelse forventes at blive i foråret
2016 med færdiggørelse først på sommeren 2017.
I forbindelse med dette arbejde er der i samarbejde især
med gadens butikker og institutioner sat gang i forskellige midlertidige initiativer for at understøtte gadens liv.
Indsatsen er siden sommer koncentreret omkring butikken Lejeplads 8, hvor der foregår en lang række forskellige aktiviteter: Urban Piano, åbne gallerier og kunstnerværksteder, Lego-workshops, bæredygtighedsfestival og
meget mere. Butikken lukkes med årets udgang.
Desuden arbejdes der med gadens inventar: Plantning
af palmer, bemaling og ombygning af den eksisterende
pergola, aktiverende skilte m.m.

Anlægget blev i 2007 udnævnt til National Industrikulturarv af Kulturarvsstyrelsen. Dette forpligter til en særlig opmærksomhed på anlæggets kulturarvsværdier og
Kulturstyrelsen har på denne baggrund indstillet anlægget til fredning.
Aalborg Kommune er i færd med at udarbejde en
lokalplan, som skal danne grundlag for den kommende
omdannelsesproces. Planen forventes vedtaget i sommeren 2016. Herefter vil den fysiske ombygning kunne
påbegyndes.
Helhedsplanen som tegnes af Henning Larsen Arkitekter,
rummer omkring 75.000 m² blandet bebyggelse, herunder et nyt Aalborg Teater, en kunsthal med et tilhørende
stort udendørs kunstværk, hotel, forskellige butikker
samt omkring 7 – 800 boliger. Parkeringen i selve området er løst ved underjordiske anlæg, men suppleres af et
parkeringshus i Fjordmarken med adgang fra Spritfabrikkens område via en forbindelse under banedæmningen.
Der lægges stor vægt på områdets byrum, det grønne
og havnefronten således at den nye bydel i fremtiden vil
fremstå som et attraktivt bindeled mellem midtbyen og
Vestbyen.
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Midtby

Midlertidige grønne byrum
Aalborg Midtby er præget af stor byggeaktivitet i disse
år, og flere projekter er under planlægning, bl.a. Letbanen og omlægning af busruterne, omdannelse af Budolfi
Plads og gaderummene omkring, opgradering af cykelstinetværk, kloak og ledningsarbejder m.m.
Mens vi venter på at ombygningen af Aalborg Midtby
for alvor går i gang, har Aalborg kommune midlertidigt
etableret 4 grønne byrum.

Fakta:

Hvem er byrummene tegnet af?
SLA Landskabsarkitekter
Hvem har været involveret i Aalborg kommune?
Plan & udvikling (projektledelse)
Entreprenørenheden
Trafik & Veje
Park & Natur

Hvor lang tid skal de stå?
Foreløbig er det planen at installationerne skal stå
indtil primo februar 2016, men måske kan enkeltelementer fortsætte i en længere periode.
Genbrug af materialer (bæredygtgihed)
I det omfang det er muligt, vil materialerne blive
genbrugt af Aalborg Kommune til andre projekter –
Træer, buske, paller, sten, evt kunstgræs m.m.

De 4 byrum ligger ved Budolfi Plads, Parkeringspladsen
Øst for Budolfi Kirke, på hjørnet af Nytorv og Østerågade samt ved Sankt Hans Gade.
Hver især bidrager de til diskussionen om, hvordan vi
skal indrette vores by og byrum i fremtiden, og borgerne
er blevet opfordret til at tage debatten op mellem hinanden og med Kommunen – bl.a. via Aalborg Kommunes
facebookside.
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Bydele

• Vestbyen
-- Fjordmarken
-- Vestre fjordpark

• Strukturplan det østlige Aalborg

Bydele
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-- Helhedsplan ’Kildepark 2020’
-- Kickstart Tornhøj
-- Demensplejehjemmet Aalborg Øst
-- Botilbuddet Tornhøjgaard
-- Astrupstien
-- Aalborg Universitet, Campus
-- Gigantium
-- Tranholmvej
-- Aalborg Havn

Sofiendalsenge
Skalborg
Plejehjem Forchhammervej
Håndværkerkvarteret
Eternitten
Åbning af Østerå
Arkildsdal Nørresundby
Østre Havn
Stigsborgs Havnefront

Bydele

Vestbyen
Vestbyen indgår i en perlerække af byområder, der ligger
attraktivt langs Limfjorden og indgår med den meget
tætte forbindelse til Aalborg Midtby. Vestbyen er en
vigtig del af Aalborgs udvikling af byen omkring fjorden
og ikke mindst udvikling af byen omkring det kommende
letbanetrace på Kastetvej og Borgergade.

Vestre Fjordpark

Nørresundby –
Thistedvejkvarteret

Fjordmarken

Aalborg Kommune har, med Vestbyen som fokus, deltaget i EUROPAN12 – verdens største konkurrence for
arkitekter under 40 år.
Med inspiration fra konkurrencens idéer og konkrete
udviklingstiltag er det målet at få udviklet en strategi og
vision for Vestbyen med bud på, hvordan bydelen med
udgangspunkt i de mange eksisterende potentialer og
kvaliteter kan udvikles til at blive et moderne og bæredygtigt brokvarter.
Strategien bliver også et redskab til at koordinere de
forskellige indsatser og projekter i Vestbyen, der bl.a.
omfatter: etablering af en letbane med tilhørende byrum
omkring nye stoppesteder og gaderum, større byområder der står foran en omdannelse fx Skudehavnen,
forbedring af de rekreative fjordområder og renovering
af boligområder, der opgraderes til en højere standard
og kvalitet.

Stigsborgskvarteret og
Nørresundby Havnefront
Østre Havn
Åbning af Østerå

Håndværkerkvarteret

Øgadekvarteret

Strukturplan det
østlige Aalborg

Eternitten

Skalborg

Fjordmarken
De grønne områder nord for Peder Skrams Gade udgør
sammen med lystbådehavnene en vigtig del af den tætte
bydels grønne og rekreative områder og især Fjordmarken og Søheltens Have bruges flittigt af en stor gruppe
borgere. Fjordmarken mod øst fungerer som byens
cirkusplads og festplads ved særlige lejligheder og som
ramme om uorganiseret boldspil, mens Søheltenes Have
kendetegnes ved en mere intim karakter til ophold og

transit. Længst mod vest ligger virksomheden Boform i
et grønt område, der endnu ikke er præcist defineret eller
udformet til rekreativ brug.
Der skal udarbejdes en helhedsplan for området, der har til
formål at skitsere på mulige løsninger på, hvordan området
kan udvikles så det fortsat udgør et tilskud til byens samlede grønne struktur og til byens netværk af byrum og parker.

Herudover skal planen udvikles med en helhedsløsning
for både det grønne, parkering, klima, rekreative forbindelser på langs og på tværs samt potentielle nye byggemuligheder og anlæg.
Borgere og brugere vil blive inddraget i denne proces for
at sikre ejerskab til stedet og dets udvikling.
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Bydele
Vestre Fjordpark
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Planlægningen og projekteringen af Vestre Fjordpark er
næsten i mål. Arkitekterne kæmper med at få de sidste
streger til at passe sammen med ingeniørernes beregninger. Udformningen af Vestre Fjordpark skal sikre, at
friluftsbadet, bygninger og området omkring imødekommer brugernes og borgernes ønsker og krav og på
samme tid bevarer mange af områdets iboende kvaliteter. Målet er en fornyelse af friluftsbadet med en bred
vifte af vandaktiviteter, og en aktivering af de nærved
liggende grønne arealer.

den planlagte økonomi, og de bud der kom ind. Nu er
der igangsat en ny udbudsrunde, og Orbicon har valgt at
træde til side for at give kommunen frit rum til at finde
en løsning, hvor projektet afstemmes med den økonomiske ramme. Man vil se på justeringer og optimeringer,
som ikke kommer til at gå ud over funktionaliteten og
æstetikken. Det er fortsat planen at anlægsarbejdet
sættes i gang primo 2016. Projektet skal være realiseret
til DGI’s landsstævne i 2017, hvor det skal understøtte en
lang række vandrelateret aktiviteter.

I løbet af foråret og sommeren 2015 er der blevet udarbejdet et myndighedsprojekt og et udbudsprojekt. En
udbudsrunde i august viste, at der var for langt mellem

Det Obelske Familiefond, Lokale og Anlægsfonden og
Nordea-fonden har meddelt deres støtte til projektet
med hver især 9,5 mio. kr.

Bydele

Strukturplan det østlige Aalborg

Helhedsplan ’Kildeparken 2020’

Det østlige Aalborg er under hastig forandring. Frem
mod 2020 gennemføres investeringer for mere end 10
mia. kr. Flere offentlige og private anlægsprojekter er
allerede realiseret - fx svømmehal, ungdomsboligerne
Kvadratet og Ramblaen, NOVI 8, Sundheds- og Kvartershuset, buskorridoren ved Gigantium osv. Andre som
det kommende Universitetshospital, Himmerlands store
renovering af Kildeparken, letbane og campus vest er
undervejs eller under planlægning. De mange projekter
skaber gode muligheder for at fastholde momentum i
udviklingen af en mere bæredygtig og sammenhængende bydel – og en ny fortælling om bydelen, hvor der forventes en vækst på 3-4.000 boliger i de kommende år.

Himmerland Boligforening har udarbejdet en omfattende helhedsplan for en samlet renovering af de 3 afdelinger Ravnkildevej, Blåkildevej og Fyrkildevej.

Visionskonkurrencen ’City in Between’ resulterede i
en række gode forslag, som skal afklares politisk og
indarbejdes i planlægningen, samtidig med at bydelens
forandringer fortsætter ufortrødent. Udviklingen af det
østlige Aalborg tager afsæt i den nye hovedstruktur
’Fysisk Vision 2025’. Det østlige Aalborg rummer potentialet til at blive en vækstmotor for hele Nordjylland med
en international medicoindustri o.a. i symbiose med det
kommende ’supersygehus’ og Aalborg Universitet.

Helhedsplanens 1. etape omfattede opførelse af Sundheds- og Kvartershuset pa Fyrkildevej (ibrugtaget 2012).
Den aktuelle 2. etape omfatter fysisk renovering af de
3 afdelingers boligbebyggelser, i planerne indgår også
opførelse af infill-bebyggelse med ejerboliger. Endelig indeholder helhedsplanen fremtidige etaper vedr.
særlige udviklingstiltag, herunder udvikling af nye typer
erhvervsboliger, en ’Sportshangar’ med klub- og fritidstilbud, og ændringer i områdets indre trafikstruktur.
Den samlede renoveringsudgift af de eksisterende boliger er alene beregnet til 1,35 mia. kr. – der er således tale
om en betydelig investering i bydelens modernisering.

Der pågår pt. projektkonkurrence vedr. renovering af
afdelingen ved Fyrkildevej – heri indgår også udvikling
af nye typer erhvervsboliger, i området omkring Kvarters- og Sundhedshuset og Astrupstien. Konkurrencen
forventes afgjort ultimo 2015.
’Sportshangaren’ er pt. under gentænkning, som led i udviklingen af den nye helhedsplan for Tornhøj Bydelscenter, hvor det er tanken at Hangaren kan indgå i et samspil
med områdets øvrig kultur- og fritidstilbud.
Tidsperspektiv
Det forventes, at renoveringsindsatsen er afsluttet i
2020.

Nye aktiviteter
De fysiske renoveringsarbejder på Blåkildevej er igangsat, og en lokalplan for renovering og nybyggeri i Ravnkildevej-bebyggelsen forventes endelig godkendt i byrådet i efteråret 2015, hvorefter renoveringsarbejderne
kan igangsættes.

Den store udbygning i det østlige Aalborg bliver fulgt op
af nye initiativer for at sikre og forbedre pasningsgarantien for de 0-5 årige. Konkret opfører Boligforeningen
Himmerland en ny børnehave til 60 børn i alderen 3-5
år som erstatning for den nuværende børnehave på Blåkildevej. Børnehaven er planlagt til at stå færdig ultimo
2016.

17

Bydele
Kickstart Tornhøj
Som en udløber af Realdanias konkurrencer om Fremtidens Forstæder har Aalborg Kommune indgået et
samarbejde med Realdania om gennemførelse af et
fysisk renoveringsprojekt, ’Kickstart Tornhøj’, vedrørende renovering af den eksisterende tunnel under Humlebakken og de tilstødende byrum. Målet er at ’kickstarte’
en fysisk forandring af forstaden, som også vil kickstarte
yderligere investeringer i områdets samlede modernisering.
Rammerne for renoveringsprojektet var er udviklet via
et forundersøgelsesforløb, gennemført i samarbejde
med områdets forskellige aktører og grundejere. Forundersøgelsen mundede ud i, at Realdania har bevilget 25
mio. kr. til projektet. Aalborg Kommune har efterfølgende bevilget et tilsvarende beløb.
Det fysiske anlægsprojekt bliver det centrale element
i udviklingen af et nyt og levende lokalt Tornhøj Bydelscenter, og der er derfor i dialog med områdets
aktører og de forskellige kommunale forvaltninger, udarbejdet en ny helhedsplan for områdets udbygning. Det
er koordineret med de nye helhedsplaner for Astrupstiforbindelsen og ’Kildeparken 2020’, v/ Tegnestuen
Vandkunsten.
I helhedsplanen indgår bl.a. indpasning af et nyt demensplejehjem, yderligere detailhandel og en række forskellige nye boligtyper.
Nye aktiviteter
Der er udarbejdet forslag til en ny lokalplan for det
centrale Tornhøj på tværs af Humlebakken, Tornhøj
Bydelscenter, som er fremlagt i offentlig høring frem til
december 2015.
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Anlægsprojektet
I samarbejde med proceskonsulent 12Byer gennemføres
september/oktober 2015 interessent-dialoger, som input
til program og skitseprojekt.
Tidsperspektiv
De fysiske anlægsarbejder forventes tidligst opstartet
medio 2016, og forventes afsluttet primo 2018.
Anlægsarbejderne skal tilrettelægges koordineret med
øvrige renoveringsindsatser og nybyggeri i området: demensplejehjem, boliger, detail og renovering af ’Kildeparken 2020’ v/ Himmerland Boligforening
.
Yderligere info om kickstart-projektet:
www.aalborg.dk/kickstart-tornhoej

Demensplejehjemmet Aalborg Øst
Med demensplejehjemmet i Aalborg Øst vil Aalborg
Kommune ruste sig til at håndtere og udvikle indsatsen
for mennesker med svær demens på en prioriteret, innovativ og ambitiøs måde.
•

•

•

Fremtidens Demensplejehjem er for borgere med
svær demens, der har behov for behandling, pleje,
omsorg og rehabilitering samt evt. bolig af særlig
specialiseret karakter.
Demensplejehjemmet inkluderer og støtter den dementes familie og nære netværk i at bidrage til trivsel
og velbefindende.
Demensplejehjemmets indhold og fysiske rammer
skal give de bedste forudsætninger for at være et af
landets førende demenscentre til anvendelse og udvikling af vidensbaserede, reflekterede og målrettede
demenstilbud.

Den igangværende projektkonkurrence afsluttes i oktober 2016. Byggeriet forventes påbegyndt i august 2016
med forventet indflytning i december 2017.

Bydele
Botilbuddet Tornhøjgaard

Astrupstien

Som del af den nye helhedsplan for Tornhøjområdet i
Aalborg Øst opføres et nyt botilbud med 32 boliger for
mennesker med udviklingshæmning.

Astrupstiforbindelsen følger op på ’City in between’-konkurrencens mål om at fremme en mere bæredygtig
byudvikling i forstaden. Fokus er en modernisering af
bydelen, der udnytter mulige synergieffekter ifm. øvrige
aktuelle større investeringer i bydelen, henholdsvis boligrenoveringer og udbygning af campus- og erhvervsområde mv.

Der er afholdt en visionsworkshop for en bred kreds af
interessenter, der har defineret 5 kendetegn, der skal
karakterisere det færdige byggeri:
•
•
•
•
•

Botilbuddet skal skabe rammerne for et hverdagsliv,
der er så ’normalt’ som muligt.
Botilbuddet skal fremstå som en samling af private
hjem.
Botilbuddets indretning er fleksibel og kan tilpasses
forskellige og foranderlige behov.
Botilbuddet skal danne rammen for nære og meningsfulde fællesskab mellem beboerne.
Botilbuddet og dets beboere skal være en integreret
del af lokalområdet.

Blandt tre indkomne projektforslag er der udvalgt et
vinderprojekt, der tilpasses med henblik på godkendelse
af dispositionsforslag i Ældre- og Handicapudvalget den
28. oktober. Byggeriet forventes påbegyndt i foråret
2016 med forventet indflytning i september 2017.

Indsatsen baserer sig på en sammenkobling af en ny
mobilitet og byfortætning i den eksisterende bebyggelse, med Astrupstien som den nye centrale hovedgade
og rygrad for en sammenhængende bydel, på tværs af
eksisterende bebyggelsesenklaver og borgere. Planetcentret og Tornhøjcentret skal styrkes som nye centrale
koblingspunkter og mødesteder, der sammen med
Astrupstiforbindelsen er de helt centrale elementer i
fortætnings-strategien. På sigt er idéen at etablere en ny
parkbro over Universitetsboulevarden, for at sikre god
forbindelse til campusområdet og letbanen mod syd.
I udvikling af Astrupstiforbindelsen indgår også etablering af en ny kollektiv trafikforbindelse ved at tilføje
et trace til en mindre bus. En ’letbus’ vil dels optimere
bydelens indre mobilitet, dels sikre en god opkobling til
letbanen og den øvrige by.

Der foreligger nye helhedsplaner for henholdsvis
byfortætning og mobilitet, udarbejdet af Tegnestuen
Vandkunsten, i samarbejde med trafikkonsulent WSP.
Helhedsplanen er grundlag for det videre udviklingsarbejde i bydelen, som vil foregå i dialog med områdets
forskellige aktører.
Nye aktiviteter
i forhold til udvikling og implementering af ny mobilitet
arbejdes der pt. på en projektbeskrivelse og ansøgningsmateriale til bl.a. Innovationsfonden, med henblik på at
søge støtte til testforsøg med en førerløs bus.
Fondsansøgningen tilrettelægges i den nedsatte koordineringsgruppe, med repræsentanter fra områdets
boligforeninger, AAU, NT og AAK.
Tidsperspektiv
En forventet gennemførelse af etape 1 forventes tidligst
igangsat 2018, afhængig af finansiering mv.
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Bydele
Aalborg Universitet, Campus

Gigantium

Med afsæt i at videreudvikle Aalborg Universitet som
et attraktivt studiemiljø omhandler projektet en samlet
vision for det centrale campusområde ved Aalborg Universitet. Fokus med arbejdet lægges på det kommende
knudepunkt Bertil Ohlins Vej / Fredrik Bajers Vej. Området vil forandres markant over de næste år og spiller en
central rolle som attraktivt mødested for hele universitetsområdet, Aalborg Øst og Sønder Tranders med letbanestationen som centralt omdrejningspunkt. Letbanen
etableres i tracéet for den nuværende Bertil Ohlins Vej
i et såkaldt bybånd, universitetets parkering forventes
rykket længere væk fra den centrale del af campus og
forbindelsen nordpå forbedres via en ny Astrupsti og en
planlagt parkbro. Disse tiltag vil ændre bevægelsen og
mobiliteten i området markant.

Det ca. 60 hektar store fremtidige byområde syd for Gigantium udvikles til et kvarter, hvor letbanen er rygraden
for udviklingen af en ny bæredygtig bydel og for mobiliteten af dens indbyggere og besøgende. Nærheden
til sportsfaciliteter, aktivitetstilbud, og natur lægger op
til at sundhed, bevægelse og naturindhold vægtes højt
i den kommende bydel. Tilsammen med en høj grad af
tilgængelighed til flere transportformer rykker byområdet i fokus for bosætning af målgrupper med reduceret
bilejerskab og sund livsstil.

Et nyt byrum dette sted tilfører universitetet og universitetsbydelen et centralt identifikations- og mødepunkt.
Dermed styrkes universitetet som attraktivt lærings-,
incubator- og bymiljø, hvor de forskellige aktører finder
et inspirerende forum på tværs af interesser.
Arbejdet i form af en helhedsplan for området er i gangsat og forventes gennemført henover efterår/vinter.
Helhedsplanen har til formål at skabe rammen omkring
et samskabelsesprojekt, hvor kommende initiativer og
investeringer skal foretages på baggrund af et afstemt
projektgrundlag for at opnå størst mulig synergieffekt.
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Med Aalborg Universitet og Universitetshospitalet som
nærmeste naboer er forholdene gunstige for videnserhverv, hvor nærheden til forskningsmiljøer kan give nye
spændende synergier og arbejdspladser. Derudover er
nærområdet omkring Gigantium og en fremtidig letbanestation et vigtigt fokusområde for byfortætning og
bydelens servicefunktioner. Gigantiums aktiviteter skal
styrkes og fremtidssikres.
Et muligt scenarie for områdets fremtidige udvikling:
• 2016-2017 – visionsproces og udarbejdelse af
plangrundlag (helhedsplan).
• Fra 2017 – lokalplanplanlægning.
• Fra 2018 – byggeaktiviteter påbegyndes (10-20 årigt
perspektiv)
• 2020 - Aalborg Universitetshospital.
• 2021 - Letbane i drift.

Bydele
Tranholmvej

Aalborg Havn

Arbejdet omkring udarbejdelse af en VVM-redegørelse
for en udvidelse af Tranholmvej fra 2-4 spor er påbegyndt. Fordebat-fasen er netop afsluttet og arbejdet
med en VVM-redegørelse vil være afsluttet i efteråret
2016. Samtidig med dette planarbejde, pågår planlægning og projektering af vejanlægget samt forberedelse
for ekspropriation.

Aalborg kommune har i efteråret 2015 igangsat en
for-debat for en udvidelse af erhvervsarealerne henholdsvis øst og vest for Aalborg Østhavn. Aalborg
Østhavn har udviklet sig kraftigt, siden den blev planlagt
i 1960èrne. Med den målrettede udflytning af Grønlandshaven blev Østhavens første store havneanlæg
etableret i 1971-1972. Erhvervshavnen og det bagvedliggende industriområde har haft væsentlig vækst. Derfor
er der opstået et behov for at fastlæge de overordnede
udviklingsmuligheder og retninger for området i forhold
til arealbehov og miljø.

Anlægsarbejdet påbegyndes i 2017 og vil blive afsluttet
ved udgangen af 2018 jf. kommunens investeringsoversigt. Projektet koster samlet 78 mio. kr., hvoraf kommunen betaler halvdelen og staten betaler den anden
halvdel jf. havnepakke. I kommunens budget er der afsat
0,5 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 10 mio. kr. og 28 mio. kr.
i henholdsvis 2017 og 2018.

Det er et ønske, at Aalborg Østhavn, stadig skal kunne
udvikles, som et trafikbaseret erhvervsområde med optimal forbindelse til omverdenen langs Limfjorden.
Det forventes, at planlægningen kan være færdig ultimo
2016. Herefter følger en mere konkret og detaljeret
planlægning med lokalplan og VVM-redegørelse.
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Bydele

Sofiendalsenge

Skalborg

Sofiendalenge er området beliggende vest for Bygaden
mellem Skelagervej og Ny Nibevej. En ny Strukturplan
disponerer dette område med to bebyggelser, bykvarterer, der udlægges i en grøn struktur bestående af flere
typer landskabsrum.

Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en byudviklingsplan for Skalborg for at skabe en fælles vision
og en handlingsplan for bydelen. Byudviklingsplanen er
katalysator for en række processer og projekter, der skal
sætte fokus på Skalborg og styrke bydelens ressourcer
og sammenhængskraft. Som en del af byudviklingsplanen indgår en revision af kommuneplanen samt udkast
til en handlingsplan, der kan fungere som afsæt for en
senere økonomisk prioritering af Skalborg.

De to nye boligområder omfatter hver ca. 600 boliger
i en blanding af etageboliger, rækkehuse og tæt-lave
enkelthuse. Begge områder er disponeret omkring en
central grønning omgivet af 3 etagers bygninger. Bebyggelsen er i overensstemmelse med Kommuneplanen,
men med tættere boligbyggeri end forudsat i Kommuneplanen.
Mellem de to boligområder er udlagt et engareal til
rekreative formål som bypark. Byparken ligger i forlængelse af ’Mulighedernes Park’ og sikrer i kraft af stiforbindelser og sin åbne karakter - fri for bebyggelse og
beplantning - såvel fysisk som visuel forbindelse mellem
bebyggelse og engene. Arealerne mellem det sydligste
af de to boligområder og Ny Nibevej planlægges anvendt
til en bynær rekreativ skov i forlængelse af den eksisterende fredsskov mellem Sandtuevej, Ny Nibevej og
Letvadvej.
Vejadgang til det nordlige boligområde skal ske fra
Skelagervej, mens det sydlige område skal betjenes fra
Bygaden.
Området er ved at blive lokalplanlagt. I første omgang
alene for en del af det nordlige bykvarter nærmest Skelagervej.
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Der har længe været et ønske om at rette fokus på
Skalborg, der som bydel og forstad til Aalborg har været
overset i planlægningen. Skalborg fremstår i dag som en
fragmenteret og nedslidt bydel, hvor udviklingen gennem mange år er sket uden større fokus på stedets kvaliteter og helheder. Derudover foreligger en bred vifte af
private projektønsker, der ikke uden et nyt helhedsorienteret grundlag kan kvalificeres og gennemføres.

Bydele

Håndværkerkvarteret
Sideløbende med udarbejdelsen af byudviklingsplanen
løber en række andre aktuelle projekter og processer.
Nogle er forankret i kommunen, mens andre er lokalt
forankret, eksempelvis renovering af Grønnegården, udvikling og styrkelse af Skalborg Samråd, samt etablering
af lokale netværk og samarbejder om mindre fortløbende projekter på initiativ af borgere og investorer. Det er
målet at bruge disse projekter aktivt i forhold til arbejdet
med byudviklingsplanen.
I løbet af 2015 er gennemført en fordebat og en tæt
dialog med og mellem de berørte parter, herunder de
mange borgere, som bor og færdes i området. Skalborg
er ikke blot et sted man kører igennem på vej til enten
City Syd eller Aalborg, men et sted mange vælger at
bo. Skalborg ligger i et infrastrukturelt smørhul, tæt
på naturen og med gode fritidstilbud og samarbejder
mellem foreningerne. De kvaliteter, der allerede er i dag,
skal gennem byudviklingsplanen defineres, styrkes og
udvikles.

Målet er at omdanne området fra erhvervsområde til på
sigt at være et blandet bolig- og erhvervsområde. Der
har i foråret 2015 været afholdt fordebat og informationsmøde, hvor kommunen modtog en række input til
den videre planlægning.
En ny planlægning skal sikre en omdannelse i langsomt
tempo, understøttet af en lav bebyggelsesprocent og
en lille skala med byggeri i max. 3-4 etager. Der ønskes
et mangfoldigt, selvgroet miljø, hvor den eksisterende
bygningsmasse og nænsomme ombygninger danner
rammen om de nye muligheder. Kvarteret skal ses i sin
helhed, og projekter skal vurderes på den baggrund, for
at sikre den ønskede karakter i området.

Det er nødvendigt at der sker en samlet planlægning, for
at undgå miljømæssige konflikter mellem virksomheder
og eventuelle nye boliger.
Aktuelt planlægges der for erhverv på hjørnet af Sønderbro og Østre Alle. I den forbindelse ændres anvendelserne i hele området, så det fremover ikke bliver muligt
at etablere nye virksomheder indenfor de mere tunge
kategorier: Transport, oplagsvirksomhed o.l. og mindre
industri. Kommuneplantillægget bliver således et skridt i
retningen af en omdannelse til lettere erhverv, og på sigt
et område, som også kan indeholde boliger.

Omkring årsskiftet forventes kommuneplantillægget for
Byudviklingsplanen at blive politisk behandlet og sendt i
offentlig høring.

Plejehjem Forchhammervej
Der opføres 52 nye plejeboliger i tilknytning til de eksisterende boliger på plejehjemmet Birkebo. Den nye
udvidelse integreres med det eksisterende plejehjem til
ét stort plejehjem. Byggeriet forventes afsluttet ultimo
2016.
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Bydele

Eternitten
På den tidligere Eternitgrund er det ambitionen at skabe
en bæredygtig bydel med både boliger, arbejdspladser,
service og butikker. Eksperimenterende arkitektur,
kulturarv og en markant grøn profil skal give identitet til
den nye bydel. Hele området er i dag lokalplanlagt.
I den nordlige del er et bydelscenter ved at tage form
omkring Alexander Foss Gade med Føtex, Netto og Fakta. Senest er der også åbnet en café på hjørnet af Tankedraget. På Tankedraget er der skabt et grønt byrum oven
på en p-kælder, og en af siloerne er genbrugt til et lokalt
arbejdermuseum. Det giver karakter og bløde kontraster
til denne del af området, som ellers godt kan virke lidt
’råt’. For den nordlige del af Eternitgrunden pågår der
aktuelt et forberedende arbejde ifht. revision af gældende lokalplan med henblik på fortætning.
På de indre dele af grunden i kridtgravslandskabet opleves der stor interesse for privat boligbyggeri. Eksempelvis er en kommende rækkehusbebyggelse på Kalkskrænten mod Sohngaardsholmsvej netop frasolgt til en
professionel investorgruppe for 100 mio kr.

Åbning af Østerå
Østerå blev ført uden om byen i 1901, da godsterminalen
blev etableret. Dermed blev forbindelseslinjerne mellem
Ådalen og midtbyen skåret over, og åen blev senere lagt i
rør. Strækningen gennem Håndværkerkvarteret er senere
genåbnet. I dag er godsbanefunktionen lukket, og visionen
om at åbne den rørlagte del af Østerå fra Gabriel til Limfjorden indebærer at hovedparten af vandet løber gennem
Åparken og fortsætter gennem Karolinelund, samtidig med
at den eksisterende kanal bibeholdes.
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Åbning af Østerå spiller en vigtig rolle i klimasikring af byen,
idet den øgede kapacitet i afledningen af overfladevand
fra et meget stort byområde vil forebygge oversvømmelser under og efter ekstremregn. Formålet er desuden
at forbedre Østerås vandkvalitet og dermed leve op til
vandplanens krav. Endelig relaterer åbningen af Østerå sig
tæt til målene i Fysisk vision 2025 om at skabe og styrke
den attraktive by. Åen har potentiale til at blive et identitetsskabende element – noget råt som skaber en kontrast
til arkitekturen og understreger helheden i det større
byfællesskab. I de områder som åen løber igennem, skal
der skabes nære oplevelser af natur i byen hvor man kan
komme tæt på vandet, men karakteren af Østerå gennem
de forskellige byområder vil være meget forskellig.
Som første etape planlægges kanalen mellem Musikkens
Hus og Østre Havn åbnet som et samarbejdsprojekt
mellem Enggaard A/S og Aalborg Kommune i 2015-2016.
Den østlige bred mod de nye boliger indrettes med opholdstrapper som giver mulighed for at man kan komme
helt tæt på vandet.
I efteråret 2015 gennemføres analyser og planlægningsarbejde for at få skabt et grundlag for politisk beslutning om
åens forløb. Et forløb gennem Åparken mellem Godsbanearealet og Håndværkerkvarteret kræver at vandet føres
under Karolinelundsvej til den eksisterende kanal.
Gennemførelse af etaperne fra Nyhavnsgade til Gabriel
forventes udskudt til efter 2019.

Bydele

Arkildsdal Nørresundby

Stigsborg Havnefront

Som led i indsatsen for udsatte unge i alderen 18-25
år, er der etableret et tilbud i midlertidige lokaler på
Arkilsdal i Nørresundby, hvor der er særlig fokus på at
støtte unge til uddannelse og arbejde samt at støtte
til minimering eller stop med brug af stoffer. Der er nu
taget hul på planlægningen med at etablere tilbuddet i
permanente lokaler ved Vangen, hvor der bliver plads til
ca. 40 udsatte unge.

Stigsborg Havnefront i Nørresundby, mellem Limfjordsbroen og Limfjordstunnelen, er en del af vækstaksen og
er et ca. 55 ha. stort og attraktivt byomdannelsesområde.

Østre Havn
Projektets formål er at udvikle området omkring Østre
Havnebassin til en ny bæredygtig videnbydel, med fokus
på kulturarv, moderne storskala-arkitektur og byliv. Omdannelsen er i fuld gang! Der pågår aktuelt både lokalplanarbejder og konkrete byggerier i området.
Ved siden af Musikkens Hus er der i år flyttet beboere ind i et eksklusivt ejerboligbyggeri, mens projektet
med de 270 ungdomsboliger mellem havnebassinet og
Stjernepladsen fortsat er under opførelse. Det renoverede Pakhus 4 er fuldt udlejet til erhverv, samtidig har
A. Enggaard udlånt et andet bevaringsværdigt pakhus
midlertidigt til ’Byens Rum’ - et center for brugerdreven
byudvikling. I havnebassinet skaber kabelparken liv og
aktivitet, og ved siden af dette ud mod Nyhavnsgade er
der et nyt kontorhus under opførelse.
Senest er der sat et lokalplanforberedende arbejde i
gang, som skal muliggøre byggeri på de sidste felter
samtidig med at havnepromenadens forløb fuldendes
med en bro over indsejlingen til havnebassinet.

Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S er i gang med at
undersøge grundlaget og mulighederne for at etablere
et udviklingsselskab, der skal forestå udviklingen af området til en ny attraktiv bydel over de kommende 25-30
år. Forudsætningen for at etablere udviklingsselskabet
er, at der findes en privat partner. Bortset fra et mindre
areal, som er ejet af Calum, er området ejet af Aalborg
Kommune og Aalborg Havn.
En stor del af Stigsborg Havnefront er i dag ubebygget
og vil kunne udvikles til en ny bydel, samtidig med at
virksomheden Hedegaard agro fortsætter aktiviteterne.
Hvis Hedegaard agro senere vælger at afvikle aktiviteterne vil denne del af området også kunne udvikles til en
centralt beliggende del af den nye bydel.
Som et vigtigt skridt på vej mod omdannelsen er der formuleret en fælles vision for den fremtidige omdannelse
af området og et værdi- og kvalitetskatalog.
På Stigsborg Havnefront er der ca. 16 ha, hvor der kan bygges uden yderligere udgifter i forhold til jordforurening.
I juli 2017 skal Aalborg være vært for DGI’s Landsstævne.
Den ene af to overnatningscamp skal være på Stigsborg.
Forberedelserne til at omdanne områderne ved Kemiragrunden til teltcamp er allerede i gang, idet terrænet
på arealerne hæves med rent jord og der sås græs i
efteråret 2015 og foråret 2016.

Området omfatter blandt andet en kajstrækning med grovvarevirksomheden
Hedegaard agro, den kommunale administrationsbygning, det tidligere fabriksområde Kemira samt Nørresundby Boldklubstræningsbaner.
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• Udviklingsplaner for byer med særligt
vækstpotentiale

•
•
•
•
•
•
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Udviklingsplaner for byer med
særligt byvækstpotentiale
’Fysisk Vision 2025’ definerer en klar rollefordeling af
mellem Aalborg by og kommunens ca. 40 oplandsbyer
og ca. 40 landsbyer. Aalborg er vækstdynamoen for
Aalborg kommune og hele regionen.
11 større oplandsbyer tæt på Aalborg (Frejlev, Svenstrup,
Godthåb, Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing,
Klarup, Storvorde, Nibe og Hals) har i kraft af nærheden
til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt
tilstrækkeligt befolkningsunderlag et særligt potentiale
for byvækst, der skal udnyttes og understøtte Aalborg
som Norddanmarks Vækstdynamo.
De øvrige byer og landsbyer har en særlig rolle som
opland til Aalborg med store kvaliteter indenfor bosætning, rekreation og friluftsliv. Her skal der gives frihed
og fleksible rammer til arbejdet med sikring af de lokale
kvaliteter.

Forfaldne huse

Vindmøller

Landdistriktsprojekter
Aalborg Fjordland
Klarup
Nibe

Hals

Storvorde

Udnyttelse af vækstpotentialet i de 11 oplandsbyer vil udløse større omdannelsesprojekter, omfattende nyudlæg
samt revurderinger af tidligere planlægning. Derfor ønsker byrådet, at der gennemføres processer i samarbejde med de lokale kræfter, der handler om udarbejdelse
af nye fremtidssikrede Byudviklingsplaner for de 11 byer.
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Nibe
Byrådet har i august 2015 godkendt et forslag til en byudviklingsplan for Nibe. I forbindelse med offentlighedsfasen er der afholdt et borgermøde i byen med deltagelse af ca. 130 borgere og der har været byvandring.
Visionen for Nibe er, at byen skal være et godt sted at
leve, arbejde og besøge. Nibe har et særligt potentiale
på grund af byens attraktive placering ved fjorden, det
spændende købstadsmiljø, det varierede landskab med
udsigtsmuligheder og de gode muligheder for at nå et
stort udbud af arbejdspladser indenfor kort køreafstand.
Desuden rummer byen alle de nødvendige servicetilbud
indenfor handel, fritid, kultur, skole, børnepasning og
ældrepleje. Byen har potentiale til at udvikle kystturisme
og friluftsliv yderligere.
Forslaget til en ny byudviklingsplan skaber rummelighed
til ca. 450 nye boliger, svarende til ca. 800 nye borgere.
Byudviklingsplanen skaber en overordnet struktur for
udvikling af byens funktioner samt for omdannelse af
områder i bymidten og udlæg af arealer til byudvikling
i baglandet, men også hvordan disse områder ’kittes
sammen’ af grønne områder, ny skov, rekreative stiforbindelser og veje.
I 2015 er gennemført en renovering af Torvet, som er en
central pladsdannelse og mødested i byen. Torvet inviterer nu til ophold, udeservering og forskellige events.
Projektet er gennemført af Aalborg Kommune fra start
til slut.
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Byudviklingsplaner for Romdrup/Klarup og
Storvorde/Sejlflod
Byudviklingsplanarbejdet i Klarup og Storvorde er højt
prioriteret, da der forventes et stort potentiale i en afsmittende effekt af urbaniseringsbølgen samt den store
koncentration af såvel offentlige som private investeringer i det østlige Aalborg. Blandt andet betyder projekterne: udvidelse af AAU-campus, nyt universitetshospital,
letbane, udvidelse af Østhavnen, Astrupstiforbindelsen,
udvikling af Gigantium-området mv., at der skal findes
rummelighed til op mod 7-800 nye boenheder i Klarupog Storvordeområdet i den kommende planperiode.

Oplandsbyer og landskab

Romdrup/Klarup
Byrådet har den 28. september 2015 godkendt et forslag
til ny Byudviklingsplan for Romdrup/Klarup. Byudviklingsplanen, der er udarbejdet som en samlet helhedsplan for oplandsbyen Klarup og landsbyen Romdrup, skal
definere en klar identitet, struktur og sammenhængskraft for Romdrup/Klarup-området og sikre synergi og
helhed i fremtidige initiativer i området.
Forslaget skaber rummelighed til ca. 820 nye borgere
i Romdrup/Klarup-området. De nye borgere vil skabe
grundlag for øget handel samt øget offentlig og privat
service, der er indarbejdet i helhedsplanen, så funktionerne bidrager mest muligt til skabelsen af byliv.
For at sikre og forbedre pasningsgarantien for de 0-5
årige udbygger Aalborg Kommune i 2016 med nye
pasningstilbud i områder med stor efterspørgsel efter
pladser. Konkret opfører kommunen en ny børnehave
til 80 børn (3-5 år) i et nyt kvarter på Majvej i Klarup.
Børnehaven er klar til ibrugtagning i juni 2016.

Forslag til Byudviklingsplan for Romdrup/Klarup er
fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 7. oktober
til den 2. december 2015.

Storvorde/Sejlflod
Byrådet har den 28. september 2015 godkendt et forslag
til ny Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod. Byudviklingsplanen, der er udarbejdet som en samlet helhedsplan for oplandsbyen Storvorde og landsbyen Sejlflod,
skal definere en klar identitet, struktur og sammenhængskraft for Storvorde/Sejlflod-området og sikre
synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.
Forslaget skaber rummelighed til ca. 1120 nye borgere
i Storvorde/Sejlflod-området. De nye borgere vil skabe
grundlag for øget handel samt øget offentlig og privat
service, der er indarbejdet i helhedsplanen, så funktionerne bidrager mest muligt til skabelsen af byliv.
Forslag til Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod er
fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 7. oktober
til den 2. december 2015.
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Hals
Første skridt i forbindelse med en byudviklingsplan for
Hals var at gennemføre en analyse og fordebat. Startskuddet var et borgermøde på Hals Skole den 2. juni
2015. Formålet var at skabe åbenhed om planen og processen, og give borgere og interessenter mulighed for at
bidrage med ideer og nye perspektiver.
Størstedelen af mødet var tilrettelagt som en workshop,
hvor ca. 150 lokale borgere og interessenter kom med
deres ønsker og forslag til en ny byudviklingsplan. Efterfølgende har der været løbende dialog med potentielle
investorer, grundejere og andre interessenter.
Hals er på mange måder en by med mange styrker. En
af byens store udfordringer er et stor andel af ældre,
som bare vokser og vokser. Der er derfor et stort ønske
om at tiltrække flere børnefamilier. Byudviklingsplanen
kommer derfor til at forholde sig til, hvordan man kan
tilrettelægge en byudvikling og boliger, der slår på Hals’
styrker omkring nærhed til hav og fjord, hyggelig havn
og historisk bymidte, der samtidigt er til at betale for
børnefamilier.
Mange af byens kvaliteter og små perler er ikke særligt
godt formidlede, og nogle er decideret svære at finde
for turister og potentielle nytilflyttere. Derfor er der sat
gang i et projekt, der skal skabe ruter og binde byen bedre sammen, samtidigt med at byens historier formidles
på stedet.
Disse emner bliver sammen med en række andre byudviklingsperspektiver samlet i byudviklingsplanen. Det
forventes, at der ligger et forslag klar i starten af 2016.
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Landsbyens Energi
I forbindelse med budget 2015-18 afsatte byrådet 2 mio.
kr. årligt til implementering af Klimastrategien. Som opfølgning herpå har Miljø- og Energiforvaltningen igangsat
et pilotprojekt for landsbyer i Aalborg Kommune.
Hovedformål med pilotprojektet Landsbyens Energi er
dels at få reduceret energiforbruget, dels at få implementeret vedvarende energianlæg i områder uden
for kollektivt forsynede områder i Aalborg Kommune.
Projektet skal bidrage med viden og baggrund til eventuelle kommende projekter, der skal spredes til Aalborg
Kommunes landsbyer og mindre bebyggelser uden for
kollektivt forsynede områder.
Landsbyerne Halkjær og Holtet er udvalgt til pilotprojektet. Arbejdet med pilotprojektet påregnes afsluttet i
2015.
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Udvikling i din by

Forfaldne Huse

I foråret 2015 har 2 lokalområder med henholdsvis 2 og
4 landdistriktsbyer været involveret i projekt ’Udvikling i
din by’, som landdistriktsgruppen i Sundheds- og Kulturforvaltningen er tovholder på. Formålet med projektet
er at understøtte en borgerdrevet udvikling i det enkelte
lokalområde bl.a. med udarbejdelse af udviklingsplaner
og opstøttende arbejde i forhold til projektudvikling.

Fra den 1. januar 2014 har Aalborg Kommune haft mulighed for at nedrive eller istandsætte forfaldne bygninger i
landdistriktet. Ordningen finansieres via byfornyelsesloven dels af kommunale midler og dels af statslige midler.
Indsatsen skal gøre det mere attraktivt at bo og færdes i
kommunens landdistrikter, så man kan tiltrække ressourcestærke indbyggere. Ved at eliminere skæmmende og
usunde bygninger forventer man en afsmittende effekt,
således at der skabes grundlag for private investeringer.

De 6 byområder er Skørbæk og Ejdrup i kommunens
vestlige landdistrikt og Gandrup, Øster Hassing og
Holtet-Gåser i det nordøstlige landdistrikt. Der er samlet
uddelt 1 mio. kr. i projektstøtte til i alt 12 konkrete projektforslag.
10 projektforslag vedrører rekreative arealer og forskønnelse af torve, pladser og veje. Bl.a. kan nævnes etablering eller renovering af stisystemer i begge lokalområder, bedre udnyttelse og forskønnelse af rekreative
samlingssteder fx i Ejdrup og Gandrup og forskønnelse
af busstoppesteder i Holtet.
Udover de borgerdrevne projekter har der i processen
været arbejdet med infrastrukturproblematikker, hvor
de konkrete problematikker er overbragt og drøftet med
Trafik og Veje, samt med AK-Arealer vedr. afklaring af
muligheder for byggegrunde og byggemodning.

Opgaven er en opfølgning på kommunens landdistriktspolitik, og arbejdet indebærer samarbejde såvel med
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som med
Landdistriksgruppen. Indsatsen støtter også Projekt
Landsbyløft.
De første fysiske nedrivninger gik i gang i sommeren
2014, og der er pr. september 2015 truffet beslutning om
nedrivning af 32 frivillige nedrivninger siden da. Samtidig
er der truffet beslutning om tilskud til istandsættelse af
to forsamlingshuse i henholdsvis Egense og Sebber samt
en ejendom i Hals, hvor boligerne istandsættes.
Der arbejdes tillige med ikke–frivillige sager, hvor kommunen har varslet bygningssyn med henblik på at undersøge, om bygningen indebærer sundhedsfare og/eller
fare for sikkerhed eller brand. Her er der indtil videre
beslutning om kondemnering af to ejendomme.
Det vides ikke om ordningen fortsætter i 2016. Hvis ikke,
udløber Landsbypuljen pr. 30. juni 2016.
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Vindmølleplanlægning
Vindmølleplanen, som Aalborg Byråd vedtog den 23.
september 2013, pegede på ni områder, hvor der er mulighed for at opstille vindmøller på 125-150 meters højde.
På baggrund af et konkret projektforslag gennemføres
en detailplanlægning med udarbejdelse af VVM-redegørelse og lokalplan.
Her bliver en lang række parametre i forhold til mennesker, dyr og landskaber undersøgt og vurderet – eksempelvis ud fra den gældende lovgivning for støjpåvirkning.
Det første projekt – Lyngdrup – er endelig godkendt
medio september 2015. Bygherres arbejde med projektering og opstilling af 8 vindmøller, kan således igangsættes her.
Området ved Øster Hassing Kær er i offentlig høring –
med et stort lokalt engagement og blandt andet med et
velbesøgt borgermøde med ca. 230 deltagere.
Området Bredhage – ved Aalborg Portland – har været
i offentlig høring, men der er ikke fastsat en tidsplan for
den endelige vedtagelse endnu.

Med udnyttelse af de 9 vindmølleområder,
kan der opstilles yderligere ca. 65 vindmøller
i Aalborg kommune...!

Endelig har der været afholdt fordebat i Nørrekær Enge.
Her afventes stillingtagen til den videre proces.

Indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse
Beskyttelse af grundvandet kræver ekstra omtanke
i Aalborg Kommune, fordi vores grundvand ikke er
særlig godt beskyttet fra naturens hånd. Indsatsplaner
for grundvandsbeskyttelse skal sikre, at forsyningen
med drikkevand kan ske på grundlag af rent og urenset
grundvand.
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Aalborg
Sydøst blev godkendt af byrådet den 8. juni 2015. Som
opfølgning på indsatsplanen er der igangsat et projekt
vedrørende jordfordeling i området. For øjeblikket
arbejdes der på en indsatsplan for Aalborg Sydvest, en
indsatsplan for Klarup og Lundby Krat og revision af
indsatsplanen for Hals.
De gældende indsatplaner for grundvandsbeskyttelse
kan ses på www.forsyning.dk.

Naturgenopretning i Lille Vildmose EU LIFE-projekt
Lille Vildmose er et unikt naturområde og rummer samtidigt fantastiske muligheder for rekreative udfoldelser.
Området blev fredet som Danmarks største landfredning i 2007, og er samtidigt udpeget som internationalt
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) og ramsarområde. Sidstnævnte udpegning skyldes blandt andet
moseområdets særlige evne til at lagre CO2.
På denne baggrund opstartede Aalborg Kommune et
5-årigt partnerskabsprojekt med Naturstyrelsen og Aage
V. Jensen Naturfond i 2011 med henblik på at gennemføre naturgenopretning i Lille Vildmose. Projektet har
et samlet budget på 42 mio. kr. og finansieres primært
gennem EU’s LIFE-program til sikring af Fællesskabets
truede naturværdier.
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Fjordhaver i Limfjordens havne
De vigtigste tiltag er at gendanne Birkesø på 130 ha,
at hæve vandstanden på ca. 800 ha så højmosen kan
gendannes, at beskytte den eksisterende højmose, at
etablere et hegn i den centrale del af mosen, så krondyr
og elge kan bidrage til naturplejen, biodiversiteten og
dynamikken i området og at etablere en række publikumsfaciliteter som udsigtstårne og boardwalks.
Det seneste år har fokus været på at indhente de sidste
myndighedstilladelser, fortsætte dialogen med lodsejerne samt søge ekstern finansiering til dele af projektet.
Desuden er hovedparten af de store anlægsarbejder i
projektet gået i gang . Det drejer sig om opsætning af
det 30 km lange hegn. Dette er godt i gang og forventes
afsluttet med udgangen af 2015. Krondyr og elge forventes at blive lukket ud i hegnet i løbet af foråret 2016.
Arbejdet med at hæve vandstanden på Tofte Mose og
etablere den kommende Birkesø er godt i gang og forventes at blive afsluttet i løbet af 2016.
Fokus det kommende halvår vil være at få afsluttet myndighedsarbejdet og fortsat arbejde på anlægsopgaverne
med opstilling af hegn, gendannelse af Birkesø og anlæg
af de store dæmninger mod Tofte Mose med henblik på
at hæve vandstanden inde på mosen.

Fjordhaver i Limfjordens havne skal skabe flere muligheder for det gode liv i byerne omkring Limfjorden.
Ideen med dette projekt er at gøre det muligt for
lokale interesserede at producere skaldyr og tang i små
mængder til eget forbrug. Fjordhaveprojektet er startet
i regi af Limfjordsrådet og er lokaliseret i fire byer ved
Limfjorden. I Aalborg planlægges fjordhaverne placeret
i umiddelbar tilknytning til eksisterende kajanlæg og vil
bidrage til bæredygtige aktiviteter, der kan bringe liv
til området og give rum for sociale aktiviteter, der ikke
kræver andet og mere end interesse og engagement.
Projektet er støttet af Nordea fonden med 5,5 mio. kr.
og startede op 1. januar 2015. Interessen har været stor
og der er nu etableret en egentlig fjordhaveforening for
interessenterne i Aalborg.
Med implementeringen af EU’s vandrammedirektiv
gennemføres der i disse år en meget stor miljøindsats.
Effekterne heraf vil uden tvivl have en positiv effekt på
bestandene af havørred, som kan komme lystfiskerne og
turisterhvervet til gode. I projektet er der lagt op til at
supplere med yderligere naturforbedrende tiltag i et tæt
samarbejde mellem kommuner, lystfiskere og grønne
ildsjæle. Alt i alt vil ørredbestanden i Limfjorden øges, så
fiskene kan blive en ressource, der kan danne grundlag
for et bæredygtigt lystfiskeri.
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Aalborg Fjordland
Efter en længere periode med planlægning og fundraising, er der i 2015 for alvor taget fat på konkrete indsatser i Oplevelseszonen Aalborg Fjordland. Formålet med
oplevelseszonen er at styrke oplevelses- og aktivitetsmuligheder for borgere og besøgende i den vestligste
del af Aalborg Kommune. Arbejdet tager udgangspunkt
i de stedbundne ressourcer og områdets og byernes
lokale identitet.
I efteråret 2015 gennemfører Nordjyllands Historiske
Museum og Aalborg Stadsarkiv bl.a. historieværksteder
i 12 landsbyer omkring Halkær bredning. Formålet med
historieværkstederne er at skabe en samlet formidling af
hele området med udgangspunkt i de enkelte landsbyers
unikke historier, samt at bidrage til en større lokal viden
og bevidsthed om byernes særlige identitet og særkende. Projektet er støttet af Social- og Indenrigsministeriets landdistriktspulje.
Derudover arbejdes der i 2015 på at styrke byernes
grønne samlingssteder, formidling af lokale seværdigheder og opgradering af de regionale og lokale cykelruter i
området. Dette arbejde er støttet af Friluftsrådet.
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Vandplaner og vandløbsrestaurering
En del af vandplanerne omfatter et indsatsprogram for
vandløbsrestaurering. Ved vandløbsrestaurering genoprettes den fysiske tilstand i vores vandløb med henblik
på at skabe forbedringer for vandmiljøet herunder for
fisk og planter.
Siden 2012 har Kommunen haft fokus på at udarbejde
forundersøgelser med projektforslag for de udpegede
indsatser i vandplanen. Det forventes, at alle forundersøgelserne vil være gennemførte med udkast til projektforslag i løbet af 2016.
I foråret 2015 blev de første vandløbsindsatser afsluttet
i henholdsvis Vidkær å og Lundby bæk. I Vidkær å, er der

Effekter og synergi med andre projekter
fjernet en større spærring ved ’Koppes mølle’. Spærringen bestod af en opstemning, der var indbygget i en
gammel vejbrokonstruktion. I Lundby bæk, er der genåbnet en længere rørlagt strækning, hvor vandløbet nu er
blevet genslynget. Der er også fjernet mindre spærringer
i Lundby bæk. Dertil kommer, at der ved projekternes
gennemførsel, er blevet restaureret mellem 500-600
meter vandløb ved udlægning af gydegrus og skjulesten.
Der er opnået tilsagn til realisering af flere vandløbsindsatser i Guldbækken, Hasseris å, Vøvel bæk og Risbæk
som skal detailprojekteres og gennemføres i løbet af
2015-2016.

Ved projekternes gennemførsel, er der genetableret
fri faunapassage for alle fiskearter og projekterne har
skabt bedre forhold for vandplanter og vandløbsinsekter.
Forbedringerne som vil sikre målopfyldelse i vandplanen.
Ved projekterne er der nu sikret faunapassage og der er
samtidigt genskabt vandløbsstrækninger optimale gydeog opvækstområder for ørreder. Der forventes en større
produktion af ørreder i vandløbene som vil understøtte
projekt Havørred Limfjorden, hvor 10 kommuner er gået
sammen om at skabe sammenhæng mellem miljø, turisme og udvikling af bæredygtigt lystfiskeri i Limfjorden.
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•
•
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•

Aalborg Letbane
Aalborg som cykelby
Ak-arealer
Vækst - Gro og byg fremtiden
sammen
• Almene boliger
• Udviklingsplan for kommunes skoler
• Center for grøn omstilling
-- Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
-- Grøn industrisymbiose
-- Netværk for
		 Bæredygtig Byggeri (NBE Byg)
-- Det Grønne Rejsehold
-- Grøn Butik
-- Grønne udviklingsplaner
-- Aalborg Bæredygtighedsfestival
-- Grønne Agenter
-- Økologi
-- Aalborg Commitments

• Miljø- og energiplanlægning
-- Varmeplan
-- Vandforsyningsplan
-- Spildevand
-- Affaldsplan

• Lokalplaner

Tværgående projekter

Aalborg Letbane
Byrådet besluttede på sit møde den 8. september 2014,
at man ønsker en letbane - fra Mølholm i Vest til det ny
universitetshospital i øst. Byrådet har endvidere indarbejdet den nødvendige økonomi i budgettet for overslagsårene.
Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Transportministeriet har udarbejdet
kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport (VVM
og MV) for Aalborg Letbane. Materialet har været i høring fra 20. juni til 9. september 2015. Letbaneprojektet
var til stede med byggeskilte og stoppestedstavler langs
hele tracéet i offentlighedsfasen. 2.500 borgere var omkring den bemandede udstilling i Budolfihus i perioden og
der blev afholdt to velbesøgte borgermøde og en række
mindre informationsarrangementer. Processen gav en
livlig debat i lokalmedierne og førte til 65 høringssvar.
Den 13. november 2014 indgik regeringen, Socialistisk
Folkeparti og Enhedslisten aftale om Finansloven for
2015. I den forbindelse har staten afsat 830 mio. kr,
svarende til 47 % af anlægsomkostningerne. Anlægsarbejdets forberedelse påbegyndes i 2015, så letbanen

kan åbnes i 2021. Der nu etableret et letbanesekretariat
under ledelse af projektdirektør Christian Roslev i By- og
Landskabsforvaltningen. Med anlægslovens vedtagelse,
som forventes fremsat omkring årsskiftet 2015/16, vil
sekretariatet blive omdannet til anlægsselskabet for
Aalborg Letbane.
I efteråret 2015 igangsættes lokalplanlægning langs hele
letbanetraceet, opdelt i et antal delstrækninger. Med
lokalplanlægningen skal en lang række problemstillinger,
som relaterer sig til de områder der grænser op til letbanen, bearbejdes og afklares. Det drejer sig om byrum,
byudviklingsmuligheder, udbygningsaftaler, adgangsforhold, sikring af tracé til ledninger mm., og der skal
samtidig arbejdes med designprincipper for stoppesteder og udstyr samt principper for det grønne indhold og
udtryk på strækningen. Med lokalplanerne for de enkelte
strækninger bliver borgerinddragelsen og kommunikationen om projektet mere lokal og konkret end det har
været muligt hidtil.

principper og konsekvenser, det grønne, kloakomlægninger samt tidsplanlægning og kommunikation.
Letbanes linjeføring medfører nødvendige omlægninger
af eksisterende detail- og hovedkloakledninger. I forbindelse med omlægningen af ledninger forberedes en
fremtidig planlagt separering af spildevand og overfladevand.
Aalborg Forsyning, Kloak A/S skal som den største
ledningsejer og som den ledningsejer med de dybest
liggende ledninger forvente stor aktivitet i stort set hele
letbanens linjeføring.
Gravearbejdet vil så vidt muligt blive udnyttet, så der
kan etableres underjordiske affaldsbeholdere i letbanens
tracé.

Parallelt med lokalplanprocessen skal der ske tværgående planlægning og koordinering af projektets trafikale

Få mere information på www.aalborgletbane.dk
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Aalborg Cykelby

AK arealer

Byrådet har en ambition om at bringe Aalborg frem blandt
de førende cykelbyer i Danmark. Cyklen udgør en del af
svaret på nogle af byens udfordringer; trængsel, forurening og vores sundhed. Med udgangspunkt i kommunens
cykelhandlingsplan, vil man i de kommende år, afhængig
af budgettet, opleve en række nye cykeltiltag.

AK Arealer varetager Aalborg Kommunes grundejerinteresser og forestår salg af byggegrunde til bl.a. bolig- og
erhvervsformål.

Siden 2009 er der investeret 80 mio. kr. i en række
indsatser for cyklister. Aalborg Kommune er udbygget
med nye cykelruter og cykelstianlæg, cykelprioriterede
signalanlæg, ny skiltning, cykelbarometre, plejestation og
luftpumper.
På cykelruten mellem Vodskov og Aalborg midtby passerer ruten Solsideparken. På Hjørringvejs vestside er
etableret kommunens første cykelservicestation.
Mellem Nøvling – Visse er der etableret cykelstier
ligesom arbejdet med nye cykelstier mellem Grindsted
- Uggerhalne – Vodskov er i gang. Samtidig er en ny
cykelpendlerrute under planlægning, der forbinder midtbyen med det store erhvervsområde omkring Aalborg
Østhavn via Vejgaard. Stien anlægges i 2016.
Den nationale cykelpulje har fået støtte til et projekt, der
skal styrke kvaliteten og øge udbuddet af cykelparkering
i midtbyen. Projektet gennemføres i 2015/16. I projektet
indgår ca. 400 nye parkeringspladser med forskelligt
serviceniveau. Stederne udpeges ultimo 2015 og forventes etableret i 2016.
Aalborg Cykelby har deltaget i både VM og Bæredygtighedsfestivalen, og
der er der udarbejdet et
gratis cykelmagasin og et
nyt cykelkort...!
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I samarbejde med tre skoler er der igangsat en række
tiltag der skal få børn til at cykle. Sammen med fysiske
forbedringer afprøves fx Cykelscore, der appellerer til
børnenes konkurrencegen. Cykelscore handler om, at
der opsættes checkpoints, hvorefter eleven får udleveret en chip, monteres på cyklen. Når der køres forbi et
checkpoint samles point. Jo oftere du cykler, jo større er
chancen for at vinde præmier.

Der er lige nu (primo september) dialoger i gang med
flere større erhvervskunder som ønske at investere i
Aalborg på en kommunal grund, og en boligudstykning
på Ikarosvej blev udsolgt i første udbudsrunde i august.
Kommunens eget grundsalg er et vigtigt strategisk
værktøj til at realisere planer og strategier, og grundsalgsindtægterne er desuden medfinansiering til større
kommunale anlægsprojekter.
AK Arealer arbejder løbende på at forædle eksisterende kommunale jorder til byudvikling med henblik på at
kunne sælge nye attraktive grunde.
I de nye udstykninger, som AK arealer har ansvaret
for håndteres regnvand via LAR løsninger i form af
regnvandslunker og regnvandsbassiner. LAR løsninger
etableres som en del af klimatilpasningen og giver desuden større naturkvaliteter. Som eksempler kan nævnes
Fenris Allé, Lokeshøj samt Sofiendals Enge.
AK Arealer har de seneste år spillet en mere aktiv og
udadvendt rolle gennem grundsalget. Dette fortsætter
også i 2016 i form af:
•
•
•

Dialog med erhvervslivet og udviklere på boligmarkedet om deres behov,
aktiv markedsføring gennem Aviser, WWW, Facebook,
messe-deltagelse, Åben grund arrangementer, og
udvikling af nye typer af bebyggelser og bebyggelsesplaner i tråd med det markedet efterspørger og
kommunens egne strategier.

Tværgående projekter

Vækst – Gro og byg fremtiden sammen
Diskussionen om ’udkant’ eller ’storby’ nuanceres i en debatskabende og
sanselig udstilling, som samtidig bliver en slags forsamlingshus, placeret i Utzon Center i Aalborg. I forsamlingshuset diskuteres det, hvordan
storbyen og landområderne kan bruges som omdrejningspunkt for en
ny økonomisk, social og kulturel vækst.
På udstillingen bliver land og by ikke opstillet som hinandens modsætninger. I stedet får publikum indsigt i, hvordan natur og byggeri kan skabe bedre livskvalitet både i byerne og på landet. Ved hjælp af eksempler
fra Nordjylland og verden viser udstillingen, hvordan der i mødet mellem
det, der gror, og det, der er bygget, opstår muligheder for at skabe nye
former for fællesskaber og nye, bæredygtige forretningsmodeller både i
storbyen og på landet.
Udstillingen kan ses fra den 7. oktober til ca. 1. marts 2016 og er kurateret af landskabsarkitetfirmaet SLA er støttet af Realdania og udviklet
i samarbejde med og støttet af By & Landskabsforvaltningen i Aalborg
Kommune.
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Almene boliger
Boligprogrammet 2015-2018 er et resultat af en længere
proces og dialog mellem de aalborgensiske boligorganisationer og Aalborg Kommune, på baggrund af midler
der blev afsat ved budgetforhandlingerne i 2014. Det
endelige boligprogram for almene familie- og ungdomsboliger består af 17 projekter med godt 1000 boliger.
Bolig- og byudvikling i sammenhæng: De almene
boliger understøtter byudviklingen i Aalborg. Med den
vedtagne Letbane bliver Aalborg Kommune tilført en
ny livsnerve gennem byen. Letbanen skal integreres i
dens omkringliggende miljøer, så den bidrager med nye
attraktive byrum. Med puljen til almene boliger har det
været et politisk mål, at de nye boliger skal være en del
af letbanens integration i Aalborg – dels ved at skabe liv
omkring stoppestederne og dels ved at give let adgang
til offentlig transport fra boligerne.
De attraktive lokalsamfund: Aalborg Kommune har en
lang række lokalsamfund der er attraktive for familier, såvel indenfor bygrænsen som i vores oplandsbyer.
For at støtte op om kommunens lokalsamfund skal
de almene boliger også fremadrettet være med til at
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supplere udbuddet af familieboliger. Familieboligerne er
naturligvis ikke kun rettet mod kernefamilien med børn,
men skal i høj grad også tilføre nogle attraktive boliger til
seniorer, enlige forsørgere og unge par.
Studiebyen Aalborg: Med de kommende boliger har der
også været fokus på, hvordan man kan skabe attraktive
boligmiljøer for de mange studerende der bor i- og bruger Aalborg. Der er allerede skudt mange ungdomsboliger i vejret – ungdomsboliger der i høj grad har påvirket
byens karakter de senere år. Med det fortsatte fokus retter vi dog blikket mod en mere varieret boligmasse, både
hvad angår boligens udformning og huslejens størrelse.
Hvor de nuværende ungdomsboliger har deres naturlige
begrænsning i, at de højest må være 50 kvadratmeter,
er det nu vores mål at appellere bredere, ved at der
eksempelvis bliver bygget lidt større studieboliger, så vi
får flere boliger der henvender sig til unge par, herunder
unge par med børn.

Tværgående projekter

Udviklingsplan for kommunes skoler

Center for Grøn Omstilling

SMAK Architects, Friis og Moltke og COWI har i 2015
udarbejdet en udviklings- og investeringsplan for alle
kommunens folkeskoler. Skolerne er blevet gennemgået
med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes investeringsbehov såvel for renovering som i forhold
til sikring af tidssvarende læringsmiljøer.

Center for Grøn Omstilling skal aktivt bidrage til at fremme en grøn omstilling i Aalborg.

Den gennemførte analyse har afdækket områder, der vil
være relevante at søge udviklet/bearbejdet for at bringe
skolerne op på et niveau, der modsvarer de mål Skoleforvaltningen og Skoleudvalget har fremsat med henblik
på indretning og renovering af fremtidens folkeskole.
Der er tale om både en pædagogisk renovering og en
renovering af de bygningsmæssige forhold. Analysen
viser vejene, som fører til implementering af skolereformen på det bygningsmæssige plan. I analysen er der bl.a.
fokus på kapacitet, energi, udskolingsmiljø, Pædagogisk
Læringscenter, fælleslokaler samt nye fag og faglokaler.
Udviklings- og investeringsplanen indeholder forslag
til ændring af skolerne, overslag over investeringer til
læringsmiljø og renovering samt forslag til prioritering
af rækkefølgen for opgradering af skolerne. I budgettet
for 2016-19 er der på baggrund af udviklings- og investeringsplanen afsat midler til et stort bygningsmæssigt løft
til skolerne. En stor del af budgettet relaterer sig til Udviklings- og investeringsplanen. Der er foretaget prioritering af planens forslag, og fokus lægges på læringsmiljø,
faglokaler og energiinvesteringer.

Centeret igangsætter og styrer projekter om bæredygtighed og partnerskaber i Aalborg Kommune og udmønter indsatser fra kommunens Klimastrategi, Bæredygtighedsstrategi og Aalborg Commitments.

Center
for Grøn Omstilling

Center for Grøn Omstilling har særlig fokus på 2 indsatsområder:
• Bæredygtig erhvervsudvikling og
• Grøn adfærd

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
NordDanmark (NBEN)
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBEN) samarbejder med ca. 85 medlemsvirksomheder om bæredygtighed og Coporate Social Responsibility (CSR), indenfor videndeling, projekter og nye
grønne forretningsmodeller.
Fra at være et tilbud til virksomheder i Aalborg og
Hjørring kommuner, er netværket nu blevet et regionalt tilbud, efter at Business Region North Denmark i
september 2015 besluttede, at bidrage til udbredelsen af
netværket, til alle de nordjyske kommuner.
NBEN medvirker til at realisere de erhvervsmæssige
vækstgevinster indenfor fx cirkulær økonomi. Samtidig
står netværket stærkere i forhold til at søge eksterne
projektmidler og ikke mindst at opbygge et bredt netværk blandt virksomhederne i Nordjylland.
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NBEN overgik i 2014 fra at være et kommunalt forankret
projekt, til at være en medlemsbaseret forening, med en
bestyrelse bestående af repræsentanter fra det private
erhvervsliv og politikere i kommunerne.
Kerneydelserne der tilbydes virksomhederne i NBEN, er
bæredygtighedsscreeninger og planer for bæredygtig
forretningsudvikling. Herudover arbejder netværket
med projekter indenfor byggeri, kommunikation, indkøb,
innovation og cirkulær økonomi.
NBEN har også et beskæftigelsesmæssigt perspektiv, idet
foreningen de seneste 3 år, har bidraget til at 17 personer
er blevet ansat – heraf 10 i medlemsvirksomhederne.
Fremadrettet har netværket fokus på realisere det erhvervs- og miljømæssige potentiale indenfor nye grønne
forretningsmodeller og cirkulær økonomi, og der er
netop ansøgt regionalfondsmidler til en særlig indsats
indenfor ’bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive små og mellemstore virksomheder’.
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Grøn Industrisymbiose

Netværk for Bæredygtigt Byggeri (NBE Byg)

NBEN har i perioden 2013 – 2015 deltaget i Erhvervsstyrelsens taskforce for Grøn Industrisymbiose. Erhvervsstyrelsen og Region Nordjylland iværksatte projektet for
at finde ud af hvor mange uudnyttede ressourcer, der
findes hos virksomheder i form af restprodukter, vand
og overskudsvarme, som det vil være muligt at udnytte
hos andre virksomheder. Et sådant samarbejde kan have
store miljømæssige, økonomiske og beskæftigelsesmæssige fordele for de involverede virksomheder. NBEN
har løst opgaven ved at identificere, matche og hjælpe
virksomheder i Region Nordjylland med at etablere symbiosesamarbejder.

NBE Byg er en undergruppe i Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling NordDanmark(NBEN) med fokus på
bæredygtighed i byggesektoren. NBE Byg er baseret
på de samme principper og kerneydelser som NBEN og
har også en reference og sammenhæng til NBEN øvrige
aktiviteter. Formålet med NBE Byg i Aalborg er gennem
netværk og samarbejde at gøre virksomhederne i Aalborg Kommune bedre rustet til at efterkomme de øgede
bæredygtighedskrav, bygherrer stiller. Dette indebærer
blandt andet netværksmøder, uddannelsesforløb og partnerskaber i forbindelse med konkrete byggeprojekter.

Tværgående projekter
Det Grønne Rejsehold

Grønne Udviklingsplaner

Det Grønne Rejsehold har til formål at støtte nordjyske
små og mellemstore virksomheder i at udføre grønne
omstillingsprocesser og dermed styrke virksomhedernes ressourceeffektivitet og vækst, gennem tilførsel af
kvalificerede ressourcer og kompetencer. På sigt vil det
kunne medvirke til at fastholde arbejdspladser og til at
skabe nye job.

Center for Grøn Omstilling har i samarbejde med Landboforeningen AgriNord og Økologisk Landsforening gennemført projektet grønne udviklingsplaner, hvis formål
er at udvikle landbruget i en mere bæredygtig retning.

Det grønne rejsehold består af studerende og nyuddannede kandidater, som sammen med rutinerede miljøeksperter (det grå guld), gennemfører miljømæssige og
økonomisk fordelagtige projekter i virksomhederne. I
efteråret 2015 har 26 studerende/nyuddannede gennemført ’Det Grønne Kursus’ der opkvalificerer dem til at
hjælpe virksomhederne med bæredygtige projekter.

Grøn Butik
Grøn Butik er en miljømærkning, som butikker og restauranter kan blive en del af, hvis de forpligtiger sig til
at arbejde med bæredygtighed. Hidtil har fokus været
på butikkernes forbrug af el, vand og varme, hvor der er
opnået store besparelser til fordel for både butikkernes
økonomi og miljøet. Fremover vil der også blive sat fokus
på butikkernes varer og produkter i forhold at nedbringe
ressourceforbrug og øge genanvendelse mv.

Projektet har skabt rammen om en positiv dialog mellem
landmænd og Aalborg Kommune om miljø og bæredygtighed og der er indtil videre gennemført 18 grønne
udviklingsplaner på store og små kvægbrug, svinebrug
og plantebrug. Udviklingsplanerne indeholder forslag til
mange bæredygtige tiltag. Det drejer sig fx om :
•
•
•
•
•
•

Forbedret naturpleje gennem afgræsning af 150 ha.
Reduktion af sprøjtemidler gennem ny sprøjteteknologi.
Etablering/pleje af natur gennem naturplaner.
Vurdering af husdyrbrugets udviklingsmuligheder i
forhold til påvirkning af naturen.
Etablering af vandhuller til fremme af biodiversitet.
Energioptimering med henblik på energibesparelser.

Der følges op på tiltagene i de grønne udviklingsplaner
bl.a. i forbindelse med miljøtilsyn, ligesom et netværk bestående af landmænd, landboforeninger og kommunen
er under opbygning. Netværket skal sikre den fortsatte
drift af de grønne udviklingsplaner.

Der er over 100 grønne butikker i Aalborg Kommune.
Grøn Butik er et samarbejde mellem Aalborg City Forening, Aalborg Storcenter, City Nord Erhverv, Erhverv
Norddanmark og Aalborg Kommune.

Center
for Grøn Omstilling
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Tværgående projekter
Aalborg Bæredygtighedsfestival
For at skabe en større synlighed om de mange projekter
og initiativer der er i Aalborg Kommune med relation til
bæredygtighed, er der siden september 2013 blevet afholdt Aalborg Bæredygtighedsfestival. Formålet med de
årlige Bæredygtighedsfestivaler er at vise, hvad Aalborg
kan byde på indenfor miljø og bæredygtighed, sammen
med borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner m.fl.
Samtidigt orienterer kommunen om de mange kommunale bæredygtighedsinitiativer, der foregår i Aalborg
Kommune.
Med Bæredygtighedsfestivalernes slogan ’Kom og vær
med!’ inviteres alle interesserede til at vise, hvad de
kan inden for bæredygtighed. Der er deltagelse fra bl.a.
Universitetet, skoler, Regionen, butikker, virksomheder,
foreninger og rigtig mange borgere.
Bæredygtighedsfestivalen har vokseværk, fra ca. 50
arrangementer i 2013 til 120 arrangementer ved årets
festival. Sammenholdt med et stigende antal besøgende
til arrangementerne, må man sige at festivalen på meget
kort tid har fundet fodfæste i Aalborg. Årets Bæredygtighedsfestival er under konstruktiv evaluering og vil på
den baggrund, blive yderligere udviklet og styrket de
kommende år.

Grønne Agenter
De Grønne Agenter skal gøre det nemt for borgere i Aalborg Kommune, at være grønne i deres hverdag. I 2015
er der indledt samarbejder med samråd, boligforeninger,
NGO’er, uddannelsesinstitutioner og kommunes andre
forvaltninger om projekter, der fremmer bæredygtighed.
Projekterne spænder bredt fra energibesparelser, til
fremme af natur i byen, cirkulær økonomi og genanvendelse.
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I forbindelse med Aalborg Bæredygtighedsfestival 2015
blev konferencen om ’Den Grønne Aalborgenser’ afholdt.
Her blev Aalborg Bæredygtighedspris uddelt og borgere,
virksomheder, foreninger og kommunale repræsentanter
inviteret til diskussion om, hvordan vi sammen skaber en
bæredygtig kommune. Resultaterne af diskussionerne
indgår i det videre arbejde for at fremme bæredygtighed samt i udviklingen af digitale værktøjer, der kan
understøtte formålet om at gøre det nemt at være grøn
i Aalborg Kommune. Fremadrettet skal flere borgere
involveres i projektet og identificere sig som ’grønne
aalborgensere’.
De Grønne Agenter er fyrtårnsprojekt i SMART Aalborg
og er således et vigtigt indsatsområde i udviklingen af
den smarte og bæredygtige kommune.

Tværgående projekter
Økologi

Aalborg Commitments

Byrådet i Aalborg kommune har med Bæredygtighedsstrategi 2013-16 vedtaget at kommunens andel af økologiske fødevarer i de kommunale kantiner, køkkener og
dagintuitioner senest i 2020, skal være mindst 60 %.

Aalborg Kommunes internationale bæredygtighedsarbejde, bedre kendt som Aalborg Commitments, er
forankret på en ny europæisk webportal under navnet,
www.sustainablecities.eu.

Der er igangsat en række initiativer, der skal sikre at
byrådets målsætning nås:

Portalen har til formål, at guide europæiske byer i arbejdet med bæredygtighed, og er med til at tydeliggøre og
forstærke Aalborgs brand som europæisk fyrtårn inden
for bæredygtighed.

•

•

•
•

•

Efteruddannelse af køkkenpersonale i økologi hos
AMU. I allerede gennemførte forløb er der eksempler
på at den gennemsnitlige økologiprocent i køkkener
er steget fra 40 % til 66 %.
Projekt ’Haver til maver’ på 6 skoler i kommunen,
hvor børene lærer at dyrke og tilberede egne fødevarer.
Øget tilslutning til på Grønt Flag, Grøn skole(13 skoler
tilmeldt), hvor økologi kan indgå.
Energigennemgang og fjernaflæsning af el, vand og
varme i de kommunale køkkener og kantiner for at
frigøre økonomi til økologi.
Projekt om at minimere madspild for at mindske tab
af mad og frigøre økonomi til økologi.

Aalborg Commitments får en helt central rolle når der i
april 2016 for 8. gang afholdes Europæisk Bæredygtighedskonference i Bilbao, Spanien, hvor Center for Grøn
Omstilling har en aktiv rolle.

Center
for Grøn Omstilling
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Tværgående projekter

Miljø- og energiplanlægning
Aalborg Kommune udarbejder en række planer på miljøog energiområdet. Planerne er udarbejdet med afsæt i
den gældende lovgivning på området og skal medvirke
til at fremme bæredygtighed til gavn for kommunens
borgere, erhvervsliv og miljø

Vandforsyningsplan 2013-2024 er vedtaget af byrådet
den 7. oktober 2013. Som opfølgning på vandforsyningsplanen er der etableret et nyt samarbejde mellem vandværkerne i Nibe-området, der arbejder med etablering
af sikkerhedsforbindelser, så vandværkerne kan forsyne
hinanden i nødsituationer.

Varmeplan

Vandforsyningsplanen kan ses på www.forsyning.dk.

Varmeplanen for Aalborg Kommune gælder ikke for
en specifik periode, men revideres løbende i form af
projektforslag udarbejdet efter Varmeforsyningslovens
bestemmelser.
Der er igangsat en revision og opdatering af den eksisterende varmeplanlægning for Aalborg Kommune.
Med den nuværende Varmeforsyningslov vil en revideret
varmeplan for Aalborg Kommune ikke have retsvirkning
over for borgerne, men alene være vejledende. Planen
vil dog være et godt værktøj for kommunen i forbindelse
med godkendelse af projektforslag samt som led i at sikre et bæredygtigt og omkostningseffektivt energisystem
med en forsvarlig forsyningssikkerhed.
Byrådet har den 22. april 2013 godkendt Varmeplan
Aalborg 2030, fase 1 - afgrænsningen af det centrale
kraftvarmeområde.
Arbejdet med fase 2 og 3 af Varmeplan Aalborg 2030,
der omfatter øvrige kollektive varmeforsyningsområder
og området uden for kollektiv varmeforsyning er pt. i
gang.
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Vandforsyningsplan

Spildevandsplan
Der er igangsat en generel revision af Spildevandsplan
2008-19, og et forslag til Spildevandsplan 2016-2027
forventes forelagt til politisk behandling ultimo 2015/
primo 2016. Herefter skal forslaget fremlægges offentligt. Spildevandsplanen forventes endeligt vedtaget af
Aalborg Byråd medio 2016.
Det primære formål med forslaget til Spildevandsplan
2016-2027 er at indarbejde de tiltag, der er krævet i de
statslige vandplaner samt at foretage en generel opdatering, herunder redaktionelt at indarbejde det i august
2014 vedtagne tillæg til Spildevandsplan 2008-19. Med
tillægget blev det præciseret, at alle fælleskloakerede
områder i Aalborg Kommune planlægges separatkloakeret.
Spildevandsplanen kan ses på wwwaalborgkommune.dk

Tværgående projekter
Affaldsplan
Aalborg uden affald, som er kommunens affaldshåndteringsplan blev godkendt i foråret 2015.
Affald er en værdifuld ressource, og det skal vi blive
endnu bedre til at udnytte. Affald skal ikke opfattes som
et restprodukt, men som en værdifuld ressource, hvor
det er altafgørende, at ressourcen bliver i kredsløbet så
længe som muligt. Derfor indeholder Aalborg uden affald
en række initiativer, som skal få borgerne til at blive
mere opmærksomme på, hvad de gør med deres affald,
og som skal få os alle til at til at sortere vores affald mere
og bedre.
Aalborg uden affald rummer en række nye ordninger,
som betyder at mere affald genanvendes og som medvirker til en mere bæredygtig kommune.
Et af de første initiativer, som pt. er ved at blive planlagt,
for at øge genanvendelsen, implementeres i 2016, hvor
alle borgerne får mulighed for at frasortere og aflevere
plast, metal, småt elektronik og sparepærer ved den
enkelte husstand.

Lokalplaner
Aalborg komune arbejder løbende med udarbejdelse af
lokalplaner i hele kommunen.
Søg på lokalplaner her:
http://aakiwh.aalborg.dk:8000/lokalplanlister/lokalplanersoeg.aspx
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Aalborg uden affald findes på www.skidt.dk.
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