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INDLEDNING
STARTREDEGØRELSE
Lykkebo A/S ønsker en ny lokalplan for området beliggende
på adressen Østre Allé 91, 9000 Aalborg og matrikel nr. 4ei.
I dag huser grunden nogle nedslidte undervisningslokaler
tilknyttet AAU samt en åben parkeringsplads, der grænser
op til Østre Allé.
Projektet er placeret i bydelen Vejgaard på kanten af Aalborg centrum. Bydelen er under udvikling med bla. Eternitten som nærmeste nabo og rummer et stort potentiale for
at styrke vejgaard som et attraktiv område for bosætning.
Grundens placering nær Alborg centrum og med kort adgang til parker og infrastruktur udgør således godt grundlag,
hvor børnefamilier, unge og ældre/seniorer kan bosætte sig
i fællesskab.
Lykkebo A/S foreslår derfor nedrivning af de eksisterende
nedslidte bygninger og nedlæggelse af den store åbne parkeringsplads til fordel for at skabe et markant boligbyggeri
med omkring 300 nye kvalitetsboliger. Det er forslagstillers
vurdering, at nærværende projektforslag vil fungere som et
markant ”landmark” for bydelen og skabe en urban fortætning, der vil understøtte det samlede Vejgaard detailhandel
og servicefunktioner samt +Bus forbindelsen.
Projektet tilbyder boliger af høj arkitektonisk kvalitet placeret
i en grøn ramme ud mod Østre Allé. Det nye projekt åbner
sig op udadtil mod Østre Allé og inviterer forbipasserende
til et kig indenfor samtidigt danner en skærmet og trygt fællesområde mod syd til glæde for de kommende beboere.
Det er således ambitionen, at byggeriet vil styrke områdets
udvikling og skabe en bebyggelse, der ligger op til socialt
fællesskab med samvær og bevægelse samt til fordybelse
og afslapning på tværs af beboer- og aldersgrupper.

Illustration fra CALUM | Eternitten

Aalborg sygehus

Referencebillede | Aalborg sygehus

Aalborg sygehus

Eternitten

Fixpunkt 16-etager

Referencebillede | Comwell

Comwell

HØJHUSREDEGØRELSE
BYLANDSKAB
Projektet er beliggende på hjørnet af Sohngårdsholmsvej
og Østre Allé. Projektet ønsker, som en del af det samlede
projekt at opføre et 16 etagers slankt højhus med boliger for
at skabe et landmark, der visuelt markerer ”indgangen” til
bydelen Vejgaard.
Det foreslåede højhus vil sammen med de modsat beliggende meget lange og markante 5 etagers overvejende røde
teglstens stokbebyggelser fra 1940-1950érne fremstå som
en ny ”byportal” til det urbane Aalborg.
Det er forslagsstillers vurdering at højhuset og den samlede
bebyggelse vil styrke opfattelsen af Vejgaard som en selvstændig bydel med en egen identitet.

Referencebillede | Sankt Markus Kirken

Referencebillede | Østrehavn

Projektet understøtter Aalborg Kommunes vision og ønsker
om byfortætning omkring +Bus stoppestedet.
Højhuset i projektet tager afsæt i de omkringliggende sigtelinjer og har en god respektafstand til de omkringliggende
kirker. Den nærmeste markante kirke i området er Sankt
Markus Kirken ca. 750 m fra projektets højhus. Det vurderes
samlet at højhuset ikke vil påvirke det visuelle miljø omkring
kirken.
Det vurderes i øvrigt at højhuset ikke vil forrykke Aalborg
eksisterende og planlagte bylandskab og skyline nævneværdigt idet Aalborg centrum, bygninger på havnefronten
og det højliggende Aalborg Sygehus mv. ligger i stor afstand
den foreslåede nye portal for Vejgård.

Østrehavn

Sankt Markus Kirken
Aalborg centrum

Skyline diagram | OBS diagram er udarbejde fra Aalbog 3d model

Situationsplan | 1-1000

SITUATIONSPLAN
ARKITEKTUR, SKALA OG KONTEKST
Udformningen af det samlede projektet med det nye højhus
på Østre Allé er baseret på et enkelt og ligefremt arkitektonisk hovedgreb, hvor en rationel plandisponering smelter
sammen med landskabet og arkitekturen.
Det er projektets vision at skabe et imødekommende, varieret og kvalitetsorienteret byggeri.
Bygningernes udtryk og materialeholdning spiller sammen
med stedets karakter, hvor anvendelsen af robuste nordiske
byggematerialer bestående af teglsten i varierede farver,
mønstre og reliefstrukturer. Projekt bevidste anvendelse at
tegl styrker sammen med de modsat beliggende ældre stokbebyggelser i røde teglstensvariationer ønsket om at skabe
et projekt, der samler denne del af Vejgård til et mere urbant
miljø.
Anvendelse af teglsten sikrer også at den ny bebyggelse
patinerer smukt ligesom den øvrige omkringliggende teglstensmarkante bydel. Forslaget er udformet som tre dynamiske og åbne karréer i 3-5 etager, der er placeret ud langs
Østre Allé og Sohngårdsholmsvej, hjørnerne af karréerne

afsluttes med tårne i 7 - 8 etager.
Den opbrudte og forskudte struktur varieres i højden, således at en dynamisk og indbydende facaderytme opstår.
Tårnet i krydset mellem Østre Allé og Sohngårdsholmsvej
løftes op i 16 etager (ca. 48 meter over terræn) og adskiller
sig derved fra den resterende karré, hvorved der opstår et
karaktergivende landmark for området.
For at sikre variation og et privat tilhørsforhold er valgt skiftende teglstens farvenuancer, mønstre og reliefstrukturer i
hver af de tre karréer. Skiftet i karréernes udtryk bliver toneangivende for bebyggelsens arkitektonisk varierede fremtræden, hvor variationen i materialer, strukturer og taktilitet
beriger forbi-passende og beboernes oplevelser.
BYRUMSKVALITET
Det arkitektoniske hovedgreb tager sit afsæt ved, at karréerne skaber en klar markering og opstregning af vejforløbet
langs Østre Allé, der herved frastår med en stærke gade -og
byrumskarakter. Bebyggelsen indrammer og definerer desuden de mere private opdelte gårdrums-/havemotiver mod
syd. Samtidig fungerer bygningsmassen som en buffer for
den forholdsvis høje lydbelastning fra de omkringliggende

veje Østre Alle og Sohngårdsholmsvej .
Med afsæt i den nære kontekst deles bygningsmassen i 5
mindre volumener. Herved skabes 6 gennemgangssituationer, som forankres i områdets eksisterende gående flow og
tilbyder åbninger og passager langs den nordlige facade.
Opdelingen af projektet i mindre volumener definerer en
mere oplevelsesrig rytme og variation i bebyggelsen.
De velplacerede trappeopgange sikrer optimalt flow i ankomstsituationer og bevirker at bebyggelsen opleves tryg og
nærværende lokalt. Den overordnede bygningsdisponering
sikrer gode og varierede dagslysforhold i både lejlighederne og adgangsveje samt differentierede og solbeskinnede
udearealer. Inden for hvert af de 5 volumener introduceres
en række markante forskydninger, der skaber et varieret og
dynamisk facadeforløb, som opleves foranderligt rundt om
bebyggelsen. Forskydningerne fremstår som vertikale delinger i facaden, som skaber et levende spil af skygger og
recesser.

Facade opstalt | skitse

Soldiagram | d.03.09 kl 9.00

Soldiagram | d.03.09 kl 12.00

Soldiagram | d.03.09 kl 16.00

Soldiagram | d.06.21 kl 9.00

Soldiagram | d.06.21 kl 12.00

Soldiagram | d.06.21 kl 16.00

SOLDIAGRAMMER
UDSIGT, SOL OG INDKIGSGENER

GÅRDRUMMET

Ved at placere de seks tårne i 7 - 8 etager, højhuset (Landmark) i 16 etager mod nord ud mod Østre Allé, samt bebyggelsens nedtrappes til 3 etager mod boligkvarteret mod syd,
opnås en fantastisk udsigt fra tagterrasserne, samtidig med
at skygge og indkigsgener for naboerne minimeres.

Ved at etablere seks 7 - 8 etagers tårne og markere krydset
mellem Sohngårdsholmsvej og Østre Allé med et 16 etagers
højt landmark frigives der areal på terræn, således at der
kan skabes gode kvalitative muligheder for udeophold i det
grønne gårdrum.

DEN GRØNNE OVERGANG

Det centrale grønne gårdrum indrammes og beskyttes af
de tre karréer og den tætte bevoksning mod syd. Herved
etableres der naturlige og centrale omdrejningspunkter for
uformelle ophold, bevægelse, leg og sociale aktiviteter.

Forarealet mellem bebyggelsen og Østre Allé struktureres
udformes således, at det fremstår som en visuel grøn buffer mellem det bebyggede og trafikken. Det eksisterende
grønne bælte langs Østre Allé bibeholdes og bearbejdes
yderligere, så det fremstår som et mer urbant landskabselement for hele bebyggelsen. Det grønne forareal skaber dels
variation og bevægelse langs Østre Allé, men beskytter ligeledes boligerne i stueplan mod indkigsgener. Hermed bliver
den landskabelige modulering af forarealet et integreret og
vigtigt element i projektet.
Ud mod Sohngårdsholmsvej og den kommende +Bus forbindelse foreslås det grønne område reetableret som et
grønt parkstrøg der kulminerer med de to store kastanje
træer der er placeret ved krydset mellem Sohngårdsholmsvej og Østre alle.

Gårdrummet etableres som en differentieret grøn flade af
græs, lav beplantning, træer/buske, græsarmering og belagte boligveje langs det grønne hegn mod syd.
Langs med bebyggelsens indre facade etableres mindre
private haver til lejligheder i stueplan. Disse indrammes af
lave hække, som skaber mindre nicher langs det indre facadeforløb.

SAMFUNDSØKONOMI
Projektets placering på kanten af Aalborg centrum og Vejgaard har et stort samfundsøkonomisk potentiale. Her vil et
markant boligbyggeri med omkring 300 nye kvalitetsboliger
fungere som et identitetsskabende landmark for området,
der vil være med til at markere +Bus forbindelsen samt udviklingen af Vejgaard som helhed og lokalt Eternitten overfor
projektet.
Det er således ambitionen, at byggeriet vil styrke områdets
udvikling ved at skabe en bebyggelse, der ligger op til socialt fællesskab, hvor der indbydes til både samvær og bevægelse samt til fordybelse og afslapning på tværs af beboergrupper og skaber et grundlag for et enestående område,
hvor børnefamilier, unge og ældre/seniorer kan bosætte sig
i fællesskab.
Projektet vil understøtte beboergrundlag for Vejgårds eksisterende og måske nye private og offentlige servicefunktioner.
Projektets markante udformning, størrelse og kvalitet vil tilføre denne mere opløste del af Vejgård en ny og stærkere
urban identitetsskabende karakter.

Visions Perspektiv | set fra samsøgade ned af Østre allé ’

MOBILITET OG BÆREDYGTIGHED
MOBILITET
Projektets placering tæt på +Bus, centrum og infrastruktur
skaber optimale trafikale forbindelser.
For at understøtte +Bussen som et attraktivt transporttilbud
er det vigtigt at etablere smukke, overskuelige og tilgængelige områder omkring stoppestederne, således borgerne
føler sig trygge og får en positiv og gerne inspirerende oplevelse.
Derfor foreslår vi, at busstoppestedet langs Sohngårdsholmsvej flyttes ned til pladsen på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Østre Allé, hvor der vil være plads til at etablere
et sådant område.
For at undgå flaskehalse ved ankomst og frakørsel fra området forslår vi at bibeholde begge indkørsler til området.
Indkørslen fra Samsøgade vil fremstå uændret, men indkørslen fra Østre Allé kunne udvides med et ” højre ind og
højre ud” tilkørsel, således at trafikken på Østre Allé ikke
generes. Herudover kunne der etableres en tilkørsel til Karnersvej mod syd.

PARKERING

For at kunne tilbyde varierede, trygge og smukke gårdrum
arbejdes der med en enkelt belagt boligvej, der løber langs
det grønne bælte mod syd, langs denne vej og oven på
området deklareret til kloak, etableres parkeringspladser i
græsarmering.
Dette vil sikre, at det trafikale flow opleves så logisk, trygt
og afdæmpet som muligt, samt mulig servisering af kloak.
Parkeringen er organiseret i en række mindre parkeringslommer adskilt af træer og lav beplantning. Herved fremstår
parkeringen opbrudt og som en integreret del af landskabet.
Herudover etableres en parkerings kælder i karreen mod
vest.
CYKLER

Cykelparkering er jævnt fordelt udover bebyggelsen, således at der altid vil være et cykelstativ i nærheden af en given
opgang. I forbindelse med gennemgangsopgange etableres
et mindre antal overdækkede stativer, som evt. kan aflåses.
Derudover etableres mindre grupperinger på begge sider af
bebyggelsen med almin-delige cykelstativer på terræn.

MILJØ/BÆREDYGTIGHED
Jordarealer er en begrænset ressource, og forbruget af det
skal begrænses mest muligt. Derfor ses genanvendelsen af
eksisterende byområder, samt den effektive arealudnyttelse
som en yderst miljømæssig forbedring af grunden. Projektet modvirker også spredning i byvæksten og kobler sig op
på den kollektive infrastruktur. Ligeledes er råstoffer en begrænset ressource, og der tænkes en minimering af brug og
transport af råstofferne jord, sand og grus.
BÆREDYGTIG MOBILITET

Projektet lægger op til en samlet sund og grøn mobilitet,
som både fysisk og strategisk skaber naturlige sammenhænge med den eksisterende by. Derfor skal det være let
og enkelt at komme til og fra området både til fods og på
cykel.
For at få rejsende til at vælge de bæredygtige transportmuligheder er det nødvendigt at få dem til at ændre vaner og
rutiner. Dette kan være svært, hvis fordelene ved at skifte
transportform ikke er åbenlyse, således at det kan motivere
beboerne til at finde cyklen og andre alternativer frem.
Grundet den centrale placering, +Bussen og fokus på bæredygtig mobilitet forslår vi en parkeringsnorm på 0,5, således
at bil- og cykelparkeringen understøtter det gode byliv og
flow, samtidig med at parkeringsforholdene er miljømæssige og socialt bæredygtige.

