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Nr.

Udflugt

1

Lufthavnen, mobilitet
og erhvervsudvikling,
(bæredygtig erhverv)

Ansvarlig
forvaltning
MEF/BLF

Politisk
guide
BLU

Praktik (bus,
båd, cykel…)
Bustur

Max antal
deltagere

Beskrivelse
Aalborg Lufthavn og bæredygtig erhvervsudvikling
Aalborg Lufthavn har gennem en årrække været inde i en rivende udvikling med et
stadig stigende antal destinationer. Udover indenrigsruten til København er der faste
pendlerruter til internationale hubs som bl.a. Amsterdam, Frankfurt, Istanbul og London.
Aalborg Lufthavn er attraktivt placeret i naturskønne omgivelser ved Limfjorden, i cykelafstand fra Aalborg Centrum, med gode kollektive trafikforbindelser og med nem
adgang til motorvejsnettet. Fra 2020 kan man desuden tage toget til og fra lufthavnen,
der også er placeret i nær tilknytning til arealreservationen til en 3. Limfjordsforbindelse.
Området omkring Lufthavnsvej rummer et kæmpe potentiale for udviklingen af et internationalt orienteret erhvervsområde, som udnytter mulighederne for at flyve forretningsforbindelser ind fra hele verden. Samtidig appellerer området til, at man udnytter

Nr.

Udflugt

Ansvarlig
forvaltning

Politisk
guide

Praktik (bus,
båd, cykel…)

Max antal
deltagere

Beskrivelse
de lokale rekreative kvaliteter, der er forbundet med den naturskønne beliggenhed, et
udbygget stinet og cykelpendlerrute ind til Aalborg.
På en rundtur i området giver Aalborg Kommune og Aalborg Lufthavn en status på
udviklingen og fremtidsplanerne.

2

Havnefronten, Utzon
og Musikkens
Hus/Nordkraft

BLF

BLU

Sejl- og gåtur

MSKysten
max 38
personer

Fra industriby til viden- og kulturbyen omkring Limfjorden – set fra vandet
Gennem de sidste 25 år er næsten alle de centrale havneindustrier i Aalborg og Nørresundby flyttet ud eller lukket ned, og havneområderne er omdannet til attraktive byområder med boliger, erhverv, kultur og rekreative byrum.
Foran den centrale midtby er havnearealerne gennem de sidste 10 år blevet fuldstændigt omdannet. Vejen er ’nedbygget’ til to spor, og der er etableret en lang række
byrum, pladser og parker med forskellige funktioner og udfoldelsesmuligheder. Senest har vi indviet udearealerne ved Musikkens Hus. Publikumsorienterede byggerier
som et havnehus, Utzon Center, Universitet, ungdomsboliger og Musikkens Hus er
indpasset sammen med byrummene og de grønne arealer.
Vi tager en sejltur rundt til de centrale havneområder og kigger på områderne, som er
byudviklet, eller som er under planlægning. Efter sejlturen går vi i land på Aalborgs
centrale havnefront og går derfra forbi Utzon Center og Utzonparken, det nye universitetsbyggeri og ungdomsboliger og slutter turen ved Musikkens Hus og Nordkraft.

3

Cykeltur langs Havnefronten i Aalborg

BLF

BLU

Bus og cykler

25 ?

På cykel langs Aalborg og Nørresundby havnefronter - fra ”Fremtidens plejehjem” til Musikkens Hus
Limfjorden har gennem de seneste 20 år udviklet sig fra at være en industriel transportvej til at være et centralt omdrejningspunkt for Aalborgs transformation fra industri- og arbejderby til en moderne regional storby med fokus på videnøkonomi, kultur
og uddannelse.
Langs fjorden ligger en perlerække af attraktive by- og landskabsområder, der i takt
med den moderne byudvikling er kommet til at spille en større og større rolle i borgernes kultur- og fritidsliv. Limfjorden og de tilstødende arealer er på mange måder ble2/9

Nr.

Udflugt

Ansvarlig
forvaltning

Politisk
guide

Praktik (bus,
båd, cykel…)

Max antal
deltagere

Beskrivelse
vet det centrale vandaktivitetsstrøg i byen, der summer af kultur-, frilufts-, vand- og
sejlsportsaktiviteter og danner rammen om en lang række af events og oplevelsesaktiviteter.
Vi starter cykelturen i de grønne fjordområder i vest og slutter i Aalborg Midtby ved
Musikkens Hus. Undervejs ser vi på Vestre Fjordpark, et 165.000 m2 stort naturoplevelsescenter, som står færdigt i 2017. Herefter bevæger vi os videre til Skudehavnen
og Vestre bådehavn, et attraktivt sejlermiljø med potentiale for udvikling. Vestre Havnepromenade er næste stop, det første havneomdannelsesområde i Aalborg udbygget i starten af 90erne. Vi slutter af på den centrale del af Aalborg Havnefront med en
række nye attraktive byrum, Utzon Center, nyt City Campus og Musikkens Hus.

4

Godsbanen, Karolinelund, Nordkraft,
LAR mm

MEF/BLF

MEU

Gåtur

25

Bæredygtig byomdannelse på Godsbanearealet og brugerinddragelse i Karolinelund
Godsbanearealet er under hastig forvandling til en ny, spændende bydel, der bygger
på bæredygtige principper indenfor byrum og byliv, arkitektur og kulturarv, natur og
landskab, trafik, klima og energi og ikke mindst lokal afledning af regnvand. Hør om
visionerne for områdets omdannelse, om hvordan regnvand fra bydelen på finurlig vis
håndteres og få et kig på de nye byggerier.
Fra Godsbanearealet går vi mod Karolinelund – byens tidligere forlystelsespark, der i
en 3-årig forsøgsperiode har været anvendt til midlertidige aktiviteter. Karolinelund
har i perioden udviklet sig til et område med kant - en centralt beliggende oase og et
populært tilholdssted for en meget bred brugergruppe. Samtidig er det besluttet at
placere en moderne, parkintegreret børnehave i Karolinelund, herunder understøtte
og udvikle den synergi, der kan opstå mellem institutionen og parken.
Fra Karolinelund går vi forbi Nordkraft til fjorden, hvor 1. etape af åbningen af Østerå
er undervejs.

5

Lille Vildmose

BLF

MEU

Bustur

Lille Vildmose - oplev kongeørnenes og elgenes landskab
Lille Vildmose er Danmarks største landfredning. Første stop på turen er ved det
genopførte brandvagttårn. Her får vi et fantastisk kig ud over de naturgenoprettede
områder, hvor de gamle gravebaner, der før var drænede for vand, nu står vandfyldte
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Udflugt

Ansvarlig
forvaltning

Politisk
guide

Praktik (bus,
båd, cykel…)

Max antal
deltagere

Beskrivelse
og parate til at lade sphagnummosserne få fodfæste igen.
De store vandfyldte arealer har tiltrukket et rigt fugleliv, og hvis vejr og vind tillader
det, får vi fine muligheder for at opleve både kongeørn og blå kærhøg fra tårnet.
Herfra går turen til Portlandmosen, hvor der er gennemført et omfattende arbejde
med at rydde den uønskede opvækst af birketræer. Både elge og krondyr vil i fremtiden indgå som en naturlig del af det økosystem, som naturgenopretningen sigter mod
at skabe, idet de bidrager til at holde rydningen ved lige ved deres forskellige måder
at søge føde på.
Endelig går turen gennem den tørlagte Birkesø, som i løbet af foråret 2016 igen vil
blive vandfyldt og forbi Lille Vildmosecentret, som formidler alle de naturgenopretningsprojekter, som Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen og Aalborg Kommune
i samarbejde har gennemført for EU-LIFE+midler gennem de sidste næsten 5 år.
NB: På grund af afstandene til og i Lille Vildmose gennemføres turen så ankomst til
Aalborg ikke er kl. 17.30 men forventet kl. 18.00.

6

Aalborg Spritfabrik,
(planer og rundvisning)

BLF

BLU

Gåtur

Spritfabrikken – en ny bydel med fokus på kulturarv og kunst
Hele anlægget ved den gamle Spritfabrik er opkøbt af en developer, som ønsker at
udvikle området til blandede bymæssige funktioner med et særligt fokus på kulturarv
og kunst. Anlægget blev i 2007 udnævnt til National Industrikulturarv af Kulturarvsstyrelsen. Det forpligter til en særlig opmærksomhed på anlæggets kulturarvsværdier, og
Kulturstyrelsen har på den baggrund indstillet anlægget til fredning.
Aalborg Kommune udarbejder lokalplan for området, som forventes vedtaget i sommeren 2016. Herefter kan den fysiske ombygning 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, og suppleres af et parkeringshus i umiddelbar nærhed.
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Nr.

Udflugt

Ansvarlig
forvaltning

Politisk
guide

Praktik (bus,
båd, cykel…)

Max antal
deltagere

Beskrivelse
Der lægges stor vægt på områdets byrum, det grønne og havnefronten, så den nye
bydel i fremtiden vil fremstå som et attraktivt bindeled mellem midtbyen og Aalborgs
vestby.

7

Lindenborg Å / Huul
Mølle (opfølgning på
Vandplan)

MEF

MEU

Bustur

Huul Mølle – en faunapassage ved et af Aalborg Kommunes smukkeste vandløb
Binderup Å er en af Aalborg Kommunes smukkeste og unikke vandløb, der har bevaret et ureguleret, naturligt og dynamisk forløb. Ådalen er stort set uopdyrket og har et
rigt plante- og dyreliv.
Huul Mølle er en af flere gamle vandmøller i området, der er med til at fortælle områdets kulturhistorie. For at bevare det kulturhistoriske er mølledammen oprenset og der
er etableret et stryg, så der samtidig er passage for fisk i Binderup Å.
På turen bliver der mulighed for at høre historien om, hvordan vi i Aalborg Kommune
forsøger at tilgodese både våd og tør natur samt kultur for at skabe et interessant og
flot landskab.
Hør også om Aalborg Kommunes strategi for vandløbsvedligehold – ”Aalborgmetoden”, der både sikrer god vandafledning og gode levesteder for vandplanter,
smådyr og fisk.

8

Ungdomsboliger /
boligprogrammet (se
boliger på Eternitten
og Larsen Waterfornt)

BLF

BLU

Bustur

Boligudvikling i uddannelsesbyen Aalborg
Aalborg vil være Danmarks bedste uddannelsesby – det stiller krav til attraktive boligmiljøer for de mange studerende der bor i- og bruger Aalborg. Aalborg har på nuværende tidspunkt et højt antal studerende, hvilket er en effekt af de seneste års stigende tilgang til de videregående uddannelsesinstitutioner. Derfor har der i de senere
år været stor fokus på ungdomsboliger, hvilket i høj grad har påvirket byens fysiske
udtryk. Med det nyligt vedtagne boligprogram er studiebyen fortsat i fokus - dog med
et lige så væsentligt øje for den demografiske udvikling generelt.
Hør om, hvordan vi i Aalborg Kommune har grebet opgaven an i samarbejde med de
almene boligselskaber og om, hvilke konkrete resultater af samarbejdet, der vil skyde
op i Aalborg i de kommende år
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Udflugt

9

Mobilitet: Tur i
Vækstaksen / letbanetracéet, Nyt Aalborg Universitetshospital

Ansvarlig
forvaltning
BLF

Politisk
guide
BLU

Praktik (bus,
båd, cykel…)
Bustur med
stop undervejs

Max antal
deltagere

Beskrivelse
Vækstaksen i Norddanmarks største by
Aalborgs vækstakse forbinder byudviklingsområderne fra lufthavnen over bymidten,
universitetet og havnen i en 20 km lang korridor gennem byen. Byrådet arbejder for at
forbedre mobiliteten i aksen, med etablering af en letbane mellem Vestbyen og det ny
Aalborg Universitetshospital.
Vækstaksen udgør mindre end 3% af Aalborg Kommunes areal. Alligevel ligger de
fleste arbejdspladser i kommunen i aksen og en tredjedel af kommunens borgere bor
her. Der er allerede investeret milliarder i byggerier langs vækstaksen, som vil blive
en tæt bykorridor med grønne kvaliteter - og fortætningen fortsætter.
På udflugten kører vi igennem en del af vækstaksen og oplever allerede gennemførte
omdannelsesprojekter, såvel som områder, der bliver knudepunkter for mobilitet og
byudvikling i de kommende år. Vi slutter turen af med at besøge byggepladsen for
universitetshospitalet.

10

Aalborg Havn og
Siemens

MEF/BLF

BLU

Bustur

Aalborg Østhavn - Den intelligente Havn
Aalborg Østhavn har udviklet sig kraftigt, siden den blev planlagt i 1960’ere. Med den
målrettede udflytning af Grønlandshavne fra Aalborg midtby, blev Østhavnens første
store havneanlæg etableret i 1971-1972. Erhvervshavnen og det bagvedliggende industriområde har siden da haft væsentlig vækst.
Siemens, der er en af flere virksomheder, som har hjemme ved Aalborg Østhavn, er
en af de virksomheder, som har behov for store arealer til brug for produktion og oplag af vindmølle vinger. Aalborg Kommune og Aalborg Østhavn har derfor en fælles
interesse i at få udlagt, sikret og fastlagt arealer til en fortsat erhvervsudvikling i Aalborg Østhavn som en ”Intelligent Havn med fokus på logistik og samarbejde”.
På turen fortæller Aalborg Havns Direktør Claus Holstein om havnens udviklingsplaner og tanker, og vi får en rundvisning på havnen - bl.a. til Siemens store oplag af
vindmølle vinger.
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Udflugt

11

Reno Nord (affaldsplan, sorteringsanlæg plast / metal)

Ansvarlig
forvaltning
MEF

Politisk
guide
MEU

Praktik (bus,
båd, cykel…)
Bustur

Max antal
deltagere

Beskrivelse
Den 3. vej - nyt anlæg til sortering af plast og metal
Der tales ofte om samarbejde på tværs af kommunegrænserne. I Nordjylland har vi
gjort alvor af snakken. Jammerbugt, Mariagerfjord og Aalborg har valgt en gylden
middelvej mellem de store nationale anlæg og de små lokale anlæg – ”Den 3. vej”.
Kommunerne er gået sammen om at etablere et lokalt anlæg, der kan foretage en
delvis sortering af plast og metalaffald til kvaliteter, der for mange plasttypers vedkommende kan afsættes til oparbejdning regionalt. Efter planen er anlægget klar til at
sortere blandet plast og metal efter sommeren 2016.
De fleste andre nordjyske kommuner og affaldsselskaber har deltaget i følgegruppen
for projektet, og håbet er, at flere på sigt vil levere til det lokale anlæg.
På turen kan du høre om planerne for sortering af plast og metal, se skitserne af det
kommende sorteringsanlæg og få en rundvisning på forbrændingsanlægget RenoNord.

12

Aalborg Portland –
kridtgraven (køling)

MEF

MEU

Bustur

Aalborg Portland og fyrtårnsprojektet Smart Energy Aalborg
Aalborg Portland spiller en nøglerolle i Aalborg Kommunes nye fyrtårnsprojekt Smart
Energy Aalborg, der ledes af Aalborg Varme.
Fyrtårnsprojektet har til formål at binde energiløsningerne (køl, varme og el) bedre
sammen på tværs, men også forsyningskæden fra leverandør til forbruger.
Der er fokus på projekter med markante og omkostningseffektive energiløsninger, der
samtidig har et stort erhvervs- og beskæftigelsespotentiale lokalt. Sammen med Aalborg Portland arbejder Aalborg Varme med bl.a. øget udnyttelse af overskudsvarme,
levering af køling til Aalborg Øst samt realisering af store energibesparelser, der tilsammen er en vigtig forudsætning for udviklingen af et bæredygtigt Aalborg.
På rundturen præsenteres det nye Smart Energy Aalborg fyrtårnsprojekt og nogle af
de konkrete og aktuelle køle- og varmeprojekter besøges ved Aalborg Portland.
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Ansvarlig
forvaltning

Politisk
guide

Praktik (bus,
båd, cykel…)

13

Nordjyllandsværket energivision

MEF

MEU

Bustur

Max antal
deltagere

Beskrivelse
Nordjyllandsværket – en del af Aalborgs energivision
Udflugten omfatter besøg på Nordjyllandsværket, hvor vi besigtiger et af verdens
mest energieffektive kulkraftværker. Hør også om Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket og planerne herfor.
I forbindelse med Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket blev det blandt andet besluttet, at der inden udgangen af 2016 skal udarbejdes en strategi for, hvordan
varmeproduktionen i Aalborg Varmes forsyningsområde kan blive fossilfri. Det er også besluttet at nedsætte et Råd for Grøn Energi.
Som grundlag for den fremtidige omlægning til fossilfri fjernvarme skal der udarbejdes
et Forsyningskatalog, der viser mulige teknologiske løsninger. Strategien for fossilfri
varmeproduktion i Aalborg Varmes forsyningsområde, der forventes forelagt for Aalborg Byråd i december 2016, skal som udgangspunkt tænkes sammen med den
overordnede energivision og energistrategi for Aalborg Kommune og dermed også
det samlede energisystem i Aalborg Kommune.

14

BLF

MEU

Bus- og gåtur

Vestre Fjordpark – et oplevelsesrum på land og til vands
Kom med på en dejlig tur langs Aalborg Havnefront til den 17 ha store Vestre Fjordpark og hør om den igangsatte omdannelse.
Aalborgs mere end 70 år gamle friluftsbad bliver med realiseringen af en gennemgribende helhedsplan, både nytænkt og renoveret. Planen danner en ny samlende rekreativ ramme om det gamle populære, men fragmenterede friluftsområde, der ligger
tæt på Aalborgs Midtby og Limfjorden.
Temaet for området er vandrelaterede aktiviteter, og ud over en fornyelse af selve friluftsbadet indeholder projektet opførelse af 3 nye klubhuse til dykkerklub, vinterbaderklub, kajakklub samt en ny undervisningsbygning til kommunens naturvejledning
om Limfjorden. Bygningerne bindes sammen af en landskabelig tagkonstruktion, der
sammen med en ny strandpromenade vil danne fundamentet for en ny oplevelse af
udsigten over vandet.
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Ansvarlig
forvaltning

Politisk
guide

Praktik (bus,
båd, cykel…)

Max antal
deltagere

Beskrivelse

Hele projektet står færdigt i sommeren 2017, hvor Aalborg er vært for DGI's landsstævne.
På turen til området passeres hyggelige havnemiljøer og charmerende parkstrøg, der
ligger langs fjorden i den såkaldte Klitgårdskile, som er en af Aalborgs grønne kiler.
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