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Konsekvensanalyse

Introduktion
Dette dokument indeholder analysen, af de konsekvenser forslaget til en
højhusbebyggelse, på hjørnet mellem Sohngårdsholmsvej og Universitets
Boulevarden, kunne have for Aalborg by og det omkringliggende område.
Forslaget til bebyggelsen er et resultat, af et udbud udsendt af Aalborg Kommune
i 2016, som dette projekt senere blev erklæret vinder af. Bebyggelsen introducerer
en ny fortættet randbebyggelse mod Universitetsboulevarden. Denne fortætning
har rygrad i udvidelsen af den offentlige transport i form af +BUS. Dette projekt
skal, som et nyt, urbant knudepunkt i den kommende buskorridor, styrke
og understøtte de bymæssige forbindelser og flows til bydelscenteret ved
Grønlandstorv og til de omkringliggende grønne områder, herunder især Den
gamle Golfbane.
I den følgende redegørelse sættes der fokus, på baggrunden for selve
højhusprojektet og hvordan det kan være med til at fremme byens liv. I den
efterfølgende konsekvensanalyse går man tættere ind, og ser på projektets
arkitektoniske og byplansmæssige indpasning i byen og de dertilhørende
fremtidige planer. Projektet vil i forhold til eksisterende forhold blive evalueret,
på punkter som byarkitektur, byrum og klima, med den hensigt at redegøre for
projektets konsekvenser for området.
Bemærk at alle illustrationer er fra konkurrencematerialet, hvor intet andet er
anført.
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Grønlands Torv

Projektet i dets kontekst (tegningen er ikke målbar) (Illustrationen viser det viderearbejdede projekt)
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Konsekvensanalyse
Bylandskab
Det følgende afsnit beskæftiger sig med projektets
indvirkning på Aalborgs bylandskab, i kraft af
beliggenheden og den arkitektoniske markering.

Troldehulen ligger ligeledes nord for og langs med
Kollegievej. Nord for Kollegievej vil den kommende
Parkby sammen med Magisterparken markere
den bymæssige fortætning ind mod Midtbyen.
Alle disse områder vil, i fremtiden bliver forbundet
til resten af byen igennem den kommende +BUS
forbindelse. Denne rute vil binde Universitetet
og det kommende Universitetshospital sammen
med Midtbyen - med omdrejningspunkt i krydset
markeret af højhusprojektet.

Placeringen
Baggrunden for projektet er, som nævnt tidligere,
resultatet af et vundet, udbud udsendt af
Aalborg Kommune, i forbindelse med planerne
for fortætningen af Sohngårdsholmsområdet.
Projektets placering er på Matr. Nr. 1ahq, på
hjørnet mellem Universitetsboulevarden og
Sohngårdsholmsområdet. Dette område er vigtigt
at markere da det vil markere ankomsten til de
tætte Aalborg by, lige inden man kommer ud over
toppen på Sohngårdsholmsbakken og har udsigt
over byen of fjorden.

Ansgars Kirke – 45m

Vor Frue Kirke – 42m

Sant Markus Kirke – 57m

Budolfi Kirke – 62m

Vor Frelseres Kirke – 63m
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Snit fra fjorden op til den nye bebyggelse, med koteangivelser for de forskellige bydele
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DLG Tårnet – 52m

Hedegaard Silo – 58m

Et stærkt karakteristika for Aalborg by er
forbindelsen fra byens ydre kant og terrænets
hældning ned mod fjorden og byens centrum. Her
opnås et bredt panoramabillede ud over hele byen,
der giver et fint overblik. De nye høje bebyggelser
på havnefronten viser tydeligt Midtbyens øgede
fortætning, mens typologierne bliver mere åben
lav, jo længere man bevæger sig ud i periferien.
Terrænsnittet på side 5 viser forbindelsen fra
ankomsten fra syd, hvor man krydser de to høje
pejlemærker, Grøndlandstorvet og KOA, inden
man når toppen af Sohngårdsholmsbakken,
hvorfra der er udsigt ud over byen. På den måde
er KOA og Grønlandstorvet med til at markere en
ankomst til byen, før den åbner sig op foran en.
NORDKRAFT – 48m

Projektet kommer til at ligge imellem et par
af Aalborgs karakteristiske områder: Syd for
projektområdet ligger Grønlandstorv, der huser et
af byens højeste byggerier. Øst for er der adgang
til byens største grønne åndehul, Den gamle
Golfbane, der flyder ud i de grønne områder
omkring Aalborghus Kollegiet. Vest for området
ligger en af byens største gymnasiale uddannelses
institutioner, Aalborghus Gymnasium. De tre
institutioner, Center for døvblindhed og høretab,
Kollegievejens skole og daginstitutionen

Højhuset Grønlandstorv – 49m

KOA – 47m

Hotel Hvide Hus – 53m

Markering og pejlemærke

Universitetshospital Nord – 57m

Aalborg Tårnet – 55m

Larsen Waterfront – 50m

Musikhuskvarteret – 45m

Med sin beliggenhed kommer højhusprojektet til,
at markere ankomsten til det nye tættere Aalborg.
Med de igangværende planer om en fortætning,
af de tidligere industrielt prægede områder, i
det sydlige Aalborg som Godsbanearealerne,
Håndværkerkvarteret og Eternitten, kommer den
nye hjørnebebyggelse til at være det første møde
med det nye fortættede Aalborg.

Højhuset vil stå på modsatte side af
Universitetsboulevarden i forhold til højhuset på
Grønlandstorvet. De to høje bebyggelser på 15 og
16 niveauer vil få en slags portvirkning på tværs
af vejen, og sammen markere et vigtigt trafikalt
knudepunkt i krydset. Dette kan især ses, hvis
man færdes af Universitetsboulevarden fra den
vestlige side og ud mod universitetet. Her kan de
to bygninger ses på hver sin side af vejen, hvor de
indrammer boulevarden.

Konsekvensanalyse

Visualisering 1 - Bebyggelsen set fra nord Efter toppen på Sohngårdsholmsvej vil byggeriet markere slutningen
på det fortættede Aalborg, og virke som pejlemærke for den megen cykeltrafik, der kommer op ad bakken og til
venstre ad Universitetsboulevarden.

Visualisering 2 - Bebyggelsen set fra syd Færdes man af Sohngårdsholmsvej fra syd vil man se KOA-byggeriet, der
markerer hjørnet af den gamle golf park, og overgangen til den tætte by, der vil være udsigt over efter man har
passeret byggeriet. Toppen af højhuset på Grønlandstorvet kan ses i højre side af billedet.
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Visualisering 3 - Bebyggelsen set fra øst Her markerer bebyggelsen slutningen på det store grønne område, den
gamle golf park, inden man kører ind i byzonen. Derudover bliver hjørnet, hvor man vil dreje til højre ned mod
centrum markeret. Magisterparken kan ses til højre i bagrunden af billedet.

Visualisering 4 - Bebyggelsen set fra vest Her ses de to karakteristiske bygningsvoluminer i form af KOA og
højhuset på Grøndlandstorvet, der daner et effektfuld port motiv. Knudepunktet omkring Grønlandstorvet,
gymnasiet og bytorvet med +BUS-forbindelsen markeres tydeligt.
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Arkitektur, skala og kontekst
Det følgende afsnit vil beskæftige sig med
projektets arkitektoniske indvirkning; først i
projektets nærmiljø og i den nære kontekst –
dernæst hvordan projektet vil indgå i byens
skyline.

Arkitektur i nærmiljøet
Byudviklingen langs den kommende +BUS
forbindelse er planlagt som en bymæssig fortættet
korridor, der løber langs Sohngårdsholmsvej
og drejer ud ad Universitetsboulevarden mod
det nye Universitetshospital. Fortætningen af
området er affødt - og understøttet - af +BUS
forbindelsens øgede kollektive trafikservice. De
brede veje og boulevarder inviterer sammen med
Den gamle Golfbane til en bymæssige fortætning
med en grøn og parkagtig karakter. Krydset ved
Grønlandscenteret bliver omdrejningspunktet
for den bymæssige korridor, der forstærker
centerdannelsen på Grønlandstorvet. Det øgede
flow af mennesker, der bor i de fortættede
bebyggelser, og som færdes via den kollektive
trafik, i biler, på cykler og som gående, vil
understøtte livligheden og give en ny puls til
området. Via mange stiforbindelser giver de brede
grønne boulevarder og Den gamle Golfbanes
vidtstrakte parkområde lys, luft og rekreative
muligheder til den omdannede bydel.
Bebyggelsen er en fortættet komposition af en
karré i varierende højder og et tårn placeret på en
base. Som en skulpturel enhed på det trafikerede
hjørne vil bebyggelsen fremstå som et entydigt
pejlemærke i byens skyline - og i bydelen være en
højdemæssig pendant til højhuset på Grønlands
Torv og til Magisterparkens højhus - på længere
sigt formentlig en af flere høje byggerier i området.
De fleste eksisterende nabobebyggelser er dog
forholdsvis lave og derfor gradueres byggeriets
skala med de tre elementer: base, karré og tårn.

Basen
Byggeriet består af en toniveaus base med butik,
erhverv og parkering, hvorpå der placeres en
boligkarré/ gårdbebyggelse sammenbygget med
et boligtårn. Bebyggelsen er tilbagetrukket fra

Side 8

Kollegievej, hvorved skyggen fra tårnet er søgt
reduceret, med en placering i det nordvestlige
hjørne af karreen. Intentionen er, at naboer og
egne beboere får mindst muligt gene fra skyggen.
De to base-niveauer fylder resten af grunden ud,
med den nederste niveau, på grundens laveste
kote, ”skubbet ind i” det stigende terræn mod syd
og sydøst, således det øverste baseniveau ligger i
øjenhøjde med Universitetsboulevarden.

Karréen
Karreen skyder op fra basen og aftrappes fra 7 til
4 niveauer over gårdrummet. I det nordvestlige
hjørne indgår tårnets nederste niveauer i
gårdrummet, som begrønnes. Karreen består
af fleksible ungdomsboliger, med adgang fra
svalegange. Disse svalegange indrettes med
opholdsarealer, og begrønnes for at skabe liv i
højden.

Tårnet
Det karakteristiske tårn er en let irregulær,
trekantet form, som er affødt af sammenbygningen
med den lavere karré. På afstand vil tårnet også
være let genkendeligt, hyldet i et facade-grid
med tegloverflade, hvis maskestørrelse afspejler
boligerne og dermed let kan aflæses i forhold til
menneskelige proportioner.
Boligtårnets sammenbygning med karreens
gårdrum understreges af nogle brede solterrasser,
som markerer det nordvestlige hjørne og danner
et vertikalt grønt gårdrum. Solterrasserne placeres
med 2 og 3 niveauer imellem, så der åbnes for
sol og dagslys - og samtidig gives mulighed for
udeophold i højden.
Der lægges vægt på gedigne kvalitetsmaterialer,
der vil patinere smukt, og som i fortrinsvis
naturlige farver skal signalere en varm og hyggelig
stemning og fremme et tilhørsforhold for beboere
i hele området. I forlængelse af dette undgås
reflekterende materialer i facaderne, og solceller
placeres på tårnets vandrette tag for at undgå
gener for nabobebyggelserne.

Konsekvensanalyse

Bebyggelsens indre opholdsarealer er grønne, både
i gårdniveau og i højden. Denne begrønning er en
central del af bebyggelsens arkitektoniske fremtoning,
og samtidig også en reference til bebyggelsens samt
Aalborgs bæredygtige profil. Tagene på karreen
begrønnes også, mens taget på tårnet udnyttes til
placering af solceller. Disse solceller vil blive monteret
med en lav hældning for at undgå refleksions gener for
naboerne.

Grønt element

Isometrisk afbildning af bebyggelsen set fra sydvest.
Side 9

Visualisering af tårnets nedbrud af skala og mødet med gadeniveau
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Skyline

Ansgars Kirke – 45m

Vor Frue Kirke – 42m

Sant Markus Kirke – 57m

Budolfi Kirke – 62m

Vor Frelseres Kirke – 63m
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DLG Tårnet – 52m

NORDKRAFT – 48m

Højhuset Grønlandstorv – 49m

KOA – 47m

Hotel Hvide Hus – 53m

Universitetshospital Nord – 57m

Aalborg Tårnet – 55m

Larsen Waterfront – 50m

Musikhuskvarteret – 45m

Et projekt med den højde (op til 50 m) vil have
indflydelse på byens skyline. Aalborgs skyline er i
høj grad et identitetsskabende element for byen,
og et element under udvikling. I kraft af byens
topografi, med de karakteristiske bakker og ådale,
viser Aalborg sig som en by med flere lokale
skylines – som tilsammen giver byen den helt
særlige profil. På Sohngårdsholmsbakken findes
i dag allerede et par høje byggerier, Højhuset på
Grønlandstorv og Magisterparkens højhus, der
begge markerer områdets profil – især set fra
syd og vest f.eks. fra Østerådalen og Indkildevej.
Her vil såvel KOA projektet som den kommende
Parkby blive en del af den lokale skyline – hvor
særligt højhuset på Grønlandstorv og KOA vil få
en portvirkning omkring det store vejkryds ved
Universitetsboulevarden.

Hedegaard Silo – 58m

Det nedenstående snit viser en række af Aalborgs
karakteristiske silhuetter i bybilledet, både den
historiske by, levn og omdannelser fra den gamle
industrielle by, det forrige århundredes blok
bebyggelser og de nyere tilføjelser. Placeringerne
af de forskellige byggerier er selvfølgelig værd
at tage med i betragtningerne, hvor mange af
kirkerne er placeret i den gamle bykerne, og de
nyere bebyggelser hovedsageligt ligger langs
havnefronten. Her skal det nævnes at placeringen
af KOA projektet, hverken kan ses fra fjorden eller
karambolerer med de historiske kirkespir i den
gamle bydel.
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I øst facaden mod Aalborghus Kollegiet synliggøres de to niveauer med parkering. Bindes sammen med
resten af bebyggelsen, med en mere åben behandling af facaderne. Dette kan f.eks. gøre igennem et
åbent forbandt, der efterfølgende kan begrønnes. Dette nedbrud af bygningsvolumet vil både danne
en ”base effekt” for projektet, samt bryde projektet ned til en mere menneskelig skala ved at nedbryde
Limfjorden
– kote 0
facadeudtrykket.
Til sidst er facaden også et identitetsskabende element for bygningen og ikke blot
”endnu et beton parkeringshus”.
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Konsekvensanalyse
Byrumskvalitet
Bebyggelsens arkitektur og skala markeres
på flere niveauer - på afstand med sin højde
og komposition, på nærmere hold med sin
disponering, sit materiale- og farvevalg - og helt
tæt på med indretning, detaljer og de valgte
materialers taktile oplevelser og stemninger.
Samtidig er den blandede anvendelse med aktive
publikumsrelaterede funktioner i de nederste
niveauer og boliger på de øvrige niveauer, en
vigtig del af bebyggelsens fremtidige urbane
succes. Det følgende afsnit vil beskrive, hvilke tiltag
det er lavet for netop at opnå dette mål.
På niveau 1, let hævet over
Universitetsboulevarden, er bytorvet det aktive
tilskud til det offentlige byrum - med mulighed
for ophold og aktivitet både for husets og
bydelens beboere og for forbipasserende.
Den landskabelige trappe er en blanding af
beplantning og belægning med mulighed
for ophold på de store trin. Dette er med
til at opløse kantzonen og smelte byen og
bebyggelsen sammen. Den landskabelige trappe
vil være integreret med ramper, for at skabe
tilgængelighed for alle brugere.
Der skal især i de offentligt tilgængelige områder
såvel som de private etableres effektiv LEDbelysning, dette gøres for at skabe et trygt
miljø for alle brugere. Belysningen skal især
have fokus på passager, indgangspartier o lign.
Ydermere vil der fordi alle adgangsveje samles i
to punkter i bebyggelsen være mulighed for at få
bebyggelsens beboere til at mødes og interagere
både ved ankomst til og fra boligen, men også
ved placering af postkasser. En anden effektiv

faktor i forhold til at skabe tryghed er brugen af
synoptikon (passiv overvågning da alle beboere
kan have øjne på gårdmiljøet), hvor fællesskabet
skaber en naturlig overvågning af det offentlige
rum. Ved blandede funktioner i bebyggelsen er
der hele tiden liv, og derved overvågningen hele
dagen rundt.
Ankomsten til området vil blive ledet af tårnet,
der fungerer som pejlemærke for mødestedet
samt den nærliggende +BUS station. Når man
kommer tættere på bebyggelsen kan det ses,
hvordan tårnets facade løber sammen med
base og karré, og hvordan tårnet bliver ”landet”
på basen. Herved bliver den bragt ned i en
menneskelig skala, dette er yderligere forstærket
igennem det taktile og relieffet i facaden, der
har menneskelige proportioner. Placeret let
hævet, men stadig i øjenhøjde ud mod krydset,
skaber det nye bytorv via landskabstrappen en
fri forbindelse for fodgængere og cyklister, der
færdes ind igennem bebyggelsen og videre ud
i området. Med sit miks af trappe- og siddetrin,
rampe og beplantning skaber landskabstrappen
både opholdsmuligheder og en fri forbindelse til
butikkerne og cafeen, der ligger ud til bytorvet
med deres tilbagetrukne facader.
Til sidst giver placeringen af torvet i forhold
til tårnet en høj grad af direkte sollys, især om
eftermiddagen og aftenen. Det gælder endda
også om vinteren, hvor solen kan komme
ned af Sohngårdsholmsvej fra syd. Yderligere
bemærkninger omkring sol- og skyggeforhold kan
findes under afsnittet af samme navn.

Bytorvet set fra Universitetsboulevarden, hvor landskabstrappen ”vokser sammen” med
fortovet, og inviterer byen borgere ind i bebyggelsen.
Side 12
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bolig

bytorv

butiksarkade

parkering

Hævet fra gaden finder man bytorvet i direkte forbindelse med butikkerne

Den åbene butiksarkade danner base for
beboelsesdelen, og henvender sig til alle
åben butiksarkade
byens borgere

Bytorvet ligger i direkte forlængelse af den
landskablige trappe

bytorv

Projektets sydlige facade med landskabstrappen som det første man møder
Side 13
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Samfundsøkonomi
Projektets indflydelse i lokalområdet vil få stor indflydelse på den sociale
sammensætning. Dette sker bl.a. igennem programmeringen af projektet, der
består af flere forskellige funktioner samt en blandet boligsammensætning.

Social katalysator
Ved at aktivere de nederste niveauer af bebyggelsen med sociale
erhvervsfunktioner, som cafeen aktiveres bebyggelsen og fungerer som
samlingspunkt. På samme måde bruges de udearealer der placeres i
gadeniveau, der i kombination af orientering, solorientering, offentlig
transport, pejlemærker, butikker og cafe, i allerhøjeste grad vil blive et
socialt mødestedfor hele bydelen – der igen vil understøtte det eksisterende
bydelscenter ved Grønlandstorv.
Projektets integration med handelsmuligheder vil også være med til at
forbedre forholdene for lokalsamfundets beboere. Dette gælder både en
stor dagligvarebutik indbygget i byggeriets base, der har stor indvirkning
på de fleste borgeres dagligdag, samt integrationen af en række mindre
handelslokaler i gadeniveau, der bringer liv i bybilledet.

Beboersammensætning
Projektets miks af lejlighedstyper bidrager positivt til diversiteten i
beboersammensætningen, både i lokalsamfundet men også isoleret set på
bebyggelsen. Boligerne i bebyggelsen er sammensat både af almene og
private lejligheder. De private lejligheder er placeret i tårnets tre øverste
niveauer, og ligger på op til 150 kvm. De har fokus på ejeren/lejeren med et
større økonomisk råderum, og som ønsker en vis eksklusivitet, højt til himlen
og en tæt forbindelse til byen.
Den almene boligbebyggelse er inddelt i to grupper, hvor den første er en lille
studielejlighed. Her ligger fokus på at lave en fleksibel bolig, som kan huse
både par og enlige samt fungere som delevenlig lejlighed. Den anden almene
boligtype er indrettet som en større lejlighed, med plads til en familie. Disse
lejligheder er målrettet kommunens STAY-strategi, der har til formål at øge
fastholdensen af højtuddannede for at løfte vidensniveauet i det nordjyske
erhvervsliv.
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Mobilitet
Hårde trafikanter
Til og fra kørsel til bebyggelsen sker fra Kollegievej
i grundens nordøstlige hjørne. Her er adgang til
parkeringen på terræn ved dagligvarebutikken
samt videre ind i husets parkering - på niveau
0 og 1. Varetilkørsel til dagligvare butikken sker
under parkeringsdækket, hvorfra der er ensrettet
udkørsel langs skellet mod øst. I forbindelse
med byggeriet og +BUS-projektet etableres
et nyt lyskryds ved Kollgievejs udkørsel på
Sohngårdholmsvej.

ad stier, gennem porte, over torve og lyskryds.
KOA’s egne beboere bevæger sig både horisontalt
og vertikalt – fra deres lejligheder ned over
terrasser til gårdrummet og videre ned og ud
på torv og fortov gennem slip mellem karreens
fløje. Bygningen både beskytter og befordrer
trafikanterne. Oplevelsen af liv og trafik tænkes at
understøtte og anspore til intensiv og øget brug
at bydelens rum og tilbud - og for derved at kunne
opnå et af målene ved bydelens omdannelse.
Kollegievej

varer

Bløde trafikanter

P

Sohngårdsholmsvej

Separat fra den kørende trafik kan gående og
cyklende via trappe/rampe bevæge sig ind
gennem bebyggelsen på bytorvets niveau. Derved
skabes en tryg stiforbindelse fra Kollegievej
gennem bebyggelsen og videre over bytorvet og
vejkrydset - til +BUS-stationen og Grønlandstorvet.
Denne forbindelse supplerer fortovene langs
Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej,
som bindes sammen i bytorvet. Den landskabelige
trappe og rampe giver let adgang hertil samt til
cykelstierne langs Universitetsboulevarden. På
bytorvets niveau findes også cykelparkering flere
steder, bl.a. ved tårnets trappe, med let adgang for
beboerne.

P

bytorv

De kumulative effekter
Flow og trafik i og omkring KOA byggeriet
er tænkt på flere niveauer. Den kollektive og
gennemgående trafik flyder forbi uden for huset
på de brede veje og boulevarder. Imens siver
lokaltrafik i området – gående som cyklende –

Snit set mod Nord

arkade

Universitets B

Trafik Diagram

oulevarden

+BUS
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Bæredygtighed
Startskud til Grøn Udvikling
Med til et projekt der danner startskud for en ny bydelsudvikling, følger
der også muligheden om at starte en ny grøn dagsorden. Målet med dette
projekt har derfor været, at sætte fokus på flere aspekter af bæredygtighed:
Bl.a. understøttes bæredygtig mobilitet og social mangfoldighed. Bæredygtig
mobilitet som udspringer af den nye +Busrute og fortætningen langs denne
nye transportkorridor. Social mangfoldighed som viser sig i blandingen af
boligstørrelser og typer, butikker og offentligt tilgængelige by-kvaliteter.
Projektet arbejder desuden med, at drage naturen ind i en bymæssig kontekst
fra Sohngårdsholmsparken, skabe sociale mødepunkter både i gadeplan og i
højden.

Passive Strategier
De passive strategier er en højest effektiv måde at optimere byggeriets
energiforbrug. Helt lavpraktisk placeres installationer indenfor klimaskærmen,
for derved at undgå kuldebroer med gennembrydninger. Orienteringen af
bygningen samt åbninger i facaden er tilrettet, for at optimere det passive
varmetilskud, dog uden at overophedning opstår. Veloplyste rum i boligerne
er med til, at nedbringe behovet for kunstig belysning. Til sidst sørges
det for at klimaskærmen er velisoleret, for at nedbringe det overordnede
transmissionstab.

Begrønning
Begrønning af bygningen bidrager også til en øget bæredygtighed. Passivt
bidrager løv planter til afkøling og afskærmning, af facaderne i årets varmere
perioder, mens de i de koldere perioder lader det passive varmetilskud fra
solen slippe igennem. Inddragelsen af det grønne element i gårdrummet, på
terrasser og tagflader er også med til at forsinke regnfald, og kan i perioder
med store mængder regn aflaste kloaksystemerne.

Aktive Løsninger
For at opnå et miljømæssigt bæredygtigt projekt er det vigtigt at overveje de
aktive løsninger. Som et værktøj, til at nedbringe energiforbruget, indrettes
komplekset med behovsstyrret ventilation. Hver bolig er monteret med et
decentralt ventilationsanlæg, herved kan hver enkelt bolig få et tilpasset
og sundt indeklima. Dette betyder også kortere rørstrækninger dvs. et
lavere elforbrug til lufttransport, som i sidste ende reducerer bygningens
elforbrug. På tårnets tag monteres et solcelle system, til at bidrage positivt til
bygningens årlige energiregnskab.
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PLUS-ENERGI
i form af solcelleanlæg til
supplering af byggeriets elforbrug

PLACERING AF HØJ BEBYGGELSE

på grundens nordvestlige del,
så eventuelle skyggegener for
boliger og naboer reduceres

FOKUS PÅ VINDFORHOLD
og turbulæns i indretningen af
udearealerne særligt omkring
tårnet

FORTÆTNING
via bebyggelse i højden
bidrager til en bymæssig
fortætning og optimerer
udnyttelsen af grunden

KNUDEPUNKT
med nem og lettilgængelig
offentlig transport, som gør
dette mere attraktivt

FORSKELLIGARTEDE
FACADER
hvor skift i forbandt og
recesser bibringer en
menneskelig skala til
byggeriet

STAY-BOLIGER
som henvender sig til flere livsfaser
og flere generationer

FACADENEDKØLING
via semi-private altanhaver
samt begrønning af disse
SOLTERRASSER
Som et vertikalt grønt rum
trækkes gårdrummet med op
igennem bebyggelesen

GRØNNE TAGE
har manger fordele f.eks. som
en CO2-neutral bufferzone for
temperaturregulering inde i
bygningen samt for luftmiljøet
udenfor

CYKELBY-PROFIL
styrket ved velplaceret
cykelparkering og adgang til
boliger herfra til fremme for
bæredygtige transportmidler

LØFTET GÅRDMILJØ
er en rekreativ oase for
bygningens beboere og giver
samtidig alle lejlighederne en
skøn udsigt indadtil såvel som
udadtil

LOKALT MØDESTED
giver social sammenhæng,
hvor gæster og det
publikumshenvendte erhverv
signalerer åbenhed og giver
huset liv

GENNEMLYSTE
OPHOLDSRUM
giver et behageligt
dagslysniveau mange af
døgnets timer

BYGNINGSINTEGRERET
LANDSKAB
ved altaner, gårdmiljøer og
bearbejdningen ved bytorv
og rampe giver bygningen en
stærk visuel grøn identitet

AKTIVE FACADER
i butiks- og erhvervsniveau
samt omkring bytorv åbner
op og inkluderer området

KOMPAKTE BOLIGER
der egner sig både til
enkeltpersonslejligheder og
delelejligheder

NÆRMILJØET
bliver styrket socialt og
identitetsmæssigt af, at der er
flere funktioner i bygningen
f.eks. dagligvareforretning

GRØNT HJØRNE
i gadeplan og op
mod bytorvet, hvor
træbeplantning og
landskabsbearbejdning giver
et grønt præg til gaderummet
og forstærker bydelscenteret
ved Grønlandstorv

BEVARING AF STI
forbedring af forbindelse
tværs over grunden ved
muligheden at gå gennem
bygningen
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Sol- og Skyggeforhold

Forår/Efterår

Skyggen fra tårnet har været afgørende for
placeringen af tårnet på grunden. Det havde
været oplagt at placere tårnet på hjørnet, af
Universitets Boulevarden og Sohngårdsholmsvej,
for at markere hjørnet, og fungere som et endnu
stærkere pejlemærke. Dog, er tårnet blevet flyttet
som en direkte konsekvens, af en integreret
designproces, hvor sol- og skyggeforhold tidligt
har været inddraget. Ved at placere tårnet i det
nordvestlige hjørne af bebyggelsen, trukket
tilbage fra Kollegievej, er skyggeforholdene
reducereret til at genere mindst muligt, for både
egne beboere samt naboer.

Det indre gårdrum vil i høj grad være påvirket af
skygge, kun omkring middagstid vil der komme
sol ned. Dog, vil de indre altangange stadig ligge
i sol det meste af dagen. Det samme gælder
solterrasserne på sydsiden af tårnet, der i høj grad
er eksponeret for direkte sollys.

Der er udarbejdet sol/skyggediagrammer for
projektet i den eksisterende kontekst, disse kan ses
på næste side. Diagrammerne viser de områder,
der ligger i skygge henholdsvis morgen, middag
og eftermiddag. De forskellige tidspunkter på
dagen er afbilledet på tre forskellige tidspunkter
af året sommer forår/efterår og vinter. Som
supplement er der desuden lavet en række
skyggefilm – én for hver den 21. i hver måned året
rundt. Disse film vedlægges som bilag.

Sommer
Om sommeren gør tårnets placering alene, at
skyggen fra bebyggelsen stort set kun rammer
parkerings og vejarealer, og derved ikke generer
de omkringliggende områder. Dog vil det nye den
lavere karre give skyggegener for kollegierne mod
øst sen eftermiddag og aften. Alle byrum, både
inde og uden for bebyggelsen, er solbeskinnede i
dagtimerne.
Især fra middagstid og frem er den Landskabelige
Trappe og Bytorvet meget attraktivt mht. sol, og
vil i høj grad invitere til ophold. Dette vil i høj grad
kunne understøttes af en evt. cafe med adgang til
bytorvet, hvilket vil skabe meget liv i gadeniveau.
Den vertikale forbindelse af terrasser på tårnets
sydside vil være solbeskinnede langt det meste
af dagen. Først om aftenen vil solen flytte sig om
på de private terrasser på ydersiden af tårnet. Det
indre gårdrum vil pga. den høje sol, og det faktum
at det er hævet to niveauer også blive solbeskinnet
det meste af dagen.
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Bytorvet vil i store dele af både efterårs- og
forårsmånederne få masser af eftermiddagssol.
Om aftenen vil de længere skygger dække en del
af området mellem bebyggelsen og Aalborghus
Kollegiet, og dermed kollegiets opholdsarealer
mod vest. Der vil dog i tidsrummet 12 til
solnedgang også være skyggegener varierende
steder for Center for døvblinde og høretab nord for
Kollegievej.
Boligerne og de dertilhørende altaner vil generelt
få en del sol i løbet af dagen. Dog, vil de nederste
boliger være mere udsat for at ligge i skygge på
visse tidspunkter af dagen. Her vil de gennemlyste
lejligheder være en stor fordel, da det betyder at
alle boliger opnår direkte sollys.

Vinter
På årets korteste dage vil hele området
omkring bebyggelsen i høj grad være præget af
skygge. Dette gælder især det indre gårdrum i
bebyggelsen. Dog, vil den lavere vintersol betyde,
at solterrasserne på sydsiden af tårnet vil modtage
direkte sollys.
Hvad angår boligerne, vil det igen være en fordel
med de gennemlyste lejligheder, for at få mest
muligt ud af den sparsomme vintersol. Ligeledes,
om efteråret og foråret vil de lavtliggende boliger
modtage mindre sollys.
Det er om vinteren tydeligt at se konsekvensen
af en høj bebyggelse da alle skygger bliver ekstra
lange ved den lave solhøjde. Dette ses tydeligt
på f.eks. middagsskyggerne fra højhuset på
Grønlandstorv. Bytorvet er ved dets sydvestlige
placering en af de få urbane opholdsrum, der vil
modtage sollys i vinteren - især fra middagstid og
frem på eftermiddagen. Dette er også grundet af
orienteringen i forhold til Sohngårdsholmsvej og
Universitetsboulevarden, mod sydvest og syd.

Skyggediagrammer
Sommersolhverv

Jævndøgn

Vintersolhverv

21. juni kl. 09:00

21. marts/september kl. 09:00

21. december kl. 09:00

21. juni kl. 12:00

21. marts/september kl. 12:00

21. december kl. 12:00

21. juni kl. 15:00

21. marts/september kl. 15:00

21. december kl. 15:00

21. juni kl. 18:00

21. marts/september kl. 18:00

21. december kl. 18:00
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Vindforhold
Der er udarbejdet en vindmiljø vurdering for KOA
byggeriet og nærliggende område.
Vurderingen for KOA peger på gårdrummet
og bytorvet som steder med generel god
vindkomfort. Dog er den sydlige del af bytorvet
mere udsat for vind – ligesom gårdrummet visse
steder har vindstrømninger gennem især de store
slip mellem bygningerne.
Vurderingen anviser til slut generelle forslag til
tiltag til afbødning af vindgener og forbedring
af vindmiljøet. Her beskrives særlige former
for beplantning som optimale lægivende
foranstaltninger.
I det nærliggende område er det især omkring
nabobebyggelsen, Aalborghus-kollegiet, hvor
vindforholdene ændres med KOA-byggeriet.
Mellem KOA og kollegiet vil der ved sydlige
og sydvestlige vindretninger, kunne opstå en
øget acceleration, som vindmiljøvurderingen
foreslår afbødet med øget beplantning i det
sydvestlige hjørne af KOA-grunden, ud mod
Universitetsboulevarden.

Dokumentet af 05.01.2018 udarbejdet af Rambøll
vedlægges som bilag.
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