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Plan- og Projektinformation

Aalborg kommune redegør 2 gange om året for status
på større, aktuelle planer og projekter. Plan- og projektinformationen omfatter aktiviteter, planer og projekter,
der i kraft af deres omfang eller strategiske betydning
forventes at have en særlig interesse for kommunens
borgere, byrådet og administrationen.
På www.aalborgkommune.dk, findes der flere oplysninger om mange af de konkrete projekter.
Nærværende Plan- og projektinformationen er opbygget
i følgende 4 hovedgrupper
1) Fysisk planlægning
2) Erhverv og beskæftigelse
3) Landdistriktet
4) Miljø- og bæredygtighed
Magistraten har i mødet den 7. april 2014 drøftet, om der
er større emner af strategisk, tværgående karakter, der
skal overvejes, analyseres eller igangsættes.
På baggrund af drøftelsen ønskede Magistraten at der
udarbejdes et konkret forslag vedrørende strategier
for Smart City Aalborg, innovation mv. til behandling i
Magistraten med henblik på gennemførelse af en høring
i udvalgene.
Denne information har status pr. maj 2014 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.
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Fysisk
planlægning

Overordnet planlægning
• Danmark 2050
• Vindmølleplanlægning
• AK - arealer

Danmark 2050

Aalborg Kommune deltager i projekt Danmark 2050 som
udvikles og drives af DAC for et partnerskab mellem Realdania og den danske stat ved Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet og Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet. Samarbejdspartnere er en række
kommuner, de danske regioner, virksomheder, fonde og
sponsorer, ligesom adskillige konsulentfirmaer er tilknyttet.
Projektets formål er at skabe en national platform for
debat om hvordan vi når målsætningen om at blive
uafhængig af fossile brændsler i 2050, herunder ikke
mindst byernes og byregionernes rolle i udviklingen.
Der udvikles scenarier som beskriver og illustrerer
økonomiske, sociale og miljømæssige dynamikker og
viser mulighedsbilleder og konsekvenser, ikke mindst
for livsformerne i byerne. Projektet handler således om
strategisk byudvikling i et regionalt, nationalt og internationalt perspektiv. Det handler både om fysiske forhold
men også bredere diskussioner.
Status pr. maj 2014
Der har været afholdt en række fælles møder i projektet
om scenarieudvikling og grøn omstilling. En kommunal
projektgruppe på tværs af Borgmesterens Forvaltning,
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen er nedsat med henblik på at udvikle lokal forståelse og samarbejde om scenarierne i forhold til de
strategiske udfordringer vi står overfor lokalt. Projektgruppen samarbejder tæt med Region Nordjylland som
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også deltager i Danmark 2050. Bl.a. forberedes en ’lokal
dk2050 dag’ i Aalborg i forbindelse med bæredygtighedsfestivalen i september 2014.
Danmark 2050 repræsenteres via et telt på folkemødet
på Bornholm den 12.-15. juni 2014, hvor der afholdes
en række arrangementer og debatter. Rådmand Hans
Henrik Henriksen deltager i i debatter om de strategiske
og byregionale udfordringer i Danmark på folkemødet.
Projektet afsluttes med en konference i efteråret 2014.

AK - arealer

Effektiviseringen af kommunens varetagelse af sin arealportefølje begynder at bære frugt. Efter nogle magre år
under finanskrisen, var 2013 et godt år for grundsalget.
I 2014 vil der fortsat være fokus på et aktivt grundsalg,
bl.a. gennem markedsføring på nettet, i bybilledet, i busserne, på messer og i de lokale aviser. AK Arealer holder
desuden velbesøgte ”Åben Grund” arrangementer, hvor
potentielle købere kan tale med kommunens teknikere
om deres byggeplaner.

Om AK Arealer

AK Arealers rolle er at motivere til effektiv udnyttelse af kommunens arealer, herunder at sikre
størst mulig økonomisk effektivitet i anvendelse
og disponering af kommunens arealer.

Vindmølleplanlægning

Status pr. maj 2014
I 2014 er der flere byggemodningsprojekter for parcelhusgrunde på vej: 10 grunde på Sportsvænget i Godthåb,
12 grunde på Ikarosvej i Gug, og salg af 17 grunde i en
udstykning i Hasseris. Der er oprettet køberkartoteker
for alle områderne, og de tyder på en god forhåndsinteresse for grundene. Salg af erhvervsjord sker stadig ikke
i samme tempo som boliggrundene.

Før der kan opstilles vindmøller, skal der for hvert enkelt
område, på baggrund af et konkret projektforslag, gennemføres en detailplanlægning med udarbejdelse af en
VVM-redegørelse og lokalplan.

Netværksdannelse indenfor ejendoms-, finansierings- og
byggeri-branchen vil fortsat være vigtig for AK Arealers
udvikling og grundsalg. Derfor er dette stadig et fokusområde. Helt konkret vil man kunne opleve at AK Arealer:
• deltager i ERFA-møder,
• er åbne overfor pressen om kommende byggemodningsaktiviteter og strategiske satsningsområder, og
• samarbejder med private byggefirmaer indenfor de
rammer kommunen må agere i.

Aalborg Byråd vedtog den 23. september 2013 Vindmølleplanen, der omfatter ni områder, hvor der fremadrettet er mulighed for at opstille vindmøller på 125-150
meters højde. Vindmølleplanen er den overordnede
udpegning af de fremtidige områder til opstilling af
vindmøller.

Her vil en lang række parametre i forhold til mennesker,
dyr og landskaber bliver undersøgt og vurderet – eksempelvis ud fra den gældende lovgivning for støjpåvirkning.
Status pr. maj 2014
Der er stor interesse for at få igangsat detailplanlægningen. Der er således indsendt konkrete projektansøgninger på fem af områderne – Lyngdrup, Bredhage, Nørrekær Enge, Øster Hassing Kær og Nordjyllandsværket.
Første skridt er en fordebat, hvor borgere, myndigheder
mv. har mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til den videre planlægning. Det forventes, at den første
fordebat igangsættes inden sommerferien. I efteråret
forventes planlægningen for flere projekter igangsat.

AK Arealer har fremover øget fokus på, hvordan de kommunale ejendomme fremadrettet kan indgå som strategisk
værktøj i byudviklingen. Der vil i 2014 blive arbejdet på at
konkretisere mulighederne for at samtænke grundsalg og
strategisk planlægning.
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Mobilitet
• Fremtidens smarte mobilister
• Parkeringshandlingsplan 2013
• Aalborg Cykelby
• Cykelhandlingsplan
• Trafiksikkerhedsplan 2013
• Trafiksikkerhedsby 2014
• Aalborg Letbane
• Veje i Aalborg Syd

For at nå målet i strategien er det vigtigt, at det rent
faktisk gøres muligt at træffe de gode transportvalg. Vi
kan ikke forvente at børn cykler til skole, hvis der ikke er
en sikker skolevej. Vi kan ikke forvente at borgerne lader
bilen stå, hvis det at bruge den kollektive trafik tager
dobbelt så lang tid.
I Mobilitetsstrategien arbejdes der som noget nyt,
med en opdeling af mobilitetstilbud på fire geografier
hhv.: Aalborg, Vækstbyerne (oplandsbyer med særlige
byvækstpotentialer), Øvrige byer og det åbne land samt
Norddanmark.

Fremtidens smarte mobilister

Den geografiske opdeling, skyldes at der differentieres
mellem forskellige mobilitetstilbud alt efter hvor man
som borger bosætter sig i Aalborg Kommune. Det er ønsket, at der sker en forventningsafstemning med borgerne, således at de har kendskab til, hvad de kan forvente
og hvad kommunen vil arbejde for af mobilitetstilbud, alt
efter hvor de bosætter sig.

Målet for mobilitetsstrategien er på en ny måde at tænke trafik og transport på. Vi er ikke cyklister, bilister, brugere af den kollektive trafik eller gående - vi er MOBILISTER og det skal være SMART at anvende flere forskellige typer transportmidler. Vi går fra at tænke enhed til at
tænke helhed i forhold til transportadfærd.

Handlingsplaner til realisering af Mobilitetsstrategien er
bl.a. Cykelhandlingsplan, Parkeringshandlingsplan, Trafiksikkerhedshandlingsplan, der angive konkrete handlinger
for at leve op til den overordnede strategi og den trafikale
retning vi ønsker at Aalborg Kommune skal udvikle sig i.

Mobilitetsstrategi 2013-2025 skal sikre, at alle aspekter
af transporten i og omkring Aalborg sammentænkes
yderligere. Med strategien ønsker Aalborg Kommune
at vise vejen mod en fremtidig udvikling af kommunen,
hvor mobilitet ses i et bredere perspektiv.

Missionen Mobilitet for alle beskrives med SMART mobilitet, der står for at komme fra A til B på den smarteste
måde. SMART står endvidere for: Social, Miljøvenlig,
Attraktiv, Rentabel og Tilgængelig. Alle fem aspekter
har stor betydning for vores valg af transportform og er
dermed med til at skabe rammerne for en ny forståelse
og kultur omkring mobilitet.
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Værktøjskassen til ønsket om valg og brug af bæredygtige
transportformer er opdelt på tre temaer hhv. Adfærd,
Teknologi og Fysik.

Status pr. maj 2014
Strategien er vedtaget og benyttes i den videre planlægning.

Social
• Sikkerhed.
• Sundhed.
• Involvere alle aldersgrupper.
• Samkørsel.

Miljøvenlig
• Reducere CO2-udledning.
• Forbedre det lokale bymiljø.
• Miljørigtige energikilder.
• Miljøvenlig godstransport.

Attraktiv
• Opgradere kollektiv trafik.
• Rejsetid er ikke spildtid.
• De gode vaner - børn og unges
mobilitet.
• Opgradere fodgænger- og
cykeltrafik.
Rentabel
• Langtidsholdbare løsninger.
• Undgå trængsel.
• Konkurrencedygtige valg.
• Optimering af varekørsler.

Tilgængelig
• Stationsnærhed til den
kollektive trafik.
• Knudepunkter - kombinationsrejser.
• Tilgængelighed for alle.
• Adgang til rekreative arealer.

Parkeringshandlingsplan 2013

Parkeringshandlingsplan 2013 blev vedtaget i efteråret
2013 i kølvandet på, at parkeringsforholdene omkring
Aalborg Havnefront har taget sin endelige form. Der har
været store omvæltninger, og nu gælder det om at fastholde den strategi, der blev lagt tilbage i 2009.
Parkeringsforholdende forandrer sig dog til stadighed i
Aalborg Midtby, omend ikke i lige stor grad som tidligere.
Derfor er der stadig behov for at tilpasse parkeringsplanlægningen i takt med Aalborg Midtbys udvikling.
Målsætningerne for parkeringsområdet er, at
• parkering skal være nemt, overskueligt og gennemskueligt,
• parkeringsindsatsen skal medvirke til et forbedret
bymiljø, og
• parkering skal samles i større p-huse eller p-kældre.
Status pr. maj 2014
Parkeringshandlingsplan 2013 ligger op til at ændre
p-licenszonen og p-taksterne, til at etablere flere parkeringspladser til turistbusser og til at forstærke fokusset på parkeringsforholdende for de mere bæredygtige
transportformer herunder cyklen og elbilen.
Med målsætningerne lægges der samtidig op til at fjerne
mindre betalingsparkeringspladser, så parkeringsøgningen målrettes mod de større parkeringsanlæg. Dette er
der ligeledes fokus på med det nyetablerede p-informationssystem, som kan udbygges i takt med behovet.
Samlet set skal indsatserne bidrage til en god adgang og
et godt bymiljø i Aalborg Midtby.
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Aalborg Cykelby

Cykelhandlingsplan

Projektet er en vigtig del af Planstrategi 2011, hovedpunkt ”Infrastrukturen”, hvor fokus er på at ændre balancen i trafikken i en mere bæredygtig retning. Samtidig
er projektets aktiviteter knyttet til Cykelhandlingsplan
2013 som indeholder de overordnede målsætninger på
cykelområdet.

Status pr. maj 2014
Initiativer og indsatser i cykelhandlingsplanen indeholder
derfor en bred palette af tiltag, der skal motivere flere
til at gøre brug af den fleksible transportform til både
arbejde og i fritiden.

Aalborg Kommune gennemfører en række initiativer
for cyklister i Aalborg under projektet Aalborg Cykelby.
Dele af projektet får medfinansiering fra Statens pulje til
mere cykeltrafik. Aalborg Kommune ønsker at skabe et
højklasset cykelpendlernetværk og give Aalborg status
af cykelby.

Status pr. maj 2014
I 2014 planlægges etablering af cykelpendlerrute til
Bouet, med etablering af cykelsti på Hjørringvej og Forbindelsesvejen, samt etablering af service- og fremkommelighedstiltag på ruten. Projektet fokuserer særligt på
at øge fremkommelighed og trafiksikkerhed for cyklister,
samt øge synligheden af tiltag for cyklister.
Der er gennemført informationsmøde for inviterede
beboere og erhverv langs både Hjørringvej og Forbindelsesvejen. Der pågår pt. projektering af projekterne
og etablering af begge projekter forventes i løbet af
sommeren/efteråret 2014.
Der er modtaget tilsagn om støtte til ansøgning til Statens pulje til supercykelstier om etablering af cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn. Etablering forventes i 2015.
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Cykelhandlingsplan 2013 blev den 27. juni 2013 godkendt af Teknik- og Miljøudvalget. Planen indeholder
de overordnede målsætninger på cykelområdet, som
er konkretiseret gennem fem indsatsområder. Samtidig
indeholder planen en klassifikation af cykelstinettet i
kommunen, og prioriteringslister i forhold til, hvor der
skal etableres cykelsti fremover.

Centralt for strategien står ’Aalborg Cykelby’, en nyetableret tværfaglig gruppe på tværs af By- og Landskabsforvaltningen, hvis opgave er at fremme, koordinere og
udvikle cykelindsatsen i Aalborg Kommune. Gruppen har
udarbejdet en projektplan med initiativer og indsatser,
som der skal arbejdes med det næste år.

Trafiksikkerhedsplan 2013

Trafiksikkerhedsby 2014

I efteråret 2013 blev den nye Trafiksikkerhedsplan 2013
vedtaget. Trafiksikkerhedsplanen er ambitiøs og følger den nationale målsætning om at halvere antallet af
dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til
2010.

I november 2013 blev Aalborg Kommune sammen med
Esbjerg Kommune udpeget til Trafiksikkerhedsby 2014.
Med udpegningen følger der en støtte på ca. 8 mio. kr.
og her oveni bidrager Aalborg Kommune med 4 mio. kr.
Puljen skal bruges på gennem et treårigt projekt at afprøve nye og innovative tiltag i stor skala til at forbedre
trafiksikkerheden omkring tre skoler. Projektet passer
således godt ind med ambitionerne fra Trafiksikkerhedsplan 2013. Vision er at gøre Aalborg til Danmarks mest
trafiksikre skoleby.

I relation til de seneste års kommunale succesfulde indsats på trafiksikkerhedsområdet, der også har været
godt hjulpet af nationale kampagner og den teknologiske udvikling, er målsætningen meget ambiøs. Målsætningen lyder på maksimalt 84 dræbte og tilskadekomne i
trafikken i 2020.

Status pr. maj 2014
De tre skoler er Sct. Mariæ Skole, Filstedsvejens Skole
og Seminarieskolen. Der har i april været afholdt planlægningsworkshop med skolerne.

I Trafiksikkerhedsplanen 2013 peges der på tre indsatsområder for planens fierårige sigte; strækningsuheld,
bløde trafikanter og skoleveje.
Status pr. maj 2014
De alvorligste uheld. sker på strækninger sker i både
land- og byområder.

Fra maj igangsættes et omfattende registrerings- og
analysearbejde. Den metodiske tilgang til denne del er
for Aalborg Kommunes vedkommende revolutionerende,
idet værktøjer som drone-flyvning og konflikstudier tages i brug. Herved opnår vi forhåbenlig en helt ny indsigt
i trafikken omkring skolerne.

Blandt de bløde trafikanter har antallet af uheld ikke
fuldt samme positive udvikling som blandt andre trafiktyper.
På skolevejene sættes der fokus på adfærden og mobiliten. Hvis børn allerede i en tidlig alder lærer at færdes i
skole til fods eller på cykel, kommmer der også en bedre
trafikant ud som voksen. Der skal skabes trygge rammer
for dette. På sigt skal vi have en bedre adfærd i trafikken
og derved opleve mere trafiksikre veje.

Projektet løber frem til ultimo 2016. Projekter går i maj
ind i analysefasen, senere på året planlægges de fysiske tiltag på vejene, mens anlægsarbejderne forventes
igangsat i 2005. I 2016 evalueres der primært på projektet.

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
- det handler om liv !
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Aalborg Letbane

Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Nordjyllands
Trafikselskab (NT) og Transportministeriet har iværsat
fase 2 vurderingen af Aalborg Letbane/BRT (Bus Rapid
Transit). Den 12 km lange lange linje bliver inden sommeren 2014 belyst for så vidt angår de økonomiske forhold
i en udredningsrapport. Samtidigt er der iværksat en
VVM-procedure på anlægget, med idefase i april 2014,
egentlig offentlighedsfase i efteråret 2015 og afslutning
af arbejdet omkring årsskiftet 2015-16.
At planlægge for en højklasset kollektiv trafikløsning
i Aalborg handler ikke alene om en ny løsning til at
tilgodese transportbehovene, men også om et initiativ,
der skal styrke og understøtte planerne for regionens
og byens udvikling og blive en del af byens identitet. Den
kollektive trafik kommer til at spille en langt større rolle
som styrende for byens udviklingsretning. Det medfører,
at udstrækningen af og løsningen for en første etape
af en højklasset kollektiv trafikløsning for Aalborg også
kommer til at afspejle langsigtede ambitioner for den
bymæssige udvikling.

Illustrationsskitser fra Henning Larsen Architects.
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Status pr. maj 2014
Foroffentlighedsfasen er afviklet i april måned og har
affødt 17 henvendelser med ideer til projektet. Omkring
150 borgere mødte op til borgermøde i Odd Fellow Palæet og fik præsenteret projektet. Rigtig mange mennesker har været forbi plancherne der blev stillet op på
Gammel Torv med information om projektet, ligesom
der har været fin aktivitet på Facebook og god dækning i
de nordjyske medier. Se i øvrigt www.aalborgletbane.dk.

Veje i Aalborg Syd

Som følge af en stadig stigende byudvikling i Aalborg, og
hermed en stigende trafikmængde, er etableringen af
en sammenhængende tværgående forbindelse mellem
Hadsund Landevej ved Universitets- og det kommende
hospitalsområde i Aalborg Øst og motorvejen og det
regionale centerområde City Syd i den sydvestlige del af
Aalborg, påbegyndt.
Projektet tager udgangspunkt i VVM- redegørelsen ”Nye
vejanlæg i Aalborg Syd”, der omfatter anlæg af Egnsplanvej, ombygning af motorvejsafkørslen Mariendals Mølle
og en forbindelse mellem City Syd og motorvejen.

Egnsplanvej og ombygningen af tilslutningsanlægget
ved Mariendals Mølle
Egnsplanvej vil afhjælpe de trafikale problemer på Universitetsboulevarden og det øvrige overordnede vejnet
på Aalborgs østside samt forbedre tilgangen til motorvejen for trafikkanterne øst for Aalborg. Motorvejsafkørslen ved Mariendals Mølle ombygges for at koble
Egnsplanvej til motorvejen og for at etablere en mere
direkte forbindelse mellem Aalborg Vest til Aalborg Øst.
Motorvejsudfletningens afvandingssystem udbygges
og opdateres til gældende miljøkrav og de eksisterende
broer erstattes af nye.
Status pr. maj 2014
Den 11. februar 2014 blev der indgået kontrakt med
totalentreprenøren M. J. Eriksson A/S, Brabrand, på
kroner 257 mio. om udførelse af Egnsplanvej. Herefter
har totalentreprenøren indledt detailopmålinger og -undersøgelser til brug ved detailprojekteringen af broer og
vejanlæg m.v. og i løbet af sommeren 2014 vil man kunne
se, at anlægsarbejderne så småt begynder.
Samtidig med vejarbejderne påbegyndes også anlæg
af nye boldbaner for Gug Boldklub til erstatning for de
baner, som inddrages til vejanlæg.
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Projekter
• Musikkens Hus området
• Vestbyen
• Spritfabrikken
• Budolfi Plads & Teaterkvarteret
• Nørresundby Havnefront Vest
• Stigsborg Havnefront
• Eternitten
• Åbning af Østerå
• Østre Havn
• Godsbanearealet
• Byudvikling i Skalborg
• Almene boligområder
• Nye daginstitutioner

Musikkens Hus området

Nyhavnsgade og Stuhrsvej/Musikkens Hus Pladsen –
området øst for Musikkens Hus blev færdiggjort med
udgangen af 2013 .
Musikkens Hus blev indviet den 29. marts 2014.
Der pågår enkelte belægningsarbejder på plinten omkring bygningen. Disse forventes færdiggjort i løbet af
foråret.
Status pr. maj 2014
Etape I – området omkring bygningen med ungdomsboliger nærmest Nyhavnsgade – forventes færdigjort i
løbet af foråret 2014. Parkeringskælderen og ungdomsboligerne er taget i brug.
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Anlægsarbejdet for etape II – det øvrige område vest for
Musikkens Hus – er startet og skal følge byggeriernes
færdiggørelse. Det forventes færdigt primo 2015. Både
ungdomsboliger og universitetsbygningen forventes
taget i brug i sommeren 2014.
Færdiggørelsen af arealerne i området ved hjørnegrunden Nyhavnsgade/Rendsburggade afventer dog det
planlagte byggeri af ungdomsboliger som pt. forventes
færdigt efter sommer 2015.
Der er udarbejdet en lokalplan 1-1-118 som øger byggeretten fra 7 til 10 etager. Planen forventes endeligt
godkendt oktober 2014.

Vestbyen

Aalborg Kommune har, med Vestbyen som fokus, deltaget i EUROPAN12 – verdens største konkurrence for
arkitekter under 40 år og vinderforslagene er blevet
offentliggjort i december 2013. I år var temaet for konkurrencen ”Den tilpasningsdygtige by”.
Det har været et mål med deltagelse i EUROPAN – konkurrencen, at få kickstartet en proces for udvikling af
en vision for Vestbyen og en handlingsplan for, hvordan
visionen kan virkeliggøres. Der er i konkurrencen blevet
efterspurgt en overordnet strategi for Vestbyen, med
bud på hvordan bydelen kan ændre sin profil og sin identitet fra at være en lidt nedslidt, konservativ bydel, til at
blive et moderne og bæredygtigt kvarter i Aalborg.
Status pr. maj 2014
Idéerne fra konkurrencen skal nu videreudvikles - i tæt
dialog med interne og eksterne parter. Arbejdet vil.
omfatte en koordinering og udvikling af de forskellige
indsatser og projekter i Vestbyen, der bl.a. omfatter
etablering af en letbane, byområder der står foran en
omdannelse lige nu eller i løbet af en overskuelig årrække (Spritfabrikken, Skudehavnen, Sygehus Nord etc.) og
forbedring af de rekreative fjordområder og renovering
af boligområder, der opgraderes til en højere standard
og kvalitet.

Spritfabrikken

Hele anlægget er købt af A. Enggard A/S som ønsker
anvendelsen ændret til bolig og erhverv. I løbet af 2014
forventes en afklaring af den mere præcise anvendelse
af anlægget.
Anlægget blev i 2007 udnævnt til National Industrikulturarv af Kulturarvsstyrelsen. Dette forpligter til en
særlig opmærksomhed på de særlige kulturarvsværdier
i anlægget. I foråret 2014 udarbejdes en kulturarvsregistrering som et afsæt til en strategi for genanvendelsen
af anlægget.

Budolfi Plads & Teaterkvarteret

Der er udarbejdet et kommuneplantilæg og en Perspektivplan for Teaterkvarteret og Budolfi Plads. Planmaterialet tager afsæt i henholdvis den offentlige debat om
områdets udviklingsmuligheder, gennemført tilbage i
efteråret 2010, samt en efterfølgende analyse af bydelens
rolle, gennemført i foråret 2012. Kommuneplantillægget
beskriver de overordnede kvalitetsmål for kvarterets
fremtidige omdannelse, herunder de særlige kvalitetsmål
, der lå til grund for det udbud der blev gennemført, men
også aflyst i efteråret 2013. Buddene var for lave og opfyldte ikke Aalborg Kommunes kvalitetsmål for området.
Status pr. maj 2014
Der skal nu igangsættes en ny proces for omdannelsen
af Budolfi Plads, men grundlaget for en omdannelse skal
revurderes. Målet er stadig at opnå en høj bykvalitet,
både hvad angår nybyggeri, gader og pladser, men også
selve rammen for det byliv der kan udspille sig på stedet.
Borgere og interessenter skal have mulighed for at blive
inddraget i drøftelserne gennem forskellige kommunikationskanaler. Ovenstående mål om bykvalitet skal sikres
gennem et salg af grunden samt en indtægt fra parkeringsafgifter.
Det skal undersøges, hvorvidt en arkitektkonkurrence
kan være med til at bidrage til at opnå ovenstående mål
om bykvalitet og samtidig imødekomme de økonomiske
vilkår samt behovet for en åben dialog med borgere og
interessenter.

13

Nørresundby havnefront Vest
På strækningen Mellem Broerne i Nørresundby pågår
renovering af havnepromenade og kajkant. 1. etape af
anlægsarbejderne blev gennemført i 2010/11. Resterende arbejder med etablering af højvandsikring til 1.9
m samt etablering af havnepromenade og tilstødende
byrum gennemføres i løbet af 2014 og 2015.

På de bagvedliggende arealer, på den tidligere ’slagterigrund’, er byudviklingen godt i gang med afsæt i lokalplan 12-072 . I tilknytning til det nye forbindelsesstrøg
Sundby Brygge er her opført en ny dagligvarebutik, og
der er opført forskellige boligbyggerier i et mix af ejer,
lejer og ungdomsboliger. Som det sidste skud på stammen er netop indviet ’Fremtidens Plejehjem’.
Det grønne strøg langs jernbanebroen er nyindrettet til
hhv. vinterbådoplag og rekreativt grønt parkområde, og
giver en ny rekreativ forbindelse mellem Thistedvej og
havnefronten.

Status pr. maj 2014
Højvandssikring:
Den sidste etape af anlægsarbejderne blev indledt marts
2014, de forventes afsluttet medio 2015. Et forslag til
indretning af havnepladsen ved lystbådehavnen er under
udvikling og drøftes med de omkringboende naboer
og brugere i forbindelse med en havnevandring primo
juni. Der pågår endvidere dialog med diverse fonde vedr
forslag til kunst- og aktivitetsindslag på strækningen,
bl.a. er der udarbejdet et forslag til en særlig poetisk
belysning af tunnelen ved jernbanebroen, i samarbejde
med Aalborg Kommunes Kunstfond. Der er i alt afsat ca.
32 mio. til renovering af havnefronten.
Yderligere info om anlægsprojektet: www.aalborgkommune.dk

Fremtidens Plejehjem:
Fremtidens Plejehjem åbnede den 15. januar 2014 og
tog imod 75 beboere i moderne lejligheder, hvor velfærdsteknologier er en del af hverdagen. Samtidig fik
Nørresundby en ny restaurant, Victors Madhus, der er
beliggende med en fantastisk udsigt til fjorden og som
er en del af Fremtidens Plejehjem. Huset som foruden
restaurant indeholder fitness-center, aktiviteter for
byens borgere og mødefaciliteter er blevet en del af
det nye byområde ved havnefronten mellem broerne i
Nørresundby.

Yderligere info om Fremtidens Plejehjem:
www.fremtidensplejehjem.dk

Foto: Lars Horn, Baghuset Pressefoto

14

Foto: Lars Horn, Baghuset Pressefoto

Stigsborg Havnefront

Eternitten

Området mellem Limfjordsbroen og Limfjordstunnellen
I ”Fysisk Vision 2025” er der udpeget en række byomdannelsesområder, der skal have særlig fokus. Et af disse
områder er Stigsborg Havnefront i Nørresundby mellem
Limfjordsbroen og Limfjordstunnelen. Området er en
del af vækstaksen og er et ca. 53 ha. stort og attraktivt
byomdannelsesområde. Området omfatter blandt andet
en kajstrækning med grovvarevirksomheden Hedegaard
Agro, den kommunale administrationsbygning, det tidligere fabriksområde Kemira samt Nørresundby Boldklubs
træningsbaner.

Med omdannelsen af Eternitten 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. Eternitten er udpeget som byomdannelsesområde i kommuneplanen. I 2009 og 2010
vedtog Byrådet lokalplaner for to store delområder.
Omdannelsen er under realisering af private grundejere,
udviklere og boligselskaber. Aktuelt er der desuden et
lokalplanforslag for den resterende sydvestlige del under
udarbejdelse.

Bortset fra et mindre areal i privat eje er området ejet af
Aalborg Kommune og Aalborg Havn.

Status pr. maj 2014
I den nordlige del er et bydelscenter ved at tage form.
Her ligger Føtex og Netto omkring den nyanlagte ”Alexander Foss Gade”, og der er også en Fakta på vej. Her er
der også kommet et rundt kontorhus i tilknytning til en
af de gamle siloer - sammen med en delvist nedgravet
parkeringskælder med et rekreativt grønt byrum ovenpå.

Status pr. maj 2014
Der er nedsat en Styregruppe med deltagelse af Aalborg
Havn A/S og Aalborg Kommune til at varetage og afklare
områdets potentialer og grundlaget for udviklingen af
området.
Aalborg Kommune og Aalborg Havn er i gang med at
etablere et fælles udviklingsselskab, der skal forestå
udviklingen af området til en ny attraktiv bydel over de
kommende 20-25 år. Forudsætningen for at etablere udviklingsselskabet er at der skal findes en privat partner
(3. part), der skal bidrage med 25%. Som et vigtigt skridt
på vej mod omdannelsen har partnerne formuleret et
forslag til en fælles vision for den fremtidige udvikling af
området.

Boligmiljøerne på grunden er for alvor ved at tage form. I
forbindelse med studiestarten 2013 flyttede der studerende ind i godt 300 nye ungdomsboliger på Eternitten.
To ungdomsboligprojekter yderligere og et ejerboligprojekt er på vej.
Sideløbende med byggerierne arbejdes der med rekreative områder, stier, beplantning og byrum, der med tiden
gerne skulle få alle de mange projekter til at hænge sammen internt og med byen i øvrigt - som en smuk, grøn og
funktionel helhed.

Aalborg Havn har solgt Nordhavnen til en privat investor,
der ønsker at omdanne området til et blandet byområde,
med butikker, boliger, kontorer, hotel og restaurant.
Den tidligere Tømmerhandelsgrund mellem Stigsborg
Brygge og Limfjordsvej er udlagt til lettere erhverv,
men ejeren ønsker at opføre boliger i den østlige del af
området.
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Åbning af Østerå

Byrådet traf i 2008 en principbeslutning om at åbne
Østerå gennem Aalborg by fra området ved Kjærs Mølle
sø ved Gabriel over Godsbanearealet, gennem Karolinelund og Teglgårds Plads til fjorden via Musikkens Hus
Pladsen. Der er behov for at følg op på denne beslutning
i takt med planlægning og gennemførelse af byomdannelse af de forskellige områder på og langs strækningen.
Åbningen af Østerå betragtes som et strategisk vigtigt
projekt for byen, idet der herved kan skabes en helt ny
rekreativ forbindelse gennem de tidligere industriområder, samtidig med at der sker en økologisk genopretning
af vandkvaliteten og en mere effektiv afledning af overfladevand som en tiltrængt klimasikring af byen. Projektet handler således om både byomdannelse, vandmiljø,
klimatilpasning og grønne forbindelser.
Status pr. maj 2014
En tværgående projektgruppe i By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen skal sikre fremdrift og koordinering og er derfor gået i gang med at tilvejebringe en ajourført beskrivelse af visioner, kvaliteter
og sammenhænge. Herunder skal gruppen skabe grundlag for beslutning om hvorvidt der, som det var udgangsLimfjorden

Limfjorden

Limfjorden

Kulturzonen
Tivoli

Tivoli

Rekreativ blå-grøn kile
Tidl. godsbaneareal

Karolinelund

Tidl. godsbaneareal

Campus

Rørlagt å-forløb

Åbent å-forløb

Kærby

Kærby

Kolonihaveområde

Kolonihaveområde

Vandkulturzonen

Åbent å-forløb

Østerådalen

Østerådalen

Illustrationsskitse fra Arkitema

Illustrationsskitse fra Polyform
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Østerådalen

Eksist. situation: Usammenhængende grønne rum

Vision: Sammenhængende blå-grønt rekreativt
strøg fra Limfjorden til Østerådalen

Det grønne strøg inddeles i zoner med
hver sin særlige karakter

punktet i 2008, skal arbejdes videre med en adskillelse
af Østerå og overfladevandet fra landgrøfterne, eller om
der tværtimod skal satses på at fortsat at lade vandet
løbe sammen, som det i dag sker ved Gabriel, men flytte
og åbne det samlede vandløb gennem områderne.
Den nordligste etape i form af et åbent forløb v. Musikkens Hus Pladsen er under planlægning i samarbejde
med Enggaard A/S som ejer Østre Havn og den østlige
bred af Østerå. Denne etape af åbningen af Østerå tænkes sammen med boligudbygningen i Østre Havn området samt Musikkens Hus området og Teglgårds Plads.

Østre Havn

Målet er at Østre Havn skal være en ny bæredygtig videnbydel, med fokus på kulturarv, moderne storskala-arkitektur og byliv. Østre Havn er udpeget som byomdannelsesområde i kommuneplanen og et indsatsområde i
planstrategien. Der er i 2012 vedtaget en lokalplan for
den vestlige del (korn- og foderstofområdet) og en
lokalplan for den tidligere værftsbygnings areal er aktuelt på vej til politisk 2. behandling. Der er yderligere
en lokalplan under forberedelse for området sydøst for
havnebassinet.

Godsbanearealet

Status pr. maj 2014
Som umiddelbar nabo til det nye Musikkens Hus er der
aktuelt et eksklusivt ejerboligbyggeri under opførelse.
Samtidig er der mellem havnebassinet og Stjernepladsen 270 ungdomsboliger under projektering. Ungdomsboligerne bygges som en genopførelse af 2 tidligere
silovolumener samt et nybyggeri. En del af de gamle
stuetager bevares og udnyttes til fællesfunktioner og
erhverv.

Godsbanearealet er udpeget som byomdannelsesområde, grønt indsatsområde og arkitektonisk eksperimentarium i kommuneplanen. Planerne for områdets udvikling
blev vedtaget i december 2010, og omdannelsen er i fuld
gang.
Med omdannelsen af Godsbanearealet er ønsket at få
skabt et bæredygtigt og levende byområde med blandede byfunktioner, hvor campus udgør et væsentligt
element. Med omdannelsen bliver der mulighed for at
styrke byens blå og grønne forbindelser ligesom der
arbejdes med viden og oplevelse, mangfoldighed, byliv,
kulturhistorie samt sammenhængen til byen og nærliggende omdannelsesområder.

To tidligere pakhusbygninger er blevet bevaret og ombygget. Nye erhvervsvirksomheder er således flyttet ind
i Rapsgade 4, hvor Platform 4 tidligere havde til huse.
Det andet pakhus har A. Enggaard udlånt midlertidigt til
”Byens Rum” - et center for brugerdreven byudvikling.
Der er generelt god gang i det brugerdrevne liv på havnen, blandt andet også i kraft af kulturfærgen Plagen,
der er lagt til kaj i Østre Havnebassin. Aalborg Cablepark
sørger for, at man også kan muntre sig med at stå på
wakeboard og vandski i bassinet.
Der arbejdes aktivt på at få gjort den østlige side af havnebassinet færdig. Plusboligs præmierede ungdomsboligbyggeri var første skridt, og nu skal den nye lokalplan
for værftsarealet muliggøre at værftets gamle maskinhal
bevares og genbruges til boliger mv. Under forudsætning
af at værftshallen bevares, gives der samtidig mulighed
for at opføre et nyt punkthus øst her for.

Der er lavet en kortfilm, der viser visionen for, hvordan regnvandet på Godsbanearealet ønskes håndteret i fremtiden. Filmen
kan ses på Aalborgs kommunes hjemmeside under Godsbanearealet.

Status pr. maj 2014
I den nordvestlige del af Godsbanearealet tager det nye
byområde for alvor form. Studenterkursus og Fjordblinks familie- og ungdomsboliger er taget i brug, og
Sosu Nord og Vuc’s byggeri forventes indviet til studiestart i år. Herudover er områdets parkeringshus ned mod
Østre Alle ved at blive opført, og der er givet tilsagn om
støttet boligbyggeri ovenpå butiksarealer, herunder en
dagligvarebutik, på hjørnet af Jyllandsgade og Dag Hammarskjølds Gade.
Friarealerne er i gang med at blive omdannet til et
rekreativt landskab, som kan mere end at være smukt.
Landskabet skal nemlig også kunne håndtere fremtidens
nedbørsudfordringer. Disse visioner kommer mere og
mere til udtryk i takt med, at områdets friarealer anlægges: på byområdets centrale plads ’Campuspladsen’, hvor
den lave del omkring den store bænk udgør et forsinkelsesbassin, ved kanaler langs nybyggeriernes facader,
ved grønne tage, ved regnbedet foran Studenterkursets
indgang og senest ved 1. etape af den nyanlagte ’Jernbanepark’, som områdets beboere allerede har taget til sig
og bruger aktivt.
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Byudvikling i Skalborg

Det er politisk besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Skalborg for at skabe en fælles vision og en
handlingsplan for bydelen. Skalborg er en nedslidt bydel,
gennemskåret af trafikårer, og hvor udviklingen gennem
mange år er sket uden større fokus på kvaliteter og helheder. En række aktuelle projekter tager fat i omdannelse af forskellige dele af Skalborg, og det er målet at bruge disse projekter aktivt i forhold til arbejdet. Skalborgs
fremtidige udviklingsrammer skal således afklares i en
tæt dialog med og mellem de berørte parter, herunder
de mange forskellige typer af borgere som færdes i området. Der er behov for at vende blikket og skabe en ny
forståelse af Skalborg som forstadsbydel.

Status pr. maj 2014
En projektgruppe arbejder med at afklare de planlægningsmæssige problemstillinger. De forskellige igangværende projekter ses i sammenhæng hermed, og der lægges op til en offentlig debat om byudvikling i efteråret
2014. Debatten vil fokusere på forbedring af boligområderne, de grønne sammenhænge, byrum og trafikforhold
samt en afklaring af detailhandel. Bl.a. skal der fokuseres
på det oprindelige centerområde i Skalborg mellem
Dyrskuevej og Stationsmestervej.
Arbejdet skal munde ud i en kommuneplanrevision som
indeholder en ny bydelsbeskrivelse samt ændrede rammebestemmelser for bydelen.

Almene boligområder

BYUDVIKLING I
SKALBORG

Ungdomsboliger
Gennemførelsen af de mange ungdomsboligbyggerier
fra boligprogram 2011-14 og 2013-15 pågår og forventes
fysisk afsluttet i 2016. Der vil i perioden 2011-16 blive
taget ca. 4.200 almene ungdomsboliger i brug.
Aftalen om byggeri af de mange ungdomsboliger er indgået i lyset af den meget store venteliste i AKU Aalborg,
hvor der i april 2014 var næsten 5.000 aktuelle ansøgere
til nye ungdomsboliger.
Der er i det seneste budgetforlig lagt op til, at der ikke
skal bygges yderligere almene ungdomsboliger eller
familieboliger i årene 2014 og 2015, idet der henvises til
boligforliget for 2014-2017. Der er i budgettet afsat 25
mio. kr. pr. år i 2016 og 2017 til nye almene byggerier,
uden at der er valgt boligprojekter eller boligtyper.

problemstillinger
projekter
byudvikling i fremtiden
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Til trods for det vedtagne, store ungdomsboligprogram
er byrådet også opmærksom på det voksende problem
i forbindelse med et stigende antal unge, der ikke har
betalingsevne til en passende bolig. Derfor ønsker kommunen at hjælpe denne gruppe unge med anvisning af
billige almene boliger. Tilsvarende er der behov for billige

boliger til internationale studerende som følge af den
stigende internationalisering på uddannelsesinstitutionerne.
Familieboliger og boliger til ældre
Der vil i perioden 2011-16 blive taget 378 familieboliger
og 500 ældre- og plejeboliger i brug.
Ældre og Handicapforvaltningen har planer om at etablere et nyt stort plejehjem i det østlige Aalborg specielt
indrettet til demente og gerontopsykiatriske borgere
med ca. 70 boliger og fællesarealer samt dagscenter til
hjemmeboende demente. Finansieringen er endnu ikke
fastlagt.
Renoveringsprojekter og boligsociale indsatser
Der gennemføres løbende en række større og mindre
almene renoveringsprojekter i kommunen med støtte
fra Landsbyggefonden med henblik på fremtidssikring af
de almene boligområder. Der er i budgetperioden afsat 3
mio. kr. om året til kommunal driftsstøtte til disse projekter. Den samlede anlægsinvestering er på ca. 5 mia. kr.
Kommunen bidrager også, i samarbejde med de almene
boligorganisationer, med medarbejderressourcer til de
boligsociale indsatser i henhold til de vedtagne helhedsplaner i de udsatte almene boligområder.

Nye daginstitutioner

Pasningsgarantien i Aalborg Kommune betyder, at antallet af pladser i dagpleje og daginstitutioner løbende
tilpasses behovet for pasning. På grund af stor efterspørgsel efter pasning i Aalborg Centrum har byrådet således besluttet at der i 2014 skal påbegyndes opførelse
af ny 80 børns 0-5 års institution.
Ligeledes har udviklingen i børnetallet i Klarup medført
et øget pres på institutionspladserne. I første omgang er
der fundet en midlertidig løsning, hvor børn fra Klarup
passes sammen i Storvorde, men etableringen af yderligere pladser i Klarup vil indgå i budgetdrøftelserne for
2015.
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’Den internationale Plads’ - fra vinderforslaget
’City in between’ v / team Vandkunsten

Udvikling af det Østlige
Aalborg
• Tænketanken for det østlige Aalborg
• Campus Aalborg Øst
• Astrupstiforbindelsen og
Kickstart Forstaden
• Helhedsplanen ’Kildeparken 2020’
• Universitetshospital

Udvikling af det østlige
Aalborg

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 etc. 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.

Parlkbroen’ over Universitetsboulevarden - fra vinderforslaget
’City in between’ v / team Vandkunsten
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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’ og understøtter samtidig Erhvervsplanens 5
satsningsområder: Den erhvervsvenlige kommune, globale styrkepositioner, global og lokal tilgængelighed, den
attraktive by og viden i verdensklasse.
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.

Tænketanken for det
østlige Aalborg

Kommunens evne til at facilitere nye samarbejder er vigtig for at kunne udvikle Aalborg. I Tænketanken for det
østlige Aalborg har Aalborg Kommune, sammen med syv
centrale aktører, formuleret og underskrevet et charter,
der beskriver en fælles vision for områdets udvikling konkretiseret i fire indsatsområder. Alle aktører gør store
investeringer i området og målet med samarbejdet er
både at øge værdien af de enkelte investeringer og samtidig bidrage til en mere bæredygtig udvikling af området.
I det fælles forum deler aktørerne viden om fremtidige
indsatser og fungerer- som hinandens sparringspartnere.
Processen har skabt en fælles forståelse og billede af
fremtidens bydel og samarbejdet er nu i en driftsfase.

Status pr. maj 2014
Tænketanken mødes 2-3 gange årligt for at diskutere,
hvordan der skabes sammenhæng og synergi mellem
projekterne. Som opfølgning på konkurrencen ’City in
between’ diskuteres mulighederne for konkrete samarbejdsprojekter løbende. Tænketanken er oprindelig en
del af et nationalt udviklingsarbejde, der blev igangsat
af Miljøministeriet og Realdania i 2011 med henblik på at
belyse mulighederne for en mere bæredygtig udvikling
af de danske forstæder. Projektets anbefalinger kan
findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Campus Aalborg Øst

Universitetsområdet er et højt prioriteret byudviklingsområde i det østlige Aalborg. Aalborg Universitet (AAU)
forventer en betydelig vækst i antallet af studerende,
som alene i Campus Øst forventes at stige fra 8.800
i 2014 til 10.500 i 2019 (studenterårsværk). Sammen
med flytninger af uddannelser medfører det samtidig
en vækst i bygningsmassen i Campus Øst. I Campus Øst
udgør planlagt nybyggeri 65.000 m2.
AAU ønsker at samle alle sine aktiviteter i to campusområder i Aalborg; Campus Øst som hovedcampus og Campus Aalborg City som hjemsted for primært de kreative
fag. Aalborg Universitet er sammen med Bygningsstyrelsen ved at færdiggøre en helhedsplan, der fastlægger
ønsker til den overordnede struktur og strategi for den
fremtidige byudvikling i universitetsområdet. Et centralt
tema er samtidig, hvordan der kan skabes synergi og
sammenhæng mellem campus, det kommende universitetshospital og bydelen i øvrigt.

Status pr. maj 2014
Helhedsplanen forventes forelagt direktionen på Aalborg
Universitet inden sommerferien. Sideløbende vil helhedsplanen og de involverede aktører indgå i arbejdet
med at få fastlagt en samlet strukturplan for bydelen.
Aalborg Kommune vil undersøge mulighederne for at
indgå forpligtigende samarbejder i forhold til en realisering af helhedsplanens strategiske indsatser. Området
omkring Frederiks Bajers Vej og Bertil Ohlins Vej vurderes at have et særligt potentiale. Området har en central
placering i forhold til en kommende letbanestation med
forbindelse til Gigantium og bymidten. Området udgør
samtidig det sydlige ankerpunkt i en nord-sydgående
forbindelse via Astrupstien.
Som skitseret i City in Between kan der fx etableres
en ’international plads’ med en bred vifte af forskellige
funktioner som boliger til studerende og forskere, universitetsfunktioner, erhverv (NOVI), bibliotek, spillested,
cafe, butikker m.m. De konkrete muligheder skal afklares
med områdets nuværende og potentielle interessenter. I
områdets sydøstlige del er Universitetet og Bygningsstyrelsen ved at færdiggøre det kommende Biotek på knap
11.000 m2. Bygningen vil stå færdig til studiestart 2014
og skal anvendes af Institut for Kemi og Bioteknologi.

21

Astrupsti-forbindelsen og
Kickstart Forstaden

Jf ’Fysisk vision 2025 - Hovedstruktur 2013’ er Astrupstiforbindelsen et højt prioriteret fokusområde i det østlige Aalborg. Projektet følger op på ’City in between’-konkurrencens målsætning omkring bæredygtig udvikling af
forstaden, med fokus på at udnytte mulige synergi-effekter af aktuelle store investeringer i området.
Indsatsen baserer sig på kobling af en ny mobilitetstænkning og en fortætning af den eksisterende bebyggelse,
med afsæt i udvalgte koblings- og mødesteder langs
Astrupstien ved hhv. Smedegårdscentret, Tornhøjcentret og en ny parkbro over Universitetsboulevarden.
Områderne har hver især lokalt potentiale til en markant
forandring, baseret på en koordineret indsats mellem
tilstedeværende private og offentlige aktører.
Den kommende indsats skal resultere i en ny helhedsplan for hele strækningen, herunder skitsering på konkrete forslag til nye bebyggelser og nyindretning af
byrum i de udvalgte fortætningspunkter.
Status pr. maj 2014
Tegnestuen Vandkunsten er i samarbejde med trafikkonsulent WSP antaget til at forestå udviklingsarbejdet,
som forventes afsluttet inden sommerferien. I arbejdet
indgår et forslag til testforsøg med en mini-bus på en del
af strækningen.

Nyt byrum ved Tornhøj - fra Team Vandkunstens
vinderforslag i konkurrencen ’City in Between’
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Aalborg kommune er desuden blandt de 7 kommuner,
som Realdania har valgt at støtte med projektet ’Kickstart Forstaden – version 2’. I projektet er der fokus på,
hvordan forstadskonkurrencernes forslag til bæredygtig
byudvikling kan kickstartes, i et samarbejde med områdets aktører og grundejere. Projektet er en forundersøgelse, som skal danne grundlag for et efterfølgende
realiseringsprojekt vedr. renovering af tunnel og byrum
ved Humlebakken. Undersøgelsen afsluttes maj 2014.

Herefter afgør Realdania, hvilke af de 7 projekter, de
ønsker at tildele realiseringsstøtte, - evt. støtte vil være
under forudsætning af lokal medfinansiering.
Både Kickstartprojektet og udvikling af en ny helhedsplan for Astrupstiforbindelsen foregår koordineret med
den aktuelle renoveringsindsats i ’Kildeparken 2020’ og
udviklingen af en ny strukturplan for hele Aalborg Øst.

Helhedsplanen ’Kildeparken
2020’

Himmerland Boligforening har udarbejdet en omfattende helhedsplan for en samlet renovering af de 3 afdelinger på Ravnkildevej, Blåkildevej og Fyrrekildevej,
’Kildeparken 2020’. Helhedsplanen indeholder renoverings-tiltag, som vil strække sig over en årrække og den
gennemføres derfor etapevis.

Ny punkthusbebyggelse set fra Blåkildevej
(klonkurrenceforslag).

Gårdhavebebyggelse set fra ankomstområdet
(konkurrenceforslag)

Universitetshospital

1. etape omfattede opførelse af Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej (ibrugtaget 2012). Den aktuelle 2.
etape omfatter fysisk renovering af de 3 afdelingers
boligbebyggelser.

Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Kommune ønsket at samle sygehusfunktionerne i Aalborg i et
nyt Universitetshospital i Aalborg Øst. Aalborg Sygehus
Syds nyeste bygninger skal dog fortsat bruges i en årrække, idet der blandt andet skal være ambulante funktioner i Medicinerhuset og Onkologibygningen. Indflytning
forventes at ske i 2020.

Endelig indeholder planen fremtidige etaper vedr. særlige udviklingstiltag, herunder udvikling af nye typer
erhvervsboliger, en ’Sportshangar’ med klub- og fritidstilbud, samt ændringer i områdets indre trafikstruktur og
etablering af et LAR-system til håndtering af områdets
regnvand.

På baggrund af vinderprojektet i juni 2012, tegnet af
konsortium Indigo, har byrådet den 8. april 2013 endeligt
godkendt lokalplan, kommuneplantillæg samt miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Den samlede renoveringsudgift af de eksisterende boliger alene er beregnet til 1,35 mia. kr – der er således tale
om en betydelig investering i bydelens modernisering.

Planerne udlægger det 92 ha. store område til offentlige formål i form af universitetshospital med tilhørende
service- og erhvervsfunktioner med funktionsmæssig
tilknytning til universitetshospitalet samt til universitetsbyggeri til det sundhedsvidenskabelige fakultet SUND,
således at forskning og klinisk hospitalsdrift kommer
til at ligge dør om dør. Hermed vil hospitalet være et
enestående fundament for at udvikle samarbejdet med
universitetet og virksomhederne i området.

Status pr. maj 2014
Byrådet godkendte den 10.februar 2014 forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for den første af afdelingerne, Blåkildevej. Planerne giver mulighed for fortætning,
med plads til yderligere ca. 200 nye boliger. Det er
ambitionen at introducere ejerboliger i udvalgte dele af
området, eksempelvis ved frasalg af nye sokkelgrunde til
punkthuse i 6- 8 etager.
Lokalplanen forventes godkendt inden sommerferien,
hvorefter de fysiske renoveringsarbejder kan igangsættes. Aktuelt forberedes projektkonkurrence og udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag for renovering af
afdelingen ved Ravnkildevej. Programmeringen skal
koordineres med hhv. udvikling af en ny helhedsplan for
Astrupstiforbindelsen og udarbejdelse af en ny strukturplan for hele Aalborg Øst. Det forventes at renovering af
alle 3 afdelinger er afsluttet i 2020.

llustrationsskitse er fra vinderforslaget, udarbejdet af
konsortium Indigo.

Status pr. maj 2014
I foråret 2014 er bygninger på det eksproprierede areal
blevet nedrevet og der er etableret et 3,5 km byggepladshegn og en skurby til håndværkere og projektafdeling.

Yderligere info: http://www.kildeparken2020.dk

llustrationsskitse er fra vinderforslaget, udarbejdet af
konsortium Indigo.
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Erhvervog
beskæftigelse

Erhverv- og beskæftigelse
• STAY – jobskabelse i partnerskab		
• Erhvervskorridor Aalborg-Stavanger /
Nordjylland-Sydnorge
• Oplevelseszone – Aalborg Centrum/
Havnefront

STAY –
jobskabelse i partnerskab

Aalborg oplever i disse år en stigende interesse blandt
unge, der i stort antal flytter til vores by for at studere.
Det giver store muligheder for byen og regionen, hvis
vi formår at fastholde disse unge, når deres uddannelse
slutter – så de kan bidrage til udviklingen af vores virksomheder og region.
Derfor igangsatte Aalborg Kommune i 2013 ’STAY –
jobskabelse i partnerskab’, der sætter ekstra turbo på
fastholdelse af de nyuddannede kandidater fra Aalborg
Universitet og University College Nordjylland. STAY er
etableret som et partnerskab med deltagelse af alle
interesserede parter – både uddannelsesinstitutioner,
erhvervsorganisationer og virksomheder samt offentlige
aktører.
STAY er en tværgående satsning i Handlingsplan 20122014 til Aalborg Kommunes Erhvervsplan og Aalborg
Byråd har afsat midler til etableringen af indsatsen i 2013
og til aktiviteter i 2014 og 2015.
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Status pr. maj 2014
• Partnerskabet STAY er etableret med deltagelse af
en lang række partnere.
• Der er formuleret en masterplan med bl.a. et
STAY-charter og fire indsatsområder.
• Der er etableret initiativgrupper på de fire indsatsområder.
• Der arbejdes på at ansætte en fuldtids-koordinator
og en gruppe af studiejobbere.
• Flere konkrete initiativer er planlagt eller allerede
afholdt, fx: STAY TOURS – ture hvor de studerende
møder erhvervslivet, STAY DAY – startskuddet for
markedsføring og LinkedIn side for vidensregion
Nordjylland, STAY MATCH – arrangementer hvor nyuddannede giver sparring til virksomheder om deres
konkrete udfordringer.

Erhvervskorridor
Aalborg-Stavanger /
Nordjylland-Sydnorge

Det går godt i Norge og særligt i Stavanger-regionen,
hvor vækstraterne er høje og ledigheden er lav. I
Stavanger mangler de medarbejdere inden for stort set
alle sektorer og brancher - og har nærmest ingen ledig
produktionskapacitet.
Indsatsområder og principperne bag STAY = ’STAY-chartret’

Relationer ml.
Studerende
og Erhvervsliv

Jobskabelse
og
Iværksætteri

Branding og
Synlighed

Internationalt
potentiale

STAY-chartret
2+2=5
Tænk ud af boksen
International overligger
Udgangspunkt i virksomhedernes behov

Indsatsområder og principperne bag STAY = ’STAY-chartret’

Formålet med erhvervskorridoren er at skabe ordretilgang og vækst i aalborgensiske/nordjyske virksomheder.
Det er almindeligt kendt, at det kan være svært at komme ind på det norske marked, hvis man som virksomhed
vil samarbejde og handle med norske virksomheder.
Netværk, indgående kendskab til og fysisk tilstedeværelse i Norge og Stavanger er derfor vigtige parametre for
en erhvervskorridor.

Status pr. maj 2014
• Der er åbnet kontor i Stavanger og ansat en konsulent med henblik på at opbygge relationer i Norge.
• Bridge2Norway og to andre større norgesinitiativer i
Nordjylland – Norgesprojektet i Vendsyssel og Nordjysk Erhvervsfremstød, Norge – er gået sammen om
fælles markedsføring under navnet BusinessBroen –
Norge-Norddanmark.
• Næsten 100 interesserede har deltaget i informationsmøde om eksportforberedende forløb for
virksomhedsforløb der udbydes i samarbejde med
Væksthus Nordjylland og Ascending. Efterfølgende
har 22 virksomheder fået adgang til forløbet.
• Der afholdes et vidensseminar for virksomheder med
interesse i det norske marked i maj 2014. Forventningen er i omegnen af 200 deltagere.

Målet med projektet er at skabe en videns- og erhvervskorridor, der ud fra eksisterende relationer kan opbygge
nye langvarige og strategiske alliancer mellem Nordjylland og Stavanger-regionen. Relationerne mellem de to
regioner skal nå et niveau, hvor de automatisk tænker
hinanden ind i relevante sammenhænge.
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Oplevelseszone
Aalborg Centrum/Havnefront

Aalborg Creative Taskforce (ACT) har via Solution Hub
samarbejdet med studerende fra AAU og et nedsat Nørregadeudvalg. De studerende har i deres projektperiode
arbejdet med Nørregade som case. Fælles for projekterne har været, at de hver især har givet en række bud på,
hvordan det kan lade sig gøre at skabe et mere attraktivt
område omkring Nørregade, og dermed være med til at
skabe mere liv i den del af gågadesystemet.

Eksempler på, hvad ACT-Quick har støttet i anden
halvdel af 2013 og første halvdel af 2014.

Festivalen er en endags-event, der afholdes den 16. maj, 2014,
på Studenterhuset samt Gammeltorv 10, 9000 Aalborg, fra
klokken 16-04.

Nørregadeudvalget har efterfølgende indledt et samarbejde med nogle af de studerende, for på denne måde at
få ideer til, hvordan de studerendes ideer og tanker kan
omsættes i praksis.
ACT-Quick
Der har i årets første kvartal været stor søgning til ACTQuick puljen. Der er søgt om tilskud for i alt 87.000 kr.,
hvoraf der er bevilget 62.000 kr. i projektstøtte. Eksempler på projekter, der har fået tilskud er Aalborg Gospel
Street Edition 2014, Translations – En stedspecifik lydinstallation, Nordjyske talenter unplugged på OM:FORM
til Aalborg Regatta, On Air Festival 2014, Aalborg Yoga
Festival 2014, Ukendt Radio Reunion Get Down – Concert Crawl, Science Slam 2014 samt AAMAZE (festival).

Lørdag den 26. april arrangeres der et heldags arrangement
i Aalborg Centrum, der bedst kan betegnes som en Concert
Crawl.

Jagten i Nørregade - en skattejagt for børn i Alderen ca. 5 - 10
år. Jagten foregik i og omkring Nørregade og bibliotekets gård.
børnene blev sendt på en mission af en gruppe nisser, hvor de
sammen med nisserne skulle finde de hemmelige ingredienser
for at kunne åbne den magiske portal til julemanden.
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ACT-Big
ACT-Styregruppen har nikket til, at ACT-projektgruppen arbejder videre med Street Science som ACT-Big
projekt.

”Klokkespilsbilskoncert” som åbning på Open Days Festivalen
2013, der løb af stablen i september.

Udsmykning af dele af muren i Karolinelund sammen med elever fra KiN (Kulturskoler i Nordjylland).

Målet med projekt ”Street Science” eller som det i første omgang blev kaldt ”Science Street” er, at skabe en
vandrerute i Aalborg centrum, som formidler forskning,
oplevelse og videnskab i integration med byens rum,
særlige historie, kvaliteter og unikke identitet. Der
samarbejdes bl.a. med By- og Landskabsforvaltningen
om udvælgelse af de rette pladser/gadeforløb til at føre
visionerne om Street Science ud i livet. Herudover er
arbejdsgruppen i dialog med Biblioteket vedrørende
inddragelse af Rendsburgade i projektet.
Et andet ACT-Big projekt er involveringen i Aalborg
Kommunes Bæredygtighedsfestival 2014, der løber
af stablen fra den 13.-20. september. Der er nedsat
en tænketank, hvor alle kommunens forvaltninger er
repræsenteret samt Regionen, AAU og Smart City DK.
Tænketanken er oprettet for at skabe en bredere forankring og ejerskab omkring festivalen. Der er udpeget
to repræsentanter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen
til at deltage i tænketanken.
Formålet med festivalen er at skabe opmærksomhed om
de mange initiativer, der findes inden for bæredygtighed
samt inspirere til en bæredygtig adfærd.

Science Slam 2014
Et arrangement, der præsenterer videnskab på en utraditionel
og spændende måde, som foregår langt fra forskernes støvede
laboratorier og kontorer.
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Landdistriktet

Landdistriktet
• Ny landdistriktspolitik
• Projekt landsbyløft
• Puljen til forskønnelse og udvikling
• Lokale Udviklingsplaner –
projekt ’udvikling i din by!’
• Oplevelseszone Vest

Ny landdistriktspolitik

Arbejdet med udarbejdelse af ny landdistriktspolitik er
gået i gang, og i februar blev der afholdt 3 workshops
med interessenter, politikere og interne samarbejdspartner. Temaerne for møderne var ”Adgangen til naturen”,
”Udvikling af byerne” og ”Det gode liv – kultur og fritidsaktiviteter”.
Status pr. maj 2014
På baggrund af de afholdte workshops og tidligere erfaringer og arbejdet med landdistriktsudviklingen er følgende indsatsområder en del af den nye landdistriktspolitik:
-

Mennesker der vil noget
Udvikling af byerne
Aktiviteter og oplevelser
Adgang til naturen
Erhverv i landdistriktet
Branding af landdistriktet

I den kommende perioden vil landdistriktsgruppen arbejde videre med konkretisering af indsatsområderne samt
afholde møder med interne forvaltninger og eksterne
samarbejdspartner. Politikken forventes godkendt til
høring den 11. juni 2014, med høringsfrist sidst i august.
Referater fra møderne kan læses på www.Aalborgkommune.
dk/landdistrikt
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Projekt landsbyløft

Projekterne i de 3 projekt landsbyløft byer, Sulsted, Nr.
Kongerslev og Ellidshøj skrider fremad.
•

•

•

I Nr. Kongerslev blev der i efteråret etableret nyt
busskur/areal til buspassagerne og byens gadekær
blev oprenset. I løbet af 2014 forventes der etableret
2 ekstra bump i byen i forbindelse med udskiftning
af slidlaget på hovedgaden. Sidst i oktober 2013 blev
der afholdt et afsluttende borgermøde hvor, projektet blev evauleret og nye ideer vendt. Pt. arbejdes der
med en sti ” Fyrkat” rundt om byen samt en folder
med information om byen. Desuden er der fokus på
tomme og forfaldne boliger i byen, og de forskønnelses muligheder en eventuelt nedrivning kan betyde.
I Sulsted arbejdes der på højtryk på, at etablere et
aktivitetsrum ved stadion samt fitness langs den rekreative sti som blev anlagt i 2012. Endvidere er der
plantet forårsløg i rabatterne på landevejen ligesom
trådhegn ved skolen og spejderne er forskønnet med
grønne planter. Fremadrettet er der ønsker om hundeskov samt et areal til leg og læring til de yngre.
I Ellidshøj er der etableret et samlingssted på arealet
foran kirken, omdannelse af Præstehaven med stier
og opholdsareal samt etableret en kælkebakke ved
multibanen. Der er plantet træer langs hovedgaden,
og hastigheden er nedsat til 40 km/t i den centrale
del af byen. Fremadrettet er der fokus på arealet ved
stadion, som dog pt. afventer BaneDanmarks nye vej
over banen.

Status pr. maj 2014
I alle tre byer arbejdes der ihærdigt i lokale arbejdsgrupper med projekterne. En stor del af projekterne forventes gennemført inden udgangen af 2014. I Ellidshøj afventer enkelte projekter etablering af ny vej ved banen.

Puljen til forskønnelse og
udvikling

Der er etableret en pulje til forskønnelsesprojekter i
landdistriktet på 4. mio. kr. årligt i 2013 og 2014. I 2013
blev der indstillet 8 projekter og i 2014 blev der indstillet
7 projekter. Projekterne spænder over rekreative stier,
grønne opholdsarealer og renovering af byrum.
Status pr. maj 2014
Da der er tale om større projekter, er alle projekter for
2013 og 2014 ikke gennemført, da de fx kræver yderligere finansiering eller specielle tilladelse. Men der er generelt fremdrift. Den 1. maj 2014 var der ansøgningsfrist
for projekterne til 2015. Der er modtaget 13 ansøgninger.

Lokale udviklingsplaner –
projekt ’Udvikling i din by!’

Der er i forbindelse med Landdistriktspolitikken 20102013 blevet lavet lokale udviklingsplaner for 8 byer.
Udviklingsplanerne beskriver en række tiltag og projekter som byernes borgere selv ønsker for at udvikle
landsbyerne.

Status pr. maj 2014
De fleste af de finansierede projekter fra ’Udvikling i din
by’ projekterne er nu gennemført. Der vil i forbindelse
med den nye politikperiode blive gennemført nye udviklingsplaner for flere landsbyer.

Oplevelseszone Vest

Oplevelseszone Vest er igangsat. Området ligger geografisk omkring Nibe og med særligt fokus på området
Vest for Nibe. Oplevelseszone Vest er i daglig tale nu
omdøbt til Aalborg Fjordland, ligesom Oplevelseszone
Kattegatkysten kaldes for Aalborg Kyst. Navnene bruges
af markedsføringsmæssige årsager.
Der er nedsat en styregruppe for projektet med repræsentanter for de lokale oplevelsesleverandører, samt
Visit Aalborg og Aalborg Kommune. Første store aktivitet bliver hjemmesiden www.aalborgfjordland.dk der
forventes klar den 1. Juni 2014. Der vil i år ligeledes være
fokus på mindre projekter, samt fokus på formidlingen af
aktiviteter og seværdigheder
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Miljø og
bæredygtighed

Miljø- og bæredygtighed
• Bæredygtighedsstrategi 2013-16
• Klimatilpasningsplan 2013
• Natura 2000 projekter
• Lille Vildmose - EU LIFE - projekt
• Spildevand i kolonihaver

Bæredygtighedsstrategi
2013-16
Lokal indsats for en bæredygtig udvikling
Bæredygtighedsstrategi 2013-16 er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, naturog klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed i
den kommunale planlægning indenfor disse områder,
men også i forhold til kommunens øvrig planlægning,
herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan og
landdistriktspolitik m.fl. Strategierne på miljø-, natur- og
klimaområdet skal sikre, at der samtidig skabes økonomisk grøn vækst og social udvikling i kommunen, bl.a. indenfor uddannelse, beskæftigelse og sundhedsfremme.
Strategien, der tager sit afsæt i Aalborg Commitments,
indeholder strategier og strategiske fokusområder
indenfor følgende 6 temaer: by og bolig, mobilitet, forsyning, natur & miljø, grøn vækst og borgerne.
Strategierne viser retning og at Bæredygtig planlægning
rækker frem i tiden. Fokusområderne er den strategiske
fokus, der foreslås de kommende 3 år. Strategien er
baseret på 4 grundlæggende principper:
Helhedstænkning skal sikre, at der skal arbejdes på
tværs fagligt og økonomisk. Kompetenceudvikling skal
sikre viden om bæredygtig adfærd.
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Partnerskaber skal sikre, at synergier udnyttes.
Branding skal sikre, at der kommunikeres omkring bæredygtighed.
Bæredygtighedsstrategien implementeret via eksisterende handlings- og sektorplaner og implementeringsansvaret, herunder det økonomiske ansvar, påhviler de
relevante forvaltninger. Desuden udarbejdes en handlingsplan for Bæredygtighedsstrategien for nye fokus
områder.
Status pr. maj 2014
Bæredygtighedsstrategi 2013-16 og tilhørende implementeringskatalog blev godkendt i byrådet den 8. april
2013 og er under implementering via kommunens
sektor- og fagplaner.
For 17 af strategiens fokusområder, der vedrører øget
borgerdeltagelse og grøn vækst, bliver der udarbejdet
en særskilt handlingsplan, fordi fokusområderne ikke er
dækket ind af eksisterende sektor- eller handlingsplaner.
Handlingsplanen er under politisk behandling og forventes vedtaget inden sommerferien 2014.

Klimatilpasningsplan 2013

Aalborg Byråd vedtog Klimastrategi 2012-15, i december
2011, med en række initiativer for at for at få skabt overblik over de udfordringer Aalborg Kommune står overfor
vedrørende klimatilpasning.
Klimastrategien fastlægger et klimascenarie for Aalborg
og skaber et groft overblik over konsekvenserne som
følge af stigende havvandstand og mere nedbør.
Klimatilpasningsplanen supplerer Klimastrategien med
yderligere undersøgelser bl.a. en værdikortlægning, der
kombineret med oversvømmelseskortet, skal bruges til
at identificere de mest udsatte områder i kommunen,
ved at kombinere sandsynligheden for oversvømmelse,
med de værdier der er i spil (risikokort).
Klimatilpasningsplanen kommer til at indeholde en vurdering af kloaksystemets kapacitet i forhold til skybrud
og retningslinjer for klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen er indarbejdet som tillæg (H.029) i kommuneplanen.
Planen følges i 2014 op af en række konkrete handlingsplaner for de områder med størst oversvømmelsesrisiko.
Status pr. maj 2014
Klimatilpasningsplanen i form af kommuneplanstillæg
H.029, er endelig vedtaget af byrådet i foråret 2014.
Der er bestilt en hydrodynamisk analyse ved Kloak A/S,
for så vidt angår kloaksystemerne i de tidligere Hals,
Nibe og Sejlflod Kommuner. Disse områder er ikke dækket af samme form for kendskab til registrering af regnog overløbshændelser, som tidligere Aalborg Kommune.
Modelleringen vil blive indarbejdet i kommuneplanens
redegørelse, når den foreligger – i efteråret 2014.
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Natura 2000 projekter

Aalborg Kommune har ansvar for at gennemføre handleplanerne for de 6 Natura 2000-områder, som kommunen har andel i. Handleplanerne realiserer de statslige
Natura 2000-planer og for Aalborg Kommune drejer det
sig om områderne:
•
•
•
•
•

nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.
nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.
nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov.
nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø.
nr. 19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs.
Hede.
• nr. 218 Hammer Bakker, østlig del.
Status pr. maj 2014
Aktuelt natura 2000 projekt: De Himmerlandske Heder
Vesthimmerlands og Aalborg kommune udfører i år et
større plejeprojekt på de Himmerlandske Heder. Ved
hjælp af meget artstilpassede plejetiltag såsom afbrænding, skrælning og høslet skal projektet blandt andet
sikre og forbedre naturtilstanden og sætte fokus på artspleje af dagsommerfuglen Hedepletvinge og naturtypen
”Indlandsklitter med lyng og visse”.
Projektarealerne ligger i Natura 2000 området ’Lundby
Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede’ og tiltagene vil bidrage væsentligt til målopfyldelse af Natura
2000 direktiverne. Området rummer med sine ca. 940
ha mange spændende og specielle naturtyper og arter.
Fx er de karakteristiske indlandsklitter levested for den
meget sjældne dagsommerfugl Hedepletvinge.
I marts afbrændte By- og Landskabsforvaltningen fem
ud af i alt ni planlagte mosaikafbrændinger. Mosaikafbrænding foretages typisk på mindre flader på 1-2 ha og
giver i modsætning til afbrænding af meget store flader
en større variation på heden.
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I løbet af året også arbejdes med forskellige former for
høslet. Plejen gennemføres i tæt dialog med lodsejerne
og under hensyntagen til de mange kulturspor i området.

Lille Vildmose EU LIFE-projekt

Lille Vildmose rummer unik natur og fantastiske muligheder for rekreative udfoldelser. Området blev gennem
Danmarks hidtil største landfredning fredet i 2007, og er
samtidigt udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (natura 2000) og Ramsarområde.
Kommunen er ved at gennemføre et naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose. Projektet gennemføres
som et 5-årigt partnerskabsprojekt med Naturstyrelsen
og Aage V. Jensens Naturfond med et samlet budget på
42 mio. Finansieringen sker primært gennem EU’s LIFE
-program til sikring af Fælleskabets truede naturværdier.
Af dette beløb bidrager Aalborg Kommunes med ca. 3
mio. kr.
De vigtigste tiltag er:
• Gendannelse af Birkesø på 130 ha.
• Vandstanden hæves på ca. 770 ha. med henblik på at
gendanne højmose.
• Den centrale del af området (Mellemområdet) bliver
indhegnet og i hegnet vil der blive udsat dels kronvildt finansieret gennem LIFE-projektet, dels elge
finansieret af Aalborg Kommune.
• Der afholdes mindst 20 offentlige ture i projektperioden.
• Der bliver opsat 2 udsigtstårne, informationstavler
og etableret en natursti. Desuden renoveres og nyetableres flere p-pladser i området.

Status pr. maj 2014
Projektet er inde i sin afsluttende fase, og alle anlægsarbejder forventes afsluttet i løbet af 2015. Det forventes, at anlægsarbejderne på det sidste store delprojekt
påbegyndes i sidste halvdel af 2014.
Det drejer sig om gendannelse af Birkesø på i alt ca. 130
ha. samt etablering af to store dæmninger langs nordkanten af den store Tofte Mose. Derudover forventes
det, at genopretningsprojektet i Paraplymosen i Lille
Vildmoses nordvestlige hjørne startes og afsluttes i
sidste halvdel af 2014. Området rummer mere end 100
lodsejere, så der er fortsat stor fokus på lodsejerdialog.
Et af de projekter, der i den kommende tid vil vække
mest opmærksomhed, bliver etablering af et ca. 30 km
langt hegn og udsætning af kronvildt og særligt elge i
den centrale del af Lille Vildmose-området.
Projektet er unikt i Danmark, idet elge for første gang
blive udsat i den vilde danske natur, og fordi der samtidigt vil være fuld og ubegrænset offentlig adgang til
området. Projektet gennemføres for at sikre områdets
pleje og dermed at sikre et stort vidtstrakt og åbent
landskab. Det forventes, at den første stolpe til hegnet
vil blive rejst i løbet af efteråret 2014, og de første elge
vil blive sat ud i løbet af 2015.

Spildevand i kolonihaver

Projektet om spildevand i kommunens kolonihaver er godt
i gang. Projektperioden strækker sig fra juli 2013 – juni
2018. I perioden vil der være tilsyn i samtlige havehuse,
hvor spildevandsforholdene vil registreres. Registreringer
kan danne grundlag for udarbejdelse af løsninger for den
fremtidige håndtering af spildevand i kolonihaver.
Kendetegnende for projektet er fokus på en bæredygtig
udvikling, hvor såvel økonomiske og sociale anliggender
som miljømæssige aspekter tages i betragtning. Som et
væsentligt bidrag til de sociale anliggender kan nævnes
adgang til information om udviklingen i projektet via
nyhedsbreve samt en god og konstruktiv dialog med
haveforeningernes formænd samt Kredsbestyrelsen.
Status pr. maj 2014
I løbet af vinteren har arbejdet været præget af juridiske
afklaringer og en vurdering af, hvordan haveforeningerne
med fordel kan grupperes i forbindelse med, etablering
af nye og godkendte spildevandssystemer.
Det er besluttet, at haveforeningen Draget skal danne
rammerne om et pilotprojekt. Draget er beliggende nær
vandindvindingsområde, og i et område præget af høj
grundvandsstand i nærhed til vandløb og beskyttet natur.
Arbejdet med løsningsmodellerne bliver i perioden april
– september 2014, afløst af tilsynsarbejdet i haveforeningern

Foto: Jan Skriver

33

Center for grøn omstilling
• Aalborg Commitments
• Aalborg Bæredygtighedsfestival 2014
• Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling NordDanmark
• Bæredygtig design inden for
byggevarer
• Økologi
• Grøn butik
• Grønne udviklingsplaner

Center for Grøn Omstilling

Center for Grøn Omstilling skal aktivt bidrage til at fremme den grønne omstilling i Aalborg. Center for Grøn
Omstilling er en paraply over de projekter, som omhandler bæredygtighed og partnerskaber. Centret skal bl.a.
i praksis udmønte nogle af de indsatser, som er i Kommunens Klimastrategi og Bæredygtighedsstrategi. Dette
arbejde understøtter i øvrigt også de forpligtigelser
Aalborg Kommune har – som følge af Aalborg Commitments.
Center for Grøn Omstilling har særlig fokus på 3 områder:
• Bæredygtig erhvervsudvikling
• Bæredygtig by – og boligudvikling,
• Grøn adfærd
I det følgende vil være en beskrivelse af de indsatser, der
allerede er i gang i Center for Grøn Omstilling.
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Aalborg Commitments

Aalborg Kommunes internationale bæredygtighedsarbejde, bedre kendt som Aalborg Commitments, er
forankret på en ny europæisk webportal under navnet,
www.sustainablecities.eu. Portalen har til formål, at
guide europæiske byer i arbejdet med bæredygtighed,
både ved at fremhæve de vigtigste redskaber der kan
bruges, og ved at skabe en platform, hvor byerne kan
dele viden og erfaringer. Projektet er med til at tydeliggøre og forstærke Aalborgs brand som europæisk
fyrtårn inden for bæredygtighed.

Aalborg Bæredygtighedsfestival
2014
For at skabe en større synlighed om de mange projekter
og initiativer i Aalborg Kommune med relation til bæredygtighed blev der i september 2013 for første gang
afholdt en Bæredygtighedsfestival i Aalborg. Formålet
med Bæredygtighedsfestivalen var at orientere bredt
om de mange bæredygtighedsinitiativer, der foregår i
Aalborg Kommune og samtidig åbne op for et partnerskab med borgere, uddannelsesinstitutioner, NGO’er osv.
Det blev en stor succes, så derfor afholdes der igen i år
en Bæredygtighedsfestival.

Kom og vær med!
Bæredygtighedsfestivalen inviterer igen alle med på
den bæredygtige scene, så alle har mulighed for at vise,
hvad de kan inden for bæredygtighed. Der er allerede nu
deltagelse fra bl.a. Universitetet og andre uddannelsesinstitutioner, folkeskoler, Regionen, detailhandlen, virksomheder, forskellige organisationer og netværk samt
rigtig mange frivillige. Desuden er Kommunen selv bredt
repræsenteret fra forvaltningerne og forsyningen – både
med medarbejdere, ledere og det politiske niveau.

Status pr. maj 2014:
• Der er afholdt 2 inspirationsmøder, hvor alle var velkomne til at deltage og komme med idéer og input til
festivalen. Der har samlet deltaget over 100 personer
til de to møder.
• Der er etableret en ”tænketank”, hvor der er repræsentanter fra hver forvaltning, med det formål at
sikre forankring i hele kommunen.

Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBEN) samarbejder med 60 medlemsvirksomheder omkring bæredygtighed og CSR indenfor videndeling, projekter og nye grønne forretningsmodeller.
Netværket står på tærsklen til at blive etableret som
forening. Rådmand Lasse P. N. Olsen og Byrådsmedlem
Lasse F. Jensen deltager i den politiske styregruppe,
som formelt overgår til en bestyrelse efter en stiftende
generalforsamling.

Strategisk bæredygtighed falder i god jord
Fra efteråret 2013 har der været et særligt fokus på den
strategiske dimension hos virksomhederne. NBEN har
kørt et forløb om ”Strategiske Planer for Bæredygtig
Forretningsudvikling”, hvor virksomhederne har deltaget
i inspirationsgrupper for at videreudvikle deres individuelle strategiske arbejde med bæredygtighed.
Virksomhedsgrupperne gav nogle interessante forløb.
Processen blev styret af konsulenter, som virksomhederne selv valgte. Virksomhedernes villighed til åbent at
diskutere og udfordre hinanden blev gennemført med
stor succes. Virksomhederne har efterspurgt et lignende
forløb til andre temaer, der arbejdes videre med.
Status pr. maj 2014
• Der er gennemført en række succesfulde netværksaktiviteter bl.a. møder i november 2013 og maj 2014
hos henholdsvis Aalborg Lufthavn og Hjørring Kommune, hvor temaerne var: ”Bæredygtig innovation”
og ”bæredygtig leverandørstyring og partnerskaber”.
• Der er gennemført forløb for 20 virksomhedsledere
om ”Strategiske Planer for Bæredygtig Forretningsudvikling”.

Stor succes med kontaktskabelse mellem erhvervslivet og nyuddannede
Et større indsatsområde i NBEN er kontaktskabelsen
mellem virksomhed og studerende/ledige. Det har vist
sig, at NBEN kan agere som formidler og lave det rigtige
match for begge parter. Derfor har NBE bl.a. brugt
ressourcer på at deltage på dette års Karrieremesse i
Gigantium, hvor nyuddannede og studerende får en snak
med virksomheder.
For nyligt har en studerende fra AAU allerede fået job
hos en NBEN-virksomhed til efteråret 2014, når vedkommende er færdig med sit speciale hos den pågældende
virksomhed. NBEN skabte kontakten mellem de to
parter.
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Bæredygtigt design inden for
byggevarer

I maj 2013 blev projektet ’Ecodesign for the Construction Industry’ (EDECON) igangsat. Formålet med projektet er at sætte fokus på bæredygtighed i byggeindustriens produkter. Projektet er et samarbejdet mellem
NBEN og NordDanmarks EU-kontor. Det er NordDanmark EU-kontor, der er projektkoordinator, og som skal
sikre, at i alt 1000 virksomheder i 6 europæiske lande
bliver gennemgået med henblik at skabe mere fokus på
bæredygtighed.
Status pr. maj 2014
Fra vinteren 2013/14 er der igangsat EDECON virksomhedsmøder, og indsatsen intensiveres over de kommende måneder, hvor 30 virksomheder besøges i Aalborg.
Hele projektet forløber indtil udgangen af 2014.

Økologi

I kommunens bæredygtighedsstrategi er det et mål, at
kommunens andel af økologiske fødevarer skal være
mindst 60% i de kommunale kantiner, køkkener og daginstitutioner i 2020.
Status pr. maj 2014
• I foråret 2014 er et undervisningsforløb i økologi på 7
dage for 170 af køkkenpersonaler afsluttet.
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Yderligere understøttelse af projektet:
• Kommunen har fået en indkøbsaftale for fødevarer
i februar 2014, hvor indkøb af mælk og mel er 100%
økologisk.
• Kommunen er i gang med at lave en madspildsanalyse for plejehjemmene.
• Kommunen er ved at lave en energigennemgang af
i første omgang storkøkkenerne med henblik på en
optimering af energi- og varmeforbrug, samt affald.

Grøn Butik

Der er ca. 100 grønne butikker i Aalborg Kommune og
samarbejdet med detailhandlen er en del af Aalborg
Kommunes Bæredygtighedsarbejde. Det er målet, at der
med udgangen af 2015 skal være 200 grønne butikker.
Hvad er Grøn Butik?
Grøn Butik er en frivillig landsdækkende miljømærkning,
som små såvel som store butikker, restauranter, selvstændige, kædebutikker kan blive en del af. Ordningen
er gratis, men til gengæld forpligtiger man sig på, at
arbejde med bæredygtighed.
Status pr. maj 2014:
Der er stor interesse for Grøn Butik, og processen med
at nå de 200 butikker er igangsat.

Grønne udviklingsplaner

Kommunen har i samarbejde med landboforeninger
igangsat projektet grønne udviklingsplaner. Projektet er
delvis finansieret af EU-midler. Formålet med projektet
er at udvikle landbruget i en mere bæredygtig retning. I
praksis skal der udarbejdes grønne udviklingsplaner for
konkrete landbrug.
Den grønne udviklingsplan skal beskrive landbrugets
muligheder og konkrete ønsker for udvikling i en
bæredygtig retning. Der skal arbejdes med konkrete
tiltag i forhold til fremme af natur og miljø, det kan for
eksempel være ændret drift af markarealer og dermed
mindre udvaskning af næringsstoffer, mere natur i form
af insektvolde eller andet, afgræsning af naturarealer,
mindre energiforbrug, genanvendelse af ressourcer, anvendelse af gylle til biogas og meget andet. Tanken er, at
der gennem projektet udarbejdes et koncept for grønne
udviklingsplaner, som er så attraktivt at dette også kan
tilbydes landmændene efter projektets afslutning.
I tilknytning til grønne udviklingsplaner er det tanken,
at der oprettes et netværk for landbrugene, hvor det
gennemgående tema vil være bæredygtighed. Formålet
med netværket er at understøtte, motivere og udveksle
erfaringer om arbejdet med at udvikle landbrugene i en
bæredygtig retning.
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Forsyningsplanlægning
• Varmeplan
• Vandforsyningsplan
• Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
• Spildevandsplan
• Affaldsplan

Varmeplan

Varmeplanen for Aalborg Kommune gælder ikke for en specifik periode, men revideres løbende i form af projektforslag.
Der er afsat midler til revision og opdatering af den eksisterende varmeplanlægning for Aalborg Kommune.
En revideret varmeplan for Aalborg Kommune vil ikke
have retsvirkning over for borgerne, men er alene
vejledende. Planen er et godt værktøj for kommunen i
forbindelse med godkendelse af projektforslag samt til
at påvirke udviklingen i retning af en mere bæredygtig
varmeforsyning.
Status pr. maj 2014
Byrådet har den 22. april 2013 godkendt Varmeplan
Aalborg 2030, fase 1 - afgrænsningen af det centrale
kraftvarmeområde.
Byrådet har efterfølgende den 16. december 2013
godkendt principper for konvertering af individuelle
naturgasområder mv. og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber samt fastlagt prioriteringsrækkefølgen
for de områder, hvor der kan etableres forsyning med
central kraftvarme.
Udbygningen med central kraftvarme forventes at kunne
gennemføres over en periode på ca. 5 år afhængigt af
interessen i de respektive områder.
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Arbejdet med fase 2 og 3 af Varmeplan Aalborg 2030 er
igangsat primo 2014.

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan 2013-2024 er vedtaget af byrådet
den 7. oktober 2013.
Det er Aalborg Kommunes målsætninger:
• At sikre, at alle borgere såvel i by som på land har lige
mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet
med en høj forsyningssikkerhed og til en rimelig pris.
• At sikre, at forsyningen af drikkevand i kan ske på
grundlag af rent og urenset grundvand, og at vandspild begrænses mest muligt.
Status pr. maj 2014
Et af vandforsyningsplanens miljømål omhandler de
almene vandværkers sikring af vandkvaliteten ved at
forebygge forureningshændelser. Til det formål er der
udarbejdet et inspektionsskema , som vandværkerne
skal bruge ved indvendig og udvendig kontrol af rentvandstanke.
Der er ligeledes udarbejdet et tjekskema som vandværkerne skal bruge til at sikre deres anlæg mod skybrud og
stigende vandstand.
Der arbejdes på at etablere et samarbejde mellem vandværkerne i Nibe-området omkring etablering af sikkerhedsforbindelser, så vandværkerne kan forsyne hinanden
i nødsituationer.
Miljømålet grundvandsbeskyttelse skal opnås ved, at
vandværkerne gennemfører initiativerne i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse. Dette skal primært ske
via deltagelse i grundvandssamarbejder.
Vandforsyningsplanen kan ses på www.forsyning.dk.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Beskyttelse af grundvandet kræver ekstra omtanke,
fordi vores grundvand ikke er særlig godt beskyttet fra
naturens hånd.

Der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
og indvindingsoplande til almene vandværker, der er
sårbare overfor nitrat eller pesticider. Indsatsplanerne
indeholder de initiativer, der er nødvendige for at sikre,
at forsyningen med drikkevand kan ske på grundlag af
rent og urenset grundvand.
Status pr. maj 2014
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst har været i offentlig høring, og forventes vedtaget af
byrådet i efteråret.
For øjeblikket arbejdes der på indsatplaner i følgende
områder:
• Aalborg Sydvest
• Tylstrup
• Hals (revision af eksisterende plan)
De gældende indsatplaner for grundvandsbeskyttelse kan ses
på www.forsyning.dk.

Spildevandsplan

Spildevandsplanen er som udgangspunkt en 4-årig plan.
Den gældende spildevandsplan, Spildevandsplan 20082019, er vedtaget af byrådet den 19. maj 2008.

Det må forventes, at der tidligst kan foreligge en generel
revision af Spildevandsplan 2008-19 i begyndelsen af
2016. Der er behov for at gennemføre en række større
og mindre ændringer/ajourføringer af Spildevandsplan
2008-19 via et tillæg til spildevandsplanen.
Der er udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen som primært drejer sig om præcisering af separatkloakeringsstrategien og ajourføring og præcisering af
administrativ praksis. Forslaget er i offentlighøring i 8
uger, fra ultimo april til medio juni 2014.
Kloakeringen af sommerhusområdet Hals-Hou er i fuld
gang. Spildevandsplanarbejdet for de første 3 etaper,
ca. 1.000 af de knap 4.000 sommerhuse i området, er
på plads. På baggrund af de erfaringer, der er gjort i
forbindelse med kloakeringen af de første etaper, er der
foretaget en justering af proceduren for gennemførelsen af kloakeringen af den resterende del af
sommerhusområdet, etaperne 4-10. Den justerede
procedure medfører, at der fremadrettet kun udarbejdes ændringer af spildevandsplanen for at tilvejebringe
ekspropriationsgrundlag for kloakanlæggene.
Spildevandsplanen kan ses på www.forsyning.dk.

Affaldsplan

Den gældende affaldsplan - Affaldsplan 2008-2016 - blev
udarbejdet for at sikre en harmonisering på affaldsområdet. I 2010 blev der lavet et tillæg til planen, som dermed
udgør den samlede affaldsplan for Aalborg Kommune.
Regeringen har længe varslet, at der kommer en ny
national ressourcestrategi, som skal ligge til grund for
en revision af affaldsplanen. Når ressourcestrategien er
kendt, fastlægges forløbet for Aalborg Kommunes nye
affaldshåndteringsplan.
Status pr. maj 2014
Miljø- og Energiforvaltningen er pt. ved at udarbejde
en ny affaldshåndteringsplan, som skal træde i kraft
den 1. januar 2015. Udvalget har i marts 2014 godkendt
målsætningerne til planen som foreløbigt plangrundlag.
Kommunen vil gøre en indsats for at opnå regeringens
mål om en genanvendelse på 50% i 2022. Skal dette
nås skal der gøres en stor indsats for at indsamle mere
genanvendeligt affald som eksempelvis plast og metal
ved husstandene, ligesom indsamling af organisk materiale kan blive aktuel, når de teknologiske muligheder er
tilfredsstillende. Desuden lægges der op til, at serviceniveauet hos husstandene skal revurderes. Det kan
bl.a. betyde, at affald fremover udelukkende indsamles
i spande, ligesom der kigges på spandenes størrelse og
hvor hyppigt de skal tømmes.
Affaldsplanen findes på www.skidt.dk.

Status pr. maj 2014
Spildevandsplan 2008-2019’s initiativer er i fuld gang
med at blive implementeret.
Den generelle revision af spildevandsplan 2008-19 afventer vandplanernes færdiggørelse, herunder byrådets
gentagne behandling af den kommunale vandhandleplan.
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Kortet viser de steder, hvor kommunen har byggegrunde
til salg. De blå er erhvervsarealer og de røde er boligarealer.
De to diagrammer viser hvor mange m2 vi har til salg til
hhv. bolig- og erhvervsformål lige nu - fordelt på type.

Nøgletal om kommunens
ejendomme
•
•

•

Aalborg Kommune ejer ca. 5% af kommunens geografiske areal.
AK Arealer administrerer knap 4% af kommunens
samlede geografiskeareal eller ca. 44.868.000 m2.
Det svarer til arealet af 5.440 internationale fodboldbaner.
Størstedelen af arealerne er naturområder, parker,
pladser og veje. En mindre del af arealerne skal kommunen ikke selv bruge. De bliver solgt løbende, til byog erhvervsudvikling.

Antal m2 til salg til erhverv
300000
250000
Hele antal m2

Ledige
arealer til
erhvervsog boligformål

AK Arealers grundsalg

200000
150000
100000

Antal m2 til salg til erhverv

50000
0
Industri

Kontor, klinik og Håndværk, lager
centerformål
og mindre
industri
Erhvervstype

Antal m2 til salg til boligformål
Hele antal m2

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Antal m2 til salg til boligformål

Boligtype
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Pandrup
Klokkerholm
Tylstrup

Kås
Moseby

Krogen

Birkelse

Sulsted

Nørhalne

Aabybro

Vestbjerg

Vadum

Arentsminde

Vodskov

Halvrimmen
Øster Svenstrup

Langholt

Brovst

Skovsgård
Torslev

Dronninglund

Biersted

Bratbjerg
Tranum

Hjallerup

Grindsted

Ulsted

Nørresundby
Gjøl

Hammershøj

Gandrup

Østerby
Aalborg

Attrup

Klarup

Frejlev

Gug

Sønderholm

Visse
Nibe

Øster Sundby

Storvorde
Hals

Gistrup

Sejlflod

Dall Villaby
Godthåb

Gudumholm

Svenstrup

Mou

Ferslev
Ellidshøj

Vaarst

Kongerslev
Sørup
Støvring

Blenstrup
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Oversigt
over
lokalplaner
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Igangværende
Lokalplannr.

Lokalplannavn

10-011

Ophævelse af lokalplan 10-011, Etageanvendelse, Aalborg Midtby

4-1-109

Blandet bolig og erhverv, Østre Allé 91, Vejgård

1-1-113

Overdækning af Jomfru Ane Gade, Aalborg Midtby

4-1-110

Tech College, udbygning, Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej, Vejgård

1-1-115

Boliger og erhverv, Kjellerupsgade 12 og 14, Aalborg Midtby

4-2-111

Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken, Grønlandskvarteret

1-1-116

Boliger og erhverv, Østerbro 7, Aalborg Midtby

4-2-112

Boliger og erhverv, Grønlands Torv (Letbanen), Grønlandskvarteret

1-1-118

Boliger, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Aalborg Midtby

4-3-103

Boliger og rekreativt område, Gug Alper, Gug

1-1-120

Boliger og erhverv, Østre Alle-Sønderbro-Bødkervej, Aalborg Midtby

4-4-111

Novi 9, Kontorer og forskning, Universitetsområdet

1-2-109

Nordhavnen, Havnegade, Nørresundby Midtby

4-6-104

Boliger, Blåkildevej, Smedegård

1-2-112

Boliger, Lindholm Brygge 9 og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

4-7-101

Boliger nord for Rønbjergkrogen, Nr. Tranders

1-3-110

Boliger mm. Poul Paghs Gade Skole, Vestbyen

4-10-101

Boliger, Sønder Tranders Bygade, Landområde Øst

1-3-111

Boliger og erhverv, Vesterbro/Kirkegaardsgade/Hasserisgade, Vestbyen

5-1-103

Boliger og butik, Ellehammersvej, Vadum

1-4-108

Havneparken, Beddingen/Nyhavnsgade, Østre Havn, Ø-gadekvarteret

5-2-105

Boliger, Vodskov Enge, Vodskov

1-4-109

Værftsarealet, Bedddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret

5-2-106

-Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov

2-2-105

Erhvervs- og butiksområde til særlig pladskrævende varegrupper, Loftbrovej, Nørre Uttrup

5-2-107

Område til butik og erhverv, Vodskovvej og Følfodvej, Vodskov

2-4-102

Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm

5-9-104

Nymarksminde, Farm Park, Vestvej, Landområde Nord

2-4-105

Boliger, Thistedvej 119-121, Lindholm

5-9-105

Rærup affaldsdeponi, Landområde Nord

3-2-103

Undervisning, institutioner m.v, Gammel Kærvej, Hobrovejkvarteret

6-2-102

Boliger og erhverv, Hammerværket, Godthåb

3-3-109

Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris

1-3-111

Boliger og erhverv, Vesterbro - Kirkegårdsgade - Hasserisgade, Vestbyen

3-3-110

Boliger, Bygaden 44-50, Hasseris

6-2-103

Boliger nord for Danegården, Godthåb

3-4-102

Vestre Fjordpark, Mølholm

6-5-101

Boliger, Nørholm Villavej, Nørholm

3-4-103

Heliport ved renseanlæg Vest, Mølholm

10-1-104

Boliger, (Nibe Rådhus), Strandgade, Nibe

3-5-103

Boliger, Sofiendal Enge, Sofiendal

10-1-106

Boliger, Det gamle Nibe Sygehus, Sygehusvej 14, Nibe

3-6-107

Boliger, erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd, Skalborg

10-1-107

Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe

4-1-106

Boliger, Nørre Tranders Vej 69, Vejgård

10-6-101

Boliger, Engdraget, Højageren og Præstegårdsvej, Farstrup
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By- og Landskaborvaltningen
Stigsborg Brygge 5

Tlf. 9931 2000

9400 Nørresundby

www.aalborgkommune.dk

